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Apresentação
“Assim, as línguas são sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis;
enquanto as profecias são um sinal, não para os infiéis, mas para os fiéis.”
(1 Cor. 14, 22)
Nossa Senhora Rainha da Paz. Esta é a denominação com a qual a Virgem Maria se apresenta
a nós numa aparição no Brasil (Angüera/BA) que iniciou em 29 de setembro de 1987, e até agora
(Março/2011) continua a ocorrer, com intensificados apelos e advertências dirigidos à humanidade.
Classificamos todas as mensagens que foram recebidas entre os anos 2001 a 2010,
distribuindo-as da seguinte forma:
• Volume 1 - TEMAS ESPECÍFICOS;
• Volume 2 - MENSAGENS ENIGMÁTICAS (aquelas que se apresentam com possibilidade
de ampla interpretação devido a seu caráter impreciso) e MENSAGENS EXORTATIVAS
(aquelas que exclusivamente expressam importantes e vitais apelos e advertências);
• Volume 3 - PROFECIAS GEOGRÁFICAS (mensagens que tratam de eventos com a
identificação de suas respectivas localizações).
Neste livreto (Volume 3) apresentamos as que tratam de PROFECIAS GEOGRÁFICAS.
Esclarecemos que, em razão de todas as mensagens terminarem da mesma forma: “Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.”, omitimos a conclusão de todas elas.
Também, ao término de algumas das mensagens que compõem este trabalho, passamos a
incluir alguns dados, coletados na internet, com o objetivo de trazer esclarecimento para alguns termos
que ali estão.
Da mesma forma, achamos interessante incluir algumas possibilidades de interpretação para
algumas mensagens, sugeridas pelos organizadores deste trabalho, mas salientamos que estas
inclusões são de caráter meramente especulativo, não devendo ser consideradas como um
posicionamento em caráter definitivo.
Para conhecer mais sobre esta aparição mariana, de alto teor exortativo e profético, indicamos
o site www.apelosurgentes.com.br (site oficial da Obra) de onde extraímos todas as informações
contidas neste livreto. Naquele site poderão ser encontradas em ordem cronológica as mensagens que
compõem este trabalho.
Equipe do site
www.mariamaedaigreja.net
MARÇO / 2011.
Nossa Senhora Rainha da Paz:
Em 04/05/2010: “(...) Deus enviou-Me para anunciar-vos a verdade. As mensagens que vos tenho
anunciado aqui são apelos urgentes de conversão. Os alertas que vos faço são para que todos
possam tomar conhecimento e dobrar os joelhos em oração. Como já disse no passado, somente
a força da oração poderá transformar a humanidade. Dizei a todos que não vim do céu por
brincadeira. O que digo deve ser levado a sério. Abri vossos corações ao Meu chamado e em tudo
sede como Jesus. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vos espera. Voltai-vos. O
vosso Deus ainda vos espera. (...)”
Em 26/10/2008: “Queridos filhos, amai a verdade e procurai ser em tudo como Jesus. Sede fiéis a
Jesus. Sede fiéis à Igreja. Passadas todas as tribulações, a Igreja do Meu Jesus experimentará
grande vitória. Somente Ela, (a Igreja) fundada por Cristo, entregará a Cristo os homens e
mulheres fiéis. Somente por meio da única e verdadeira Igreja podeis alcançar a salvação.
Somente na Igreja do Meu Jesus podeis encontrar os meios necessários à salvação. Os inimigos
tentarão destruir a Igreja. Conseguirão grandes coisas, mas não poderão contra aqueles que
verdadeiramente amam a verdade. (...)”
Em 01/01/2000: “(...) Dizei a todos que agora começou o momento decisivo da luta entre a Mulher
Vestida de Sol e o Dragão Vermelho. Abri vossos corações e acolhei a graça do Senhor. Coragem.
Os que estiverem com o Senhor vencerão. (...)”
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Aparições em Angüera – Como tudo começou.
“Depois disso, acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo o ser vivo; vossos filhos e vossas
filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão visões.” (Jl. 3,1)

No dia 29 de setembro de 1987, Pedro Régis retornava da aula - preparava-se para o magistério no
distrito de Bonfim de Feira, próximo a Angüera. Ao descer do ônibus, na frente da pequena escola
próxima a casa, voltou a sentir-se mal. Um amigo, Celestino Silva Santa Cruz, que o acompanhava,
correu à procura dos familiares de Pedro, a fim de que o socorressem. Neste momento, sentindo que iria
desmaiar, Pedro Régis senta-se no chão sem perceber que estava bem perto de um formigueiro.
Aparece-lhe uma jovem – que ele pensou tratar-se de uma freira da vizinhança que morava na Itália –
aparentando vinte anos, vestida de branco, com um véu transparente cobrindo-lhe a face. Aproximandose dele, afirmou: “Vou ajudar-te, vou tirar-te do formigueiro”. Tomando-o com extrema facilidade pelo
braço, levantou-o e, segundo seu relato, como ele não sentisse firmeza em suas pernas, conduziu-o até
o “hall” de entrada de uma pequena escola próxima uns trezentos metros de sua casa, até hoje existente
no local. A partir dali, Pedro não se lembra do que ocorreu.
Após algum tempo, chegam seus familiares, encontram-no desmaiado e ao despertar pergunta pela
jovem que o socorrera. Eles nada entendem. Tampouco Pedro. Um fato interessante é que o corpo de
Pedro estava repleto de formigas, porém nenhuma o havia mordido. No dia 1° de outubro do mesmo ano,
estando Pedro no quarto com algumas de suas irmãs, aparece-lhe uma jovem que ele reconhece como
sendo a que o ajudara, pede-lhe que elas se retirem. Conversa com o confidente. Dá-lhe uma mensagem
e pede que não a revele a ninguém até quando Ela autorizar a divulgação. Pede que reze o Terço todos
os dias e que procure um padre. Pedro começa a perceber que se trata de uma aparição, todavia com a
dúvida se não seria fruto de seu inconsciente.
No dia 03 do mesmo mês de outubro daquele ano, mês este dedicado a NOSSA SENHORA do Rosário,
estando agora a família a rezar o Terço, Pedro ouve uma voz feminina, vinda de fora da casa. Pede a
uma de suas irmãs para verificar e esta volta afirmando que não há qualquer pessoa lá fora. Ouve uma
segunda vez. Outra irmã vai olhar e nada encontra. Uma terceira e o próprio confidente vai até lá.
Chegando na varanda da casa, no local onde havia e há uma pequena elevação de terra, Pedro vê uma
intensa luminosidade e é impelido – sem explicação – a deslocar-se até lá. Apressa-se. Seus familiares,
confusos, tentam impedi-lo, pensando que, supostamente sofrendo das faculdades mentais por causas
dos desmaios inexplicáveis, ele quisesse suicidar-se, jogando-se no pequeno açude vizinho à elevação.
Sua irmã Valdeci, porém, também vê uma luz naquele local. Uma outra irmã, Iraci, segurando o
confidente pelas calças, pede aos familiares que o deixem ir, acompanhando-o. Ao chegar ao local, qual
não foi a decepção do confidente, pois a intensa luminosidade desapareceu. Quando ele ia retornar,
instantaneamente, aquela jovem senhora que ele vira anteriormente aparece-lhe envolta por uma luz
resplandecente e ele é impelido por uma força desconhecida a ajoelhar-se diante dela. A jovem senhora
então se apresenta: “Não tenhas medo. Sou a Mãe de Jesus. Estou aqui porque preciso de ti para ajudar
os meus pobres filhos que precisam do meu auxílio”. A jovem Senhora diz ao Pedro que a partir daquele
momento ele está curado. Despede-se, pedindo que ele voltasse ali todos os sábados.
No sábado seguinte, dia 10 de outubro, a Rainha da Paz aparece, dá-nos uma mensagem e pede ao
confidente que a escreva.
É a primeira mensagem pública de NOSSA SENHORA de Angüera que aqui reproduzimos:
“Sou a Rainha da Paz e quero que todos os Meus filhos estejam ao Meu lado para vencermos um
grande mal que pode abater-se sobre o mundo. Mas, para que esse mal não aconteça, deveis
rezar e ter fé. Meus filhos, desejo a conversão de todos o mais rápido possível. O mundo corre
grandes perigos e, para livrar-vos desses perigos, deveis rezar, converter-vos e crer na Palavra do
Criador, pois rezando encontrareis a paz para o mundo. Meus filhos, muitos de vós vão à Igreja,
mas não vão de coração limpo, vão sem fé. Muitos vão apenas para mostrar-se católicos e estão
em grave erro. Deveis seguir um só caminho: o da VERDADE. Há filhos que não aprenderam a
perdoar, mas deveis perdoar o vosso próximo. A inimizade é obra de satanás, e ele sente-se feliz
quando consegue separar um irmão do outro. Por isso, peço de todo o Meu coração que arde em
chamas: Convertei-vos, rezai e aprendei a perdoar o vosso próximo”.
Iniciam-se assim as Aparições de NOSSA SENHORA Rainha da Paz por duas décadas naquele lugar
sagrado. “Ela nunca falhou”, conta-nos Pedro Régis. Ainda hoje esse fenômeno extraordinário ali
acontece sem sabermos a data de seu término, tampouco o próprio confidente.
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Testemunhos de Padres
Monsenhor Gaspar Sadoc, Depoimento ao Jornal A TARDE:
“Deus emprega os meios mais diversos para um único fim, que é a felicidade das criaturas. As
coisas ditas extraordinárias, nem sempre precisam de provas de autenticidade. O mais
importante é o fruto do que resulta, pois se faz bem é bom. Se for bom, Deus está presente. O
que está acontecendo aqui é algo para se refletir. A ortodoxia e a fidelidade à doutrina da Igreja
estão presentes. Não há sinais de fanatismo, mas de espírito de oração.”
Padre Monsenhor Hermenegildo Castorano (Foi diretor espiritual de Pedro Regis):
“Temos de admitir que as pessoas aqui vêm por causa de sua devoção a Maria Santíssima.
Mas vêm, também, pela necessidade de encontrar uma inspiração espiritual que satisfaça a
própria devoção e que os faça mudar de vida. Conforme disse Nosso Senhor, no Evangelho,
pelos frutos conhecereis a planta; se os frutos são bons, a devoção é ótima, extraordinária. A
cada dia esta devoção vem aumentando aqui em Angüera, tomando-se conhecida até por
pessoas no exterior. A devoção a Maria Santíssima, não é uma devoção de agora, mas uma
devoção sólida, desde o começo do cristianismo, quando os primeiros cristãos aprenderam a
venerar a Virgem Santíssima, como a Mãe do Salvador e honrá-la como uma criatura toda
especial. Não devemos pensar que Nossa Senhora está no céu, sentada, sem se importar com
os seus filhos. Ela aparece aqui, na Ásia, na África, Europa, em vários lugares onde há cristãos
autênticos. Ela se faz presente mesmo que ninguém a veja, com a sua inspiração, com a sua
palavra, com a sua bênção materna. Nossa Senhora é Nossa Mãe e está constantemente perto
dos seus filhos e aqui, em Angüera, Ela quis se manifestar de um modo todo especial, porque
assim Deus o permitiu. As pessoas estão aqui, não por curiosidade ou em busca de alguma
distração, mas porque sentiram-se chamadas e responderam positivamente a este apelo de
Maria Santíssima, que é vir e dar testemunho do Amor de Deus para com a humanidade".
Padre Martinho Johnson:
"O que acontece na cidade baiana de Angüera é uma revelação privada ou particular. A Igreja
Católica ensina que não se deve esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa
manifestação de Nosso Senhor Jesus (Catecismo da I.C., 66). As revelações privadas não
pertencem ao depósito da Fé. O mesmo citado Catecismo adverte que a função delas não é
complementar a Revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude em
uma determinada época da história (o.c. 67). Estou convencido de que todas as mensagens
contidas nos livros Apelos Urgentes, recebidas por Pedro Régis, e que já ultrapassam o número
de três mil, são autênticas e muito contribuem para se viver com mais plenitude e fervor a
grande revelação de Jesus contida na Bíblia e na Tradição da Igreja".
Padre Marcos Tillia - P.H.L ANGELICUM, ROMA:
EU ACREDITO. "Jesus falou que pelos frutos se conhece a árvore. Agora, um dos grandes
frutos nas aparições de Nossa Senhora na fazenda Malhada Nova em Angüera, são as
pessoas que vêm para se confessar e se converter. Eu desafio qualquer Padre ou qualquer
Bispo que desconfia da veracidade das aparições de Nossa Senhora em Angüera, que venham
a este local e passem quatro horas confessando o povo que vem aqui e vai ver se você não fica
convencido que eles vêm tocados pela graça de Deus; se eles não vêm realmente para se
converter e deixar para trás todos os seus pecados e se jogar no Coração de Nossa Senhora:
Eu não acho possível que alguém que venha aqui com sinceridade, um Padre, um Bispo,
confessando, que ele não perceba que aqui é uma fonte de graça; que aqui tem frutos em
abundância e isto não é nenhuma obra humana. Isto é uma obra que vem do céu. Não tenho
dúvidas, Nossa Senhora está repetindo o que Ela falou nas bodas de Caná: O QUE ELE
MANDAR FAZER, FAÇA. Então, Ela não está inventando nenhuma coisa nova. Por sinal,
nesses anos de mensagens, até hoje nem aqueles que vem aqui com má vontade, nem
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aqueles que vem peneirar a palavra, a fim de descobrir alguma falha viu alguma coisa para
mandar pra Roma, para o Cardeal Ratzinger, pra condenar. Duvido, duvido que qualquer Bispo
pudesse dizer tantas coisas e não falar nenhuma coisa errada. Mas, no entanto, as mensagens
recebidas por Pedro não tem nada contra a doutrina católica. Não tem nada contra as
mensagens de Jesus Cristo. Afinal, vem de Nossa Senhora. Esta não dá nada de errado".
Padre Raimundo Inácio, São Paulo:
Eu tenho notado que as pessoas vêm aqui em Angüera em busca de mudanças de vida. Senti
isso nas confissões que atendi aqui no dia de hoje. É uma bênção de Deus estar aqui. Viajamos
35 horas de ônibus para ver toda essa maravilha que acontece nesta fazenda. Rezamos toda a
viagem e devo dizer que nunca rezei tanto em minha vida. É muita bênção de Deus. Como
Padre, nunca vi tanta manifestação de fé, tanta fé nas pessoas como estou vendo aqui."
Padre Luiz Santiago Santa Rosa, RS:
"Vim aqui para agradecer a Nossa Senhora por estar trazendo mensagens a dez anos neste
local. Essas mensagens são sinais do amor de Mãe de Deus para conosco que somos seus
filhos. Essas mensagens são confirmadas por Deus pelas graças alcançadas pelos fiéis que
aqui são chamados por Nossa Senhora. Nossa primeira atitude é de agradecer a Deus por esta
manifestação extraordinária de ternura, de bondade e de oração que Nossa Senhora pede, de
conversão para uma vida voltada à palavra de Deus. Vamos atender ao apelo insistente de
nossa Mãe Celeste. Vamos atender porque só na oração, só na conversão na volta para Deus
é que podemos ser felizes. Vamos, assim, tornar-nos mensagens vivas de Nossa Senhora.
Aqui há pessoas de quase todo Brasil e de outros países. Na verdade foi Nossa Senhora quem
nos convidou. Foi Ela quem nos trouxe neste lugar escolhido por Deus e por Ela".
Padre Antônio Maria, São Paulo:
"Eu chego aqui e vejo a grande devoção a Mãe de Jesus. Só Deus pode atrair tantas pessoas
para rezar, para fazer penitência, para encontrar-se com Ele. O que eu sinto aqui é muita paz,
muita oração, muita devoção do povo simples, do povo que Deus ama demais. O testemunho
que dou, sem querer me adiantar ao julgamento da Igreja, é que Deus realmente está aqui
presente. Nossa Senhora está aqui presente. Nós vemos essa manifestação de Deus e de
Nossa Senhora na devoção, no amor, no carinho e na conversão, nos sinais que Ela dá. É só
ouvir e ver os testemunhos. Nós só podemos dizer: "eu te louvo, Senhor, porque mostraste
estas coisas aos pequeninos e simples e as escondeste aos sábios". Louvado seja Deus,
louvado seja nossa Mãe Maria Santíssima".
Padre Davi Ramos Fernandes, Fátima- Portugal:
Eu fiquei conhecendo as aparições de Angüera através de um livro de mensagens. O que me
fez acreditar que Nossa Senhora aparece é a pureza da doutrina transmitida ao Pedro. Não é
possível que alguém possa criar mensagens com uma doutrina tão fiel e doutrina de Jesus,
transmitida pela igreja católica Apostólica Romana, como estas dadas aqui. Quando nós
atendemos as pessoas através da confissão elas dizem as graças e milagres que recebem de
Nossa Senhora. Vejo aqui em Angüera uma ligação com a as aparições de Fátima.
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MUNDO

Países

MUNDO

Penínsulas

MUNDO

MUNDO

Grécia
Guatemala
Holanda
Hungria
Iêmen
Índia
Indonésia
Inglaterra
Irã
Israel
Itália
Iugoslávia
Japão
Kosovo
Laos
Líbia
Lituânia
Luxemburgo
Malásia
Malta
Marrocos
Mauritânia
México
Mongólia
Paquistão
Polônia
Porto Rico
Portugal
Quênia
Rússia
Síria
Suécia
Suíça
Tailândia
Taiwan
Turquia
Ucrânia
Uruguai
Vaticano
Venezuela
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Ibérica
Sinai

96
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Províncias
Aichi
Aquitânia
Arica
Macau
Salta
Regiões diversas
Calábria
Capital do Oriente
Cidade banhada por dois rios
Cidade do amor fraterno
Cidade do fim do mundo
Cidade do Salvador
Costa bonita
Costa do Ouro
Galiléia
Grande cidade ao lado do Rio Tejo
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MUNDO

Regiões diversas
Nova Holanda
Oriente
Oriente Médio
País das grandes ilhas
País do Salvador
Parque Nacional
Reino Unido
Terra Bella
Terra da fortuna
Terra da grande floresta
Terra da Madre
Terra da Rainha
Terra de Minha Mãe
Terra de São Pedro
Terra de São Sebastião
Terra do Evangelista
Terra do gelo
Terra do norte
Terra Santa
Vale de Sidim
MUNDO Rios
Reno
Tejo
MUNDO Territórios
Cisjordânia
Palestina
Patagônia
LOCAIS AMBÍGUOS (Dois ou mais locais apresentam o mesmo nome)
Alagoinha
Albuquerque
Alegria
Assis
Belém
Búzios
Cachoeira
Camargo
Candelária
Cham
Deli
Derby
Entre Rios
Esmeraldas
Floresta
Formosa
Granada
Hamilton
Iracema
Loreto
Mariscal
Medina
Melissa
Ouro Branco
Rio Negro
Rosário
Salina
Santa Bárbara
São Francisco
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LOCAIS AMBÍGUOS (Dois ou mais locais apresentam o mesmo nome)
São José
São Sebastião
Três Barras
Turvo
Vale da Lua
Valparaíso
Locais interligados pela ocorrência de um mesmo evento
Mensagens compostas por nomes de cidades
Estrela / Pequeno sobrado / Segredo / Progresso
Riqueza / Maravilha / Saudades / Terra Rica / Sorriso Feliz
Bom Conselho / Solidão / Terra Nova
Fortuna / Estreito / Bom Lugar / Bom Jardim
Milagres / Mundo Novo / Almas / Cachoeira / Água Fria
Socorro / Piedade / Amparo / Porto Feliz / Bálsamo
Jardim / Campo Grande / Rochedo / Rio Negro
Dois vizinhos / Céu azul / Turvo / Fartura / Terra Boa
Dois Irmãos / Gramado / Torres / Planalto / Três Passos /
Cruz Alta / Alegria / Bom Jesus
Terra do Fogo / Formosa / Santa Fé
Batalha / Fronteira / Porto
Campo Formoso / Queimadas / Carinhanha
Charme / Praga / Pune
Ouro / Vitória / Evangelista / Montanha da Pedra Dourada
Machado / Pau / Casca / Floresta
Caseiros / Sertão / Estação / Quatro Irmãos
Nobres / Boa Viagem / Balsas / Campos Lindos / Aliança
Tendo / Soja / Soma
Plataforma / Tubarão / Arame / Peixe
Bom Descanço / Lençóis / Descoberto
Castelo / Fortaleza / Caridade
Canoas / Grandes Rios
Morro Grande / Ponte Alta / Princesa
Ouro / Riqueza / Descanso / Progresso
Torres / Casa Branca / Correntes
Devoto / Esquina / Mercedes
Caçador / Floresta / Porto Belo
Três Irmãos / Carmelo
Dolores / Belo Monte
Touros / Portão
Rafaela / Resistência / Salta / Santa Rosa
Adão / Águas Verdes / Manto
Loja / Progresso / Socorro
Wellington / Bula / Cama

Nomes originados no vocabulário indígena
Cachoeira reluzente
Canoa grande
Cidade do ouro
Pedra brilhante
Terra cheirosa
Terra da montanha
Terra da prosperidade
Velha montanha
Países citados através de uma simbologia
Águia
Ave negra
Dragão
Leão
Urso
Palavras de encerramento – Mensagem nº 3.160
Capítulo 24 de Isaías e a confirmação de Mensagens Marianas
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BRASIL
Arquipélagos
Fernando de Noronha
Mensagem nº 2.600 – 10/11/2005: Queridos filhos, sou a vossa Mãe Dolorosa e sofro por causa dos
vossos sofrimentos. Dobrai vossos joelhos em oração em favor da paz. O terror se espalhará pelo
mundo causando morte e destruição. A vingança chegará ao trono de Pedro. O Afeganistão
beberá o cálice amargo da dor. De outra forma o terror chegará a Fernando de Noronha. O Brasil
viverá momentos de angústia. Voltai-vos a Deus. Ele está de braços abertos à vossa espera. Não
recueis.
(Fernando de Noronha - arquipélago pertencente ao estado brasileiro de Pernambuco.)

ILHAS
De Marajó
Mensagem nº 3.351 - 29/07/2010: Queridos filhos, dizei a todos que Deus tem pressa. Não cruzeis os
braços. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. A humanidade caminha cega espiritualmente e
precisa ser curada. Voltai-vos Àquele que é o vosso Único e Verdadeiro Salvador. Enchei-vos do amor de
Deus e amai, pois o amor é mais forte que a morte e mais poderoso que o pecado. No amor encontrareis
forças para assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristãos. No amor encontrareis a esperança de um
amanhã melhor. Estai atentos. Não recueis. A morte passará e deixará um rastro e destruição. Suva
e Marajó: eis a localização. Rezai. Rezai. Rezai.
(Marajó – Ilha do estado do Pará.)

Famosas ilhas do Brasil
Mensagem nº 3.317 – 10/05/2010 - em Santo Antonio de Jesus/BA: Queridos filhos, vim do céu para
chamar-vos à santidade. Vim em nome do Senhor para abençoar-vos e dizer-vos que sois amados um
por um pelo Pai, no Filho por meio do Espírito Santo. Abri vossos corações. Não recueis. Aconteça o que
acontecer, ficai com o Senhor, pois somente n’Ele está a vossa vitória. Viveis no tempo das grandes
tribulações espirituais. Não desanimeis. No Senhor encontrareis forças para assumirdes o vosso
verdadeiro papel de cristãos. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Peço-vos que mantenhais acesa a chama
da vossa fé e em toda parte procureis testemunhar que sois do Meu Filho Jesus. Conheço vossas
dificuldades e peço-vos que não recueis. Não há vitória sem cruz. Depois de todo sofrimento o Senhor
vos dará a graça da vitória. A humanidade trilha para o abismo da destruição que os homens
prepararam por suas próprias mãos. A terra passará por grandes transformações e muitos
lugares deixarão de existir. Famosas ilhas do vosso Brasil serão completamente destruídas. Do
lado norte virá o gigante que atormentará os Meus pobres filhos. Dobrai vossos joelhos em oração.
Quando tudo parecer perdido surgirá para vós o triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Eu estou
ao vosso lado, embora não Me vejais. Avante sem medo.
(Nota: Destacamos algumas das ilhas famosas no Brasil: Atol das Rocas (RN), Ilhabela (SP), Ilha de Itaparica (BA), Ilha do
Governador (RJ), Ilha de Florianópolis (SC), dentre outras.)

PRAIAS
Mariscal
Mensagem nº 2.666 - 11/04/2006 - em Angüera/BA: Queridos filhos. Falo-vos porque tenho o
beneplácito do Senhor. Abri vossos corações. Os que rejeitam os Meus apelos perderão o bom conselho
e viverão em solidão, pois o portão será fechado e não poderão contemplar a terra nova. Dobrai vossos
joelhos em oração e acolhei amorosamente o Evangelho do Meu Jesus. O terror se espalhará por
varias nações. Escutai a voz de Deus. Ele quer falar-vos. Não fiqueis estacionados. O que tendes a
fazer não deixeis para o amanhã. Cruz Bay e Mariscal experimentarão pesada cruz. A água da pedra
verde estará contaminada. Mudai de vida. Deus vos chama e vos espera.
(Cruz Bay: cidade localizada nas Ilhas Virgens americanas; Mariscal: praia de Santa Catarina/BR.)

Porto de Galinhas
Mensagem nº 2.642 - 16/02/2006 – em Itaparica/PE: Queridos filhos, Eu vos amo e desejo a vossa
conversão. Afastai-vos definitivamente do pecado e voltai-vos Àquele que vê o oculto e vos conhece pelo
nome. Conheço vossas dificuldades e quero socorrer-vos. Confiai plenamente no Poder de Deus e tudo
acabará bem para vós. Rezai. A humanidade encontra-se no abismo do pecado e é chegado o momento
do grande retorno. Porto de Galinhas e Bali viverão momentos de grande aflição. Fugi de tudo aquilo
que paralisa o verdadeiro amor. Deus quer salvar-vos.Não cruzeis os braços. A Floresta perderá suas
árvores. Que o Senhor vos dê forças para suportardes a vossa cruz.
(Porto de Galinhas - praia do nordeste brasileiro, localizada no município de Ipojuca, no estado de Pernambuco.)
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BRASIL (Terra de Santa Cruz)
Mensagem nº 1.874 - 25/03/2001 – em Maceió/AL: Queridos filhos: Sou a Mãe e Rainha do Brasil.
Peço-vos nesta noite que vivais santamente e que em toda parte procureis imitar Jesus, vosso único e
verdadeiro Salvador. Dai a todos bom exemplo e sede corajosos na vossa fé. Sois do Senhor e as coisas
do mundo não são para vós. Eu quero transformar-vos e fazer-vos homens e mulheres de oração.
Conheço todas as vossas dificuldades e vim do céu para ajudar-vos. Tende confiança, fé e esperança.
Não permitais que nada vos afaste do Amor de Deus. Rezai pelo vosso País que vive afastado de
Deus e próximo de um grande abismo. O pecado cegou os meus pobres filhos e eles não sabem para
onde ir. Eu sou a vossa Mãe e quero dizer-vos que somente no Senhor encontrareis forças; somente no
Senhor encontrareis a vossa vitória. Não recueis. Eu preciso do vosso sim. Pedirei ao Meu Jesus por
cada um de vós. Alegrai-vos, pois não estais sozinhos.
Mensagem nº 2.473 - 22/01/2005: Queridos filhos; em uma região da Terra de Santa Cruz, que no
passado elevou muitos homens e empobreceu a muitos, por causa de um famoso fruto,
acontecerá uma grande catástrofe que chamará a atenção do mundo. Não se sentirá mais o cheiro
daquele fruto. A vida sem Deus perde seu valor e eficácia. Deus não desampara os pobres. Os ricos
hão de lamentar. Rezai. A vossa força está na oração. Não desanimeis. Quem está com o Senhor
jamais será confundido. Coragem.
Mensagem nº 2.487 - 24/02/2005: Queridos filhos, o Juiz Supremo julgará os homens pelos seus crimes.
A humanidade sofrerá porque os homens perversos se colocaram no lugar do Criador. Viveis no tempo
pior que do Dilúvio. Deus foi desprezado por muitos, mas quando acordarem será tarde. Pelas próprias
mãos dos homens foi preparada a sua ruína. Os homens sábios se uniram e prepararam em
laboratório a destruição. Os homens verão a morte naquilo que existe para dar a vida. Ó homens,
voltai-vos. Arrependei-vos para receberdes a misericórdia do Senhor. Ó filhos da Terra de Santa Cruz,
sofro por aquilo que vem para vós. Sabei que muitos lugares que vossos olhos podem
contemplar, deixarão de existir. Quando a ira de Deus vier os homens cairão por terra de pavor.
Não cruzeis os braços. Os que escutam a voz de Deus levarão a melhor.
Mensagem nº 2.499 - 22/03/2005: Queridos filhos, as belezas que hoje podeis contemplar um dia
não mais existirão. Do lado norte virá a destruição e muitos hão de lamentar. Ó filhos da Terra de
Santa Cruz, sofro por aquilo que vem para vós. A vossa nação afastou-se de Deus e por isso Deus
permitirá que também ela seja castigada. Eu sou a vossa Mãe e há tanto tempo estou a chamar-vos!
Voltai-vos depressa. Se vos converterdes sereis salvos. O Senhor vos espera. Não recueis.
Mensagem nº 2.500 - 25/03/2005: Queridos filhos, sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vos
espera. Peço-vos que sejais fiéis ao Meu Filho Jesus, o vosso único e verdadeiro Salvador. Acolhei com
alegria os ensinamentos de Jesus para serdes salvos. A humanidade distanciou-se de Deus e os Meus
pobres filhos trilham pelas veredas da autodestruição. O demônio conseguiu seduzir grande número de
almas e Meus pobres filhos caminham como cegos a guiar outros cegos. Cuidai da vossa vida espiritual.
Não vivais preocupados com as coisas materiais. Confiai no Senhor. Rezai pela paz do mundo. Rezai
também e de modo especial pela vossa nação. Vós não podeis imaginar quantos sofrimentos
virão para vós! Sabei que das águas profundas do oceano que banha vosso Brasil virá aquele que
trará sofrimento e dor. Dizei a todos que Deus tem pressa e que já não podeis viver estacionados no
pecado. O Brasil estará na guerra. Rezai. Dobrai vossos joelhos em oração. Do Senhor virá o socorro
para os fiéis.
Mensagem nº 2.502 - 29/03/2005: Queridos filhos, os amigos do rei se uniram contra ele, mas Deus os
punirá severamente por sua traição e porque abriram as portas para entrarem os assassinos. A cidade
das sete colinas cairá. Chegará o dia em que um rei deixará sua casa e fará morada em outro país.
Quero dizer-vos que o Senhor está contristado com os pecados dos homens. A terra está cheia de
maldade e os homens caminham para a grande destruição que prepararam por suas próprias mãos.
Convertei-vos. Eu sou a vossa Mãe e jamais vos deixarei sozinhos. Abri vossos corações, ó filhos da
Terra de Santa Cruz. O Senhor vos espera de braços abertos. Voltai-vos pelo amor enquanto há
tempo.
Mensagem nº 2.513 - 23/04/2005: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração suplicando a
Misericórdia de Deus para a vossa nação. A fumaça do demônio se espalhou pelo Brasil causando
cegueira espiritual em muitas almas. Voltai-vos depressa. Arrependei-vos dos vossos pecados. A
vossa nação tropeçará e pelas ruas haverá conflitos e derramamento de sangue. O Brasil estará
na guerra. A bandeira: eis que nela está a causa da guerra. Rezai muito. Não fiqueis afastados. O que
tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
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Mensagem nº 2.529 - 31/05/2005: Queridos filhos, Rezai. Somente por meio da oração sincera e perfeita
a humanidade encontrará a verdadeira paz. Antes que o fogo se acenda, lágrimas cairão sobre a terra
em lamento. A humanidade experimentará grande sofrimento quando a terra for sacudida pelo terremoto,
o qual arrastará para o mar muitas regiões hoje habitadas. O palácio será surpreendido pela invasão
furiosa e sangrenta dos homens de barba grande. Permanecei firmes no caminho que vos tenho
indicado. Sabei que haverá grandes mudanças na natureza. Em muitas regiões pobres do Brasil, o
Senhor fará surgir grande riqueza. O pobre viverá bem. O rico orgulhoso viverá pela misericórdia
dos pobres. Não recueis. Eu sou a vossa Mãe e estou convosco. Avante.
Mensagem nº 2.531 - 04/06/2005: Queridos filhos, sois do Senhor e a nada deveis temer. Rezai muito e
entregai ao Senhor a vossa própria existência. Afastai-vos do pecado e dizei o vosso sim ao chamado do
Senhor. A varíola será usada como arma contra uma nação pelos homens de barba grande. O sofrimento
será grande para muitos. O vosso Brasil também sofrerá com a vinda da onda gigante. Uma região
do Brasil viverá momentos de angústia. Rezai. Pedi ao Senhor misericórdia Vós que estais a escutarMe, confiai em Minha especial proteção. Não recueis. Não temais.
Mensagem nº 2.538 - 21/06/2005: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vos
espera. Convertei-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Sabei que tornados funestos
virão para o Brasil e os homens terão grandes perdas. O erro causado por uma manipulação
genética causará grande destruição e sofrimento para a humanidade. Rezai. Somente por meio da
oração podeis seguir e servir fielmente o Meu filho Jesus.
Mensagem nº 2.546 - 09/07/2005: Queridos filhos, a humanidade afastou-se do Criador e caminha para
o abismo da destruição. A humanidade viverá momentos de grande aflição e é chegado o momento de
vos converterdes e vos reconciliardes com Deus. Inesperadas erupções vulcânicas ocorrerão quando a
terra for sacudida pelo grande terremoto, o qual fará as montanhas ruírem. Os homens do terror agirão
no Brasil causando destruição e morte. Um templo cairá. Chegaram os tempos mais dolorosos para
vós. Rezai. Sede bons uns para com os outros. Amai e servi com amor o Meu Filho Jesus. Quem for fiel
até o fim será salvo. Coragem. Não temais. O Senhor está convosco.
Mensagem nº 2.578 - 22/09/2005: Queridos filhos, eis os tempos das grandes tribulações. Confiai no
Senhor. A vossa força está n’Ele que vê o oculto e conhece cada um de vós pelo nome. Estais atentos.
Não vos afasteis da Verdade. Dobrai vossos joelhos em oração. Uma fumaça venenosa se espalhará e
matará muitos homens. Um fato espantoso acontecerá no Brasil e os homens não terão
explicação. Deus enviou-Me até vós para alertar-vos sobre tudo aquilo que há de vir. O que vos digo não
é para causar-vos medo. Desejo preparar-vos para suportardes o peso da cruz. Se rezardes
compreendereis que Meus apelos não são de medo, mas de alerta que vos conduz a esperança.
Continuai firmes. Os que planejam contra Meus planos nada conseguirão. Os que Me pertencem sabem
compreender o Meu chamado. Avante.
Mensagem nº 2.581 - 29/09/2005: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Quero
dizer-vos que vós sois importantes para a realização dos Meus planos e é chegado o momento de
assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristãos. Agradeço a vossa presença e asseguro-vos que
vossos nomes já estão gravados em Meu Imaculado Coração. Um fato grandioso acontecerá no Brasil
e chamará a atenção do mundo. Deus mostrará e os homens verão no céu. Peço-vos que não vivais
em pecado. Mudai de vida. Deus quer salvar-vos. Avante.
Mensagem nº 2.585 - 08/10/2005: Queridos filhos, uma região do Brasil ficará deserta. Os homens
sábios anunciarão e os Meus pobres filhos abandonarão suas casas. Rezai. Grandes sofrimentos
virão para vós. A Albânia experimentará pesada cruz. Sofro por aquilo que vos espera. Dobrai vossos
joelhos em oração. Abri vossos corações ao Senhor. Somente n!Ele está a vossa verdadeira libertação.
Será grande. Será o dezembro de dor. Confiai no Senhor e esperai n!Ele com confiança. Quem está com
o Senhor vencerá.
Mensagem nº 2.588 - 12/10/2005: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e venho do Céu para chamarvos à conversão e para dizer-vos que esta é a hora do Senhor. A humanidade desafiou o Criador e agora
experimentará pesada cruz. Chamei, mas não fui atendida. Semeei o bem aos homens, mas preferiram o
pecado. Sofro por aquilo que vem para vós. O Brasil experimentará a cruz da autodestruição. Eis que
chegará para vós aquilo que vossos olhos jamais viram. Preparai-vos espiritualmente. Sabei que o
Senhor pedirá contas a cada um de vós. Não vos afasteis do caminho que vos apontei. A humanidade
tornou-se pobre espiritualmente porque se afastou do Único e Verdadeiro Senhor. Voltai-vos depressa.
Da Mauritânia virá uma triste notícia. Devastação e dor chegarão para os Meus pobres filhos. Rezai.
Rezai. Rezai.
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Mensagem nº 2.590 - 16/10/2005 – em Serrinha/BA: Queridos filhos, Deus enviou-Me para dizer-vos
que esta é a hora do vosso retorno. Não cruzeis os braços. Não vivais em pecado. Sabei que tudo nesta
vida passa, mas a graça de Deus em vós será eterna. Venho do Céu à Terra para reclamar o que é do
Senhor. Arrependei-vos e assumi o vosso sincero papel de cristãos. O menor de todos os filhos
experimentará grandes sofrimentos. A vossa nação tropeçou e tornou-se infiel a Deus. A vossa cruz
será pesada. Acontecerá no Mato Grosso e se repetirá em Porto Rico. Não vos afasteis do caminho
que vos apontei. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Avante na oração.
Mensagem nº 2.591 - 18/10/2005: Queridos filhos, abri vossos corações ao Senhor. Ele vos ama e vos
chama a serdes homens e mulheres de fé. Confiai plenamente no Poder de Deus. Vós não estais
sozinhos. Mesmo nos momentos de sofrimentos louvai e bendizei o nome do Senhor. O sofrimento
chegará para a Lituânia. No Brasil haverá grandes e dolorosos acontecimentos. Os homens não
saberão explicar. A Polônia andará como um cego. O tesouro se perderá. Rezai. Rezai muito.
Mensagem nº 2.593 - 24/10/2005 - em Salvador/BA: Queridos filhos, a vossa verdadeira libertação está
no Senhor. Voltai-vos a Ele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Sede fervorosos na fé. Não fiqueis
afastados da oração. Rezai. Dedicai parte do vosso tempo à oração. A humanidade precisa de paz e vós
podeis alcançá-la por meio da oração. Um falso profeta virá ao Brasil e seduzirá a muitos. Sua
máscara cairá. Aproxima-se o fim dos seus enganos. O Senhor mostrará Seu braço forte. Sofro por
causa dos vossos pecados. Arrependei-vos. A Tailândia viverá momentos de angústia. A Suíça
também derramará lágrimas. Será na Basiléia. Ó homens, para onde quereis ir? O Senhor vos ama e
vos espera. Não fiqueis estacionados. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.596 - 30/10/2005: Queridos filhos, vim do Céu para abençoar-vos e dizer-vos que sois
importantes para o Senhor. Sois o Seu povo eleito e amado com um amor sem limites. Peço-vos que
tenhais coragem. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado.
Sabei que o Senhor enviará Seus anjos para socorrer-vos nas tribulações. Haverá um grande aviso no
Céu do Brasil. É o chamado do Senhor. Estais atentos. Grande terror se dará no Sinai. Em Assis se
ouvirá gritos de desespero e grandes lamentações. Dobrai vossos joelhos em oração. Deus espera muito
de vós. Não desanimeis. Vós que estais a escutar-Me, não percais a esperança. Do Senhor virá a vossa
recompensa.
Mensagem nº 2.600 - 10/11/2005: Queridos filhos, sou a vossa Mãe Dolorosa e sofro por causa dos
vossos sofrimentos. Dobrai vossos joelhos em oração em favor da paz. O terror se espalhará pelo mundo
causando morte e destruição. A vingança chegará ao trono de Pedro. O Afeganistão beberá o cálice
amargo da dor. De outra forma o terror chegará a Fernando de Noronha. O Brasil viverá momentos
de angústia. Voltai-vos a Deus. Ele está de braços abertos à vossa espera. Não recueis.
Mensagem nº 2.601 - 12/11/2005: Queridos filhos, o Senhor espera o vosso sim ao Seu chamado. Não
cruzeis os braços. Eis os tempos mais difíceis para a humanidade. Dobrai vossos joelhos em oração e
sereis vitoriosos. Uma grande explosão provocará terríveis catástrofes e terremotos destruirão
muitas regiões da Terra. Uma falha geológica existente no Brasil causará destruição em muitas
regiões. Os homens sábios desconhecem. Os homens do terror agirão na terra da Madre e o
sofrimento será grande para os Meus pobres filhos. Será apanhado no Brasil. Voltai-vos enquanto
há tempo. Não vivais em pecado.
Mensagem nº 2.604 - 19/11/2005: Queridos filhos, abri vossos corações ao Senhor. Ele quer falar-vos.
Sede dóceis ao Seu chamado, pois somente assim podeis colaborar para a realização dos Meus planos.
Não quero forçar-vos, mas o que digo deve ser levado a serio. No céu do Brasil se verá uma grande
nuvem de fumaça. Os homens terão grandes perdas. A Arábia Saudita viverá momentos de dor.
Maior não existiu. A Indonésia tropeçará e chorará a morte de seus filhos. Maior também não existiu. Eu
sou a vossa Mãe e sofro pelos pecados dos homens. Voltai-vos. Deus vos ama e vos espera. Não
recueis.
Mensagem nº 2.609 - 29/11/2005: Queridos filhos, não vivais afastados da graça do Senhor. Sede
corajosos e testemunhai em toda parte que sois de Cristo. A humanidade caminha para um grande
abismo e os homens caminham como cegos a guiar outros cegos. Deus está contristado por causa dos
vossos pecados. Voltai-vos depressa se quereis a salvação. Uma grande cidade brasileira viverá
momentos de angústia. As lagoas são também motivo de sua beleza. Ó filhos da Terra de Santa
Cruz, sofro por aquilo que vem para vós. Rezai. Escutai a voz do Senhor e sede fiéis à Sua palavra.
Mensagem nº 2.611 - 06/12/2005: Queridos filhos, amo-vos como sois e quero ver-vos felizes já aqui na
terra e mais tarde Comigo no Céu. Não fiqueis de braços cruzados. Dizei a todos que Deus tem pressa e
que este é o tempo da graça. Arrependei-vos dos vossos pecados e mudai de vida. Proclamai a todos os
Meus apelos. Deus quer salvar-vos. Abri vossos corações. Um fato assombroso acontecerá no Brasil.
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Em dois portos, o medo. Da folha dos gaúchos, as lágrimas. Rezai muito diante da cruz. Pedi perdão
e deixai que a Misericórdia do Senhor vos transforme.
Mensagem nº 2.613 - 10/12/2005: Queridos filhos, intensa aflição viverá a pequena Veneza e a terra da
rosa será sacudida. Um grande cataclismo ocorrerá no Brasil e os meus pobres filhos
experimentarão grande sofrimento. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por causa dos vossos
sofrimentos. Dobrai vossos joelhos em oração. Não cruzeis os braços. Esforçai-vos para serdes fiéis à
vossa fé. Estais atentos. Não permitais que o demônio vos afaste do Amor de Deus. Eu vos amo e
pedirei ao meu Jesus por vós. Não vos aflijais. Quem confia no Senhor, vence.
Mensagem nº 2.623 - 01//01/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a humanidade viverá momentos
difíceis e graves conflitos causarão grandes perdas. Aquele que se opõe a Cristo agirá com grande força
e os Meus pobres filhos beberão o cálice amargo da dor. Pedras grandes cairão sobre os homens. A dor
será grande. Eu sou a vossa Mãe Dolorosa e sei o que vos espera. Não cruzeis os braços. Deus tem
pressa. Cuidai da vossa vida espiritual e em tudo procureis imitar Meu Filho Jesus. Os vossos nomes já
estão gravados em Meu Imaculado Coração. Convertei-vos. Os homens do terror agirão com grande
fúria. Vereis horrores em toda parte. Na França, na Malásia e no Brasil a dor será intensa. Dobrai
vossos joelhos em oração. Este é o ano do sofrimento para muitos dos Meus pobres filhos.
Mensagem nº 2.625 - 07//01/2006 - em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vos amo.
Sede do Senhor e deixai que Sua graça transforme vossas vidas. Dobrai vossos joelhos em oração, pois
somente assim podeis alcançar a paz. A cidade da grande torre será sacudida. A contaminação
chegará as suas ilhas. A cidade com nome de grande Profeta e casa de homens reunidos também
tremerá. Será no Brasil. Voltai-vos depressa. O que digo deve ser levado a sério. Não cruzeis os
braços. Afastai-vos do pecado e dizei o vosso sim ao chamado do Senhor.
Mensagem nº 2.635 - 31/01/2006 - em Angüera/BA: Queridos filhos, alimentai-vos da Palavra de Deus
e da Eucaristia. A vossa força está no Senhor. Não recueis. A humanidade trilha para o abismo da
destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. A natureza será transformada e os
homens se confundirão. Muitas regiões do Brasil sofrerão com ventos fortes e os Meus pobres
filhos experimentarão pesada cruz. A Cidade do ouro viverá momentos de grande aflição. Ouro branco
e pedra brilhante pedirão socorro. Sofro por causa dos vossos sofrimentos e quero dizer-vos que Eu
estou ao vosso lado. Não vos atemorizeis. Permanecei firmes na oração e sereis vitoriosos.
Mensagem nº 2.640 - 11/02/2006 - em Angüera/BA: Queridos filhos, apressai a vossa conversão. Não
fiqueis no pecado. Eis o tempo oportuno para a vossa conversão. Deus quer salvar-vos, mas vós deveis
aceitar a verdade, pois somente por meio da verdade podeis encontrar a verdadeira libertação. Um
doloroso acontecimento ocorrerá na China e quando acontecer no Brasil deixará um grande
rastro de destruição. Sede homens e mulheres de constante oração. Eu estou convosco. Aconteça o
que acontecer permanecei firmes na vossa fé. Quem está com o Senhor vencerá.
Mensagem nº 2.665 - 08/04/2006 - em Angüera/BA: Queridos filhos, quem vive em riqueza não verá a
maravilha e a terra rica e sentirá saudades do sorriso feliz. Acontecerá no Brasil e os homens
experimentarão pesada cruz. Suécia e Inglaterra. Costa oeste e costa sul: a morte passará. Eis que
chegaram os tempos mais dolorosos para a humanidade. Dobrai vossos joelhos em oração. A vossa
vitória está no Senhor. Confiai n’Ele e vereis a paz reinar no mundo. Fugi do pecado para serdes grandes
aos olhos do Senhor. Deus enviará e os homens verão no primeiro dia da semana. Sabei que o
Senhor fará de tudo para salvar-vos. Sei que tendes liberdade, mas não vos esqueçais que antes e
acima de tudo deveis fazer a vontade de Deus.
(Riqueza, Maravilha e Saudades são cidades de Santa Catarina. Terra rica – município do Paraná. Feliz – município do RS. Sorriso
– município do Mato Grosso. A mensagem profetiza perdas espirituais para os que vivem a materialidade.)

Mensagem nº 2.668 - 15/04/2006 - em Angüera/BA: Queridos filhos, aqueles que rejeitam as graças
de Deus pedirão por milagres e gritarão por mundo novo. Almas sofrerão por falta de oração e
vivência dos Meus apelos. O bravo viverá em angústia, sem ter a certeza de que existirá bomfim.
A cachoeira não dará água fria aos sedentos e os Meus pobres filhos experimentarão pesada cruz.
As flores do bom jardim estarão murchas e sem cheiro. Guatemala e Brasil: eis a localização. Eu
sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vos espera. Convertei-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de
cristãos. Rezai sempre. Somente por meio da oração podeis suportar o peso das provações que virão.
(Milagres, Mundo Novo, Almas (Cruz das almas) Cachoeira, Água Fria, Bonfim (Senhor do Bonfim) são cidades da Bahia.
Municípios que têm bravo no nome: Buriti Bravo/MA e Gado Bravo/PB. A mensagem profetiza doenças, angústia diante da morte
iminente, seca. Motivo: rejeição às graças de Deus, falta de oração e vivência das leis divinas.)

Mensagem nº 2.705 – 11/07/2006 - Angüera/BA: Queridos filhos, os habitantes da terra do sol
nascente viverão momentos de angústia e semelhante sofrimento se dará na terra da grande
floresta. Ouvi o chamado do Senhor e permanecei firmes na oração. Somente rezando podeis suportar o
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peso das provações que virão para o vosso Brasil. A casa de homens reunidos será surpreendida e
os homens temerão os grandes acontecimentos. Voltai ó filhos, pois Deus vos espera de braços
abertos.
(Japão: conhecido como terra do sol nascente. Amazônia: terra da grande floresta).

Mensagem nº 2.741 - 03/10/2006 - em Angüera/BA: Queridos filhos, rezai. A força da oração
transformará os corações endurecidos. Rezai pelo Brasil. Graves conflitos afligirão os Meus pobres
filhos. O terror se espalhará e os homens viverão momentos de angústia. Eu sou a vossa Mãe
dolorosa e sei o que vos espera. Não cruzeis os braços. Deus tem pressa.
Mensagem nº 2.745 - 12/10/2006 - em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a Mãe e Rainha da vossa
nação. Dobrai vossos joelhos em oração em favor do Brasil. Uma estrela do vosso Brasil se apagará e
trará sofrimentos para muitos. Estais atentos. Acolhei os Meus apelos. O que digo deve ser levado a
serio. Não cruzeis os braços. Avante na oração.
(Nota: Existe a possibilidade de a mensagem acima se referir à destruição de um estado brasileiro, que desapareceria, uma vez
que cada estrela que aparece na bandeira nacional se refere a um estado da federação. Veja: )

Mensagem nº 2.799 - 15/02/2007 - em Angüera/BA: Queridos filhos, acolhei o chamado do Senhor.
Convertei-vos e voltai-vos depressa. A humanidade carregará pesada cruz quando a terra sofrer o
grande deslocamento. Muitas regiões da Terra de Santa Cruz que hoje contemplais deixarão de
existir. Peço-vos que continueis a rezar. Suplicai a Misericórdia de Deus para vós. O Senhor quer vervos felizes, mas vós deveis esforçar-vos para assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristãos. Não
cruzeis os braços. Deus tem pressa.
Mensagem nº 2.800 – 17/02/2007 - Angüera/BA: Queridos filhos, sede do Senhor. Não permitais que o
demônio vença. Lutai contra as tentações que vos levam ao pecado e vos distancia da graça santificante.
Não vos esqueçais: vós não sois do mundo. Sois inteiramente do Senhor. Dobrai vossos joelhos em
oração. A humanidade precisa de paz e somente rezando podeis alcançá-la. Chegará o dia em que três
poderes serão dominados. Rezai pelo Brasil. Deus quer salvar-vos. Não cruzeis os braços.
Mensagem nº 2.815 - 24/03/2007 - em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e quero vervos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé.
Não permitais que as trevas do pecado vos afastem do caminho da graça. Viveis no tempo pior que no
tempo do dilúvio. A criatura é mais valorizada que o Criador e a humanidade é conduzida pelas veredas
da autodestruição. Esforçai-vos para serdes homens e mulheres de oração. Não desanimeis. Deus está
ao vosso lado. Quando tudo parecer perdido o Senhor virá a vós com grande vitória. O Senhor fará
surgir um grande sinal no céu do Brasil. Será a grande chance para o grande retorno. Haverá
tribulações e muitos dos Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Um fato grandioso
acontecerá e chamará a atenção do mundo. Os homens se confundirão e não terão explicação.
Rezai. Rezai. Rezai.
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Mensagem nº 2.819 - 03/04/2007 - em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelho em oração e
suplicai a Misericórdia do Senhor para vós. Um fato assombroso se dará no Brasil e haverá grande
destruição. Escutai a voz de Deus. Não fiqueis estacionados. Ainda vereis horrores nesta terra. Quem
se distancia do Senhor, se aproxima da morte. Arrependei-vos dos vossos pecados e abraçai a graça da
santidade.
Mensagem nº 2.831 - 01/05/2007 - em Angüera/BA: Queridos filhos, não desanimeis. O Senhor vos
ama e vos espera de braços abertos. Mudai de vida. Acolhei o Evangelho do Meu Jesus e sereis salvos.
Fugi do pecado e sede honestos em vossos atos. Rezai muito. A oração é a vossa arma para o grande
combate. Um grande acontecimento se dará no vosso Brasil. Sofro por causa dos Meus pobres filhos.
Abri vossos corações e sede fortes na fé. Eu sou a vossa Mãe e estou convosco. Coragem. Tentarão
quebrar o trono, mas as promessas do Senhor permanecerão firmes. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.844 - 01/06/2007 - em Angüera/BA: Queridos filhos, sede corajosos. Não recueis ante
vossas dificuldades. Sabei que vossos sofrimentos podem levar-vos a santidade. Buscai forças em
Jesus. A cruz não é derrota. É vitória para todos aqueles que a aceitam por amor. Continuai a rezar. Na
oração compreendereis os desígnios de Deus para vós. A cidade banhada pelo mar azul e cercada de
belos montes carregará pesada cruz. A morte passará e poucos viverão para narrar os terríveis
acontecimentos. Rezai. O vosso Brasil beberá o cálice amargo da dor. Sofro por aquilo que vos
espera. Confiai no Senhor. Sede fieis e alcançareis vitória.
Mensagem nº 2.851 – 16/06/2007- em Angüera/BA: Queridos filhos, sede do Senhor. Deixai que a
vossa vida fale do Senhor mais que vossas palavras. Não permitais que o demônio vos engane. Dobrai
vossos joelhos em oração. A humanidade corre grandes perigos e para que a paz reine em vossos
corações, deveis abraçar a graça da santidade. Somente servindo ao Senhor com fidelidade podeis
encontrar a paz. Os homens do terror agirão na Terra de Santa Cruz. A ação se dará na terra do
Divino. Sofro por aquilo que vos espera. Não recueis. Eu preciso do vosso sim sincero e corajoso. Abri
vossos corações.
(Nota: Colocamos como uma possibilidade a mensagem referir-se ao estado do Espírito Santo ao mencionar Terra do Divino.)

Mensagem nº 2.866 - 21/07/2007 - em Angüera/BA: Queridos filhos, uma grande descoberta será
feita na Terra de Santa Cruz. Será para o bem da humanidade e os cientistas se alegrarão. Sabei
que o Senhor não vos abandona. Confiai n’Ele e sereis grandes na fé. Dobrai vossos joelhos em oração.
Não fiqueis estacionados no pecado. O Senhor espera o vosso sim ao Seu chamado. Não cruzeis os
braços. Coragem. Nada está perdido.
Mensagem nº 2.870 - 31/07/2007 - em Angüera/BA: Queridos filhos, peço-vos que continueis a rezar.
Somente pela força da oração podeis alcançar vitória. Não vos afasteis do caminho que vos apontei.
Dizei a todos que Deus tem pressa. Não vivais estacionados no pecado. Convertei-vos, pois de vossa
conversão dependem muitas coisas. A vossa nação tropeçará. Densas trevas atingirão o vosso
Brasil. Eis o momento oportuno de vos abrirdes ao Senhor. Sede corajosos e em toda parte procureis
testemunhar que sois de Cristo.
Mensagem nº 2.871 - 02/08/2007 - em Angüera/BA: Queridos filhos, vim do céu para conduzir-vos ao
Meu Filho Jesus. Sede homens e mulheres de oração. Mudai de vida para serdes salvos. Das
profundezas da terra surgirá um grande mistério. A ciência não explicará e os habitantes da Terra
de Santa Cruz temerão. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé. Não vos atemorizeis. É preciso
que aconteçam muitas coisas, mas por fim os justos levarão a melhor. Avante na oração.
Mensagem nº 2.879 - 21/08/2007 - em Angüera/BA: Queridos filhos, a vossa nação sofrerá por causa
de uma grande traição e grande será o sofrimento para os Meus pobres filhos. Rezai. Eu sou a
vossa Mãe e estou ao vosso lado. Sede corajosos e em toda parte testemunhai que sois de Cristo. Fazei
o bem a todos. Amai. O amor é mais forte que a morte e mais poderoso que o pecado. Avante.
Mensagem nº 2.929 - 12/12/2007 em Angüera/BA: Queridos filhos, a Terra de Santa Cruz caminha
para a autodestruição. Os homens criaram suas próprias leis e rejeitaram as leis de Deus.
Caminhais ao encontro do inevitável. Das profundezas da terra ainda virá grande dor para os
Meus pobres filhos brasileiros. Ainda vereis horrores em toda parte. Eu sou a vossa Mãe e sei o que
vos espera. Sofro por causa dos vossos sofrimentos. Buscai o Senhor. Fugi do pecado e sereis salvos.
Mensagem nº 2.931 - 18/12/2007 - em Angüera/BA: Queridos filhos, Buscai forças na Eucaristia e nas
palavras do Meu Filho Jesus. Eis os tempos difíceis para vós. A humanidade caminha cega
espiritualmente, mas o poder do Senhor tudo pode mudar. Confiai plenamente em Sua Misericórdia.
Deixai que a luz do Senhor penetre vossos corações. Se vos entregardes ao Senhor sereis
transformados em homens e mulheres de oração. Não permitais que a chama da fé se apague dentro de
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vós. A humanidade precisa do vosso testemunho sincero e corajoso. Escutai com atenção os Meus
apelos. Não vos esqueçais de tudo aquilo que vos anunciei no passado. Grandes sofrimentos
experimentarão os habitantes da Alemanha e da Suíça. Rezai. Um fato doloroso se dará na região
norte do Brasil e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Sofro por aquilo que vos espera.
Avante com coragem. Não desanimeis. Eu estou convosco.
Mensagem nº 2.935 - 28/12/2007 - em Angüera/BA: Queridos filhos, sede sinceros em vossos atos.
Amai a verdade e em tudo sede como Jesus. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Eis os
tempos difíceis para a humanidade. Sofro por aquilo que vos espera. Dobrai vossos joelhos em oração.
Quando estais afastados, vos tornais o alvo do demônio. Buscai forças na Eucaristia e nas palavras do
Meu Jesus. Um fato doloroso se dará na Terra de Santa Cruz. Os Meus pobres filhos hão de chorar
e lamentar. Fugi dos lugares profanos e voltai-vos Àquele que é o vosso único Caminho, Verdade e
Vida.
Mensagem nº 2.937 - 01/01/2008 - em Angüera/BA: Queridos filhos, buscai forças na oração, na
Eucaristia e nas palavras do Meu Jesus. Vós deveis enfrentar grandes dificuldades. Sede corajosos. Não
desanimeis. Quem está com o Senhor sempre vencerá. Sabei que a Terra de Santa Cruz
experimentará grande destruição. A cruz será pesada para os Meus pobres filhos. Pequenas e
grades cidades deixarão de existir. Aquele que se opõe a Cristo marchará com seu exército e
chegará à grande cidade. O trono de Pedro tremerá. Sofro por aquilo que vos espera. Em muitos
lugares os hereges ocuparão espaço privilegiado. Quando o Senhor perder seu lugar de honra, o
grande castigo virá. Poucos permanecerão firmes na fé. Peço-vos que vivais os Meus apelos. Eu vos
conduzirei por caminhos seguros. Peço-vos que façais parte do Meu exército vitorioso. Levai o rosário, É
a arma para o grande combate. Jamais experimentarão a derrota aqueles que o reza com fervor. Avante
sem medo.
Mensagem nº 2.993 - 04/05/2008 - em Goes Calmon / Simões Filho/BA: Queridos filhos, peço-vos que
vos afasteis de todo mal. Buscai a santidade e em tudo sede como Jesus. A humanidade vive fortes
tensões e os Meus pobres filhos caminham como cegos a guiar outros cegos. Arrependei-vos
sinceramente dos vossos pecados. O arrependimento é o primeiro passo a ser dado no caminho da
conversão. O Senhor espera muito de vós. Não recueis. Não vos atemorizeis. Sede corajosos. Aconteça
o que acontecer, não percais a vossa esperança. O opositor causará grandes danos à humanidade.
Perseguirá a Igreja na Terra de Santa Cruz e levará muitos dos Meus pobres filhos ao erro. Muitos
abraçarão falsas doutrinas e se afastarão da verdade. Sofro por causa dos Meus pobres filhos. Voltaivos depressa. Meu Senhor vos ama e vos espera de braços abertos. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.033 - 27/07/2008 – Bananal/SP: Queridos filhos, coragem! Nada está perdido. Meu
Jesus é a vossa força e vossa salvação. Confiai n’Ele e tudo acabará bem para vós. Peço-vos que
mantenhais acesa a chama da fé. Não vos afasteis da verdade. Sede defensores do Evangelho. Anunciai
a todos as maravilhas de Deus. Deus quer a vossa salvação. Buscai-O com alegria. Ainda tereis grandes
sofrimentos sobre a terra. Por causa da vossa fé sereis perseguidos por aqueles que deveriam
defender-vos. Haverá grande desprezo ao sagrado e o vosso direito de servir a Deus será tirado. A
grande perseguição atingirá, sobretudo, os homens e mulheres de fé. Os sacerdotes fiéis serão
açoitados e levados às prisões. Na Terra de Santa Cruz se criarão leis para afastar-vos de Deus.
Não recueis. Ficai com a verdade e sede defensores da Sã Doutrina. Eu caminharei convosco. Avante!
Mensagem nº 3.055 - 18/09/2008 - em Angüera/BA: Queridos filhos, amai a verdade e procurai viver os
Meus apelos. Sede honestos em vossos atos. Deus conhece vossos corações. Ele é o justo Juiz que a
todos recompensará conforme suas obras. Abri vossos corações ao chamado do Senhor. Dobrai vossos
joelhos em oração pela Igreja do Meu Jesus. Uma grande fúria se levantará contra a Igreja na Terra
de Santa Cruz. Sofro por aquilo que vos espera. Coragem. Avante na verdade.
Mensagem nº 3.066 - 12/10/2008 – Boquim/SE: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe. Peço-vos que
façais o bem a todos e que em tudo procureis imitar o Meu filho Jesus. Sofro por causa dos vossos
sofrimentos. Sabei que estes são os tempos em que Eu vos anunciei no passado. Estes são os tempos
das grandes tribulações. A humanidade está enferma e é chegado o momento do grande retorno ao
Senhor. Voltai-vos depressa. Não permitais que o demônio vos engane com dúvidas e incertezas. Abri
vossos corações ao Deus da Salvação e da paz. Sede fiéis a Jesus. Acolhei o Evangelho e assumi o
vosso verdadeiro papel de cristãos. Uma grande crise abalará a Igreja do Meu Jesus. Um líder
religioso tropeçará e haverá grande confusão. Na Terra de Santa Cruz haverá choro e
lamentações. Dobrai vossos joelhos em oração. Permanecei firmes no caminho que vos apontei. Não
recueis. Deus vos ama e vos espera de braços abertos. Coragem.
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Mensagem nº 3.078 - 07/11/2008 - em Angüera/BA: Queridos filhos, na Terra de Santa Cruz nascerá
um movimento que dará forças às seitas e fará sofrer a Igreja do Meu Filho Jesus. Peço-vos que
mantenhais acesa a chama da fé. Não vos afasteis do caminho que vos apontei. Eis os tempos das
grandes confusões espirituais. Rezai. Somente pela força da oração podeis suportar o peso das
provações que hão de vir. Avante.
Mensagem nº 3.088 - 29/11/2008 - em Angüera/BA: Queridos filhos, fazei sempre a vontade do Senhor
e em tudo sede como Jesus. Sabei todos vós que Deus tem pressa e este é o tempo oportuno para a
vossa conversão. Não fiqueis estacionados. Buscai Aquele que vos ama e vos espera de braços abertos.
Não quero forçar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. A humanidade distanciou-se do Criador e
caminha para um grande abismo. Voltai-vos depressa. Eu sou a vossa Mãe e sou incansável. Chamo-vos
mesmo quando estais afastados. Abri vossos corações ao Meu chamado. Aquilo que Eu vos anunciei no
passado vai realizar-se. Dobrai vossos joelhos em oração. A Igreja do Meu Jesus será abalada por
grandes escândalos na Terra de Santa Cruz. A discórdia entre dois irmãos causará grande
sofrimento à Igreja. O demônio deseja destruir os planos de Deus, mas vós podeis vencê-lo na
oração, na entrega e na vivência do Evangelho. Nas vossas fraquezas, chamai por Jesus. Ele está ao
vosso lado. Coragem. Não recueis. Não desanimeis.
Mensagem nº 3.094 - 13/12/2008 - em Angüera/BA: Queridos filhos, Deus tem pressa e vós não podeis
viver afastados da Sua graça. Abri vossos corações ao seu chamado e sereis grandes na fé. Dai o
melhor de vós na missão que vos foi confiada. Não desanimeis. Não recueis. Quem está com o Senhor
jamais sentirá o peso da derrota. Sede fiéis ao Evangelho. Deixai que as palavras do Meu Jesus
transformem vossas vidas. Sede dóceis. Rezai. Somente rezando sereis capazes de suportar o peso das
provações que hão de vir. A grande apostasia atingirá a Igreja na Terra de Santa Cruz e o demônio
causará grande cegueira espiritual em muitos consagrados. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo
que vos espera. Não fiqueis de braços cruzados. Eu preciso de vós. Avante.
Mensagem nº 3.105 - 06/01/2009 – em Muriqui/RJ : Queridos filhos, vós estais no mundo, mas não sois
do mundo. Sois do Senhor e somente a Ele deveis seguir e servir. Eu sou a vossa Mãe e conheço vossas
necessidades. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé. Não permitais que as coisas do mundo
vos afastem do Senhor. Dai a todos bom exemplo e testemunhai com a vossa própria vida que sois de
Cristo. Peço-vos que vivais os Meus apelos, pois desejo conduzir-vos à santidade. Abri vossos corações
e Eu vos conduzirei Àquele que é o vosso Único Caminho, Verdade e Vida. Não recueis. Mesmo ante
vossas dificuldades, não desanimeis. Deus está convosco. Um fato grandioso se dará na Terra de
Santa Cruz. Será na Cruz de Pedra e os homens jamais esquecerão. Coragem. Não fiqueis
estacionados. O Senhor conta convosco. Avante sem medo.
(Nota: Será que a Cruz de Pedra, citada na mensagem, não seria o nosso Cristo Redentor no Rio de Janeiro? Os braços abertos do
Redentor formam uma cruz, e a imagem foi feita de concreto armado e revestida de um mosaico de triângulos de pedra-sabão.)

Mensagem nº 3.125 - 21/02/2009: Queridos filhos, Eu vos amo e quero ver-vos felizes já aqui na terra e
mais tarde Comigo no céu. Afastai-vos da maldade e voltai-vos Àquele que é o vosso único Caminho,
Verdade e Vida. Sede honestos em vossos atos e Deus vos abençoará. Buscai as coisas do Senhor e
não fiqueis apegados às coisas deste mundo. Cuidai da vossa fé. Não permitais que o demônio vos
afaste do caminho de Deus. Dobrai vossos joelhos em oração. Sem oração não podeis compreender os
desígnios de Deus para vós. Coragem. Não recueis. Cairá do céu, na Terra de Santa Cruz, e os
homens não terão explicação. Levai a sério aquilo que vem do Senhor. Estais atentos aos Seus
sinais.
Mensagem nº 3.134 - 14/03/2009: Queridos filhos, vivei voltados para o paraíso para o qual unicamente
fostes criados. Sede somente do Senhor e aceitai a vontade de Deus para vós. Não recueis. Não
desanimeis. Deus está ao vosso lado. Conheço vossas necessidades e pedirei ao Meu Jesus por vós.
Fico feliz por estardes aqui. Levai os Meus apelos a todos. Não quero forçar-vos, mas o que digo deve
ser levado a sério. Dias virão em que o terror se espalhará pelo Brasil. Fatos assombrosos se darão
e os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Tudo aquilo que Eu vos anunciei no passado
vai realizar-se. Dobrai vossos joelhos em oração. Deus quer o vosso bem. Aproximai-vos d’Ele e sereis
felizes. Coragem.
Mensagem nº 3.141 - 29/03/2009 – em São Sebastião do Rio de Janeiro/RJ: Queridos filhos, buscai o
Senhor que vos ama e vos espera de braços abertos. Sede honestos em vossos atos e não vos afasteis
do caminho da verdade. Deus tem pressa e vós não podeis cruzar os braços. Dai o melhor de vós na
missão que o Senhor vos confiou. A humanidade tornou-se pobre espiritualmente porque os homens se
distanciaram de Deus. Eis o tempo do vosso retorno. Dobrai vossos joelhos em oração. Sois importantes
para a realização dos planos de Deus. Sede dóceis. Eu sou a vossa Mãe e estou sempre ao vosso lado.
Enchei-vos do amor de Deus e sereis capazes de amar o vosso próximo. Sabei que o amor é mais forte
que a morte e mais poderoso que o pecado. Não recueis. A humanidade será transformada e os
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homens verão os prodígios do Senhor. Deus se manifestará com grandes sinais para que os
homens se arrependam e se voltem à Sua graça. O Senhor permitirá e os homens verão no céu do
Brasil. Será a grande chance para a conversão dos homens e mulheres desta terra. Estais atentos
ao chamado de Deus e sereis grandes na fé.
Mensagem nº 3.147 - 14/04/2009: Queridos filhos, deixai que a graça do Senhor transforme vossas
vidas. Sede dóceis ao Seu chamado e em tudo imitai Meu filho Jesus. Não fiqueis de braços cruzados. O
Senhor vos ama e vos espera. Lede todos os dias um trechos do Evangelho e aproximai-vos da
Eucaristia. Em Deus está a vossa vitória e somente n’Ele encontrareis a salvação. A humanidade
beberá o cálice amargo do sofrimento. O sofrimento também chegará à Terra de Santa Cruz. Em
muitas regiões, a terra se partirá e grandes fendas surgirão. Muitos lugares que hoje contemplais
deixarão de existir. Sofro por aquilo que vos espera. Rezai. Rezai. Rezai.
Mensagem nº 3.153 - 28/04/2009 – em Angüera/BA: Queridos filhos, coragem. Não desanimeis. Sabei
que os planos do Senhor vos conduzirão à vitória. O que aqui iniciei é de Deus e nenhuma força humana
destruirá. Confiai plenamente no amor do Senhor e sereis grandes na fé. Não vos afasteis da oração.
Quando estais afastados da oração, vos tornais alvo do demônio. Eu preciso de vós. O que fizerdes em
favor dos Meus planos, o Senhor vos recompensará com generosidade. Chegará o dia em que um
homem bom e justo pisará nesta terra. Por meio dele as portas se abrirão e os Meus apelos serão
espalhados pelo mundo. Não vos preocupeis. Escutai o que vos digo. Quem está com Deus vencerá.
Avante. Eu pedirei ao Meu Jesus por cada um de vós.
Mensagem nº 3.159 - 12/05/2009 - em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu
para conduzir-vos Àquele que é o vosso único Caminho, Verdade e Vida. Não fiqueis afastados da
verdade. Deixai que as palavras do Meu Filho Jesus transformem vossas vidas. Caminhais para um
futuro de grandes provações. Sofro por aquilo que vem para vós. Uma grande tragédia acontecerá na
Terra de Santa Cruz. Dor maior não existiu. Dobrai vossos joelhos em oração. Somente rezando
podeis alcançar vitória. Eu sou a vossa Mãe e estou muito perto de vós. Quando sentirdes o peso da
cruz, não fiqueis desesperados. Somente passando pela cruz podeis chegar a Jesus. Coragem. Não
recueis.
Mensagem nº 3.160 - 13/05/2009 - em Angüera/BA: Queridos filhos, venho do céu para convidar-vos à
oração e à conversão sincera. Não podeis caminhar para a santidade vivendo afastados da oração. Eu
sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vos espera. Ainda tereis grandes provações. Ao longo destes
anos Eu vos chamei, ensinei e apontei o caminho da salvação, mas muitos preferiram seguir seus
próprios caminhos. Chegará o dia em que muitos hão de arrepender-se da vida transcorrida sem
Deus, mas será tarde. Dias de trevas se aproximam para o Brasil. Vós bebereis o cálice amargo da
dor. A Terra de Santa Cruz será golpeada. Grandes catástrofes atingirão vossa nação e os Meus
pobres filhos hão de chorar e lamentar. Apressai-vos e voltai-vos ao Senhor. Escutai-Me e sereis
amparados. Testemunhai os Meus apelos e sereis recompensados. Não recueis ante vossas
dificuldades. Deus está ao vosso lado. Avante.
Mensagem nº 3.169 - 05/06/2009: Queridos filhos, sede mansos e humildes de coração, pois somente
assim podeis viver e testemunhar as Minhas mensagens. Deus enviou-Me até vós para chamar-vos à
conversão sincera. Não fiqueis estacionados, mas abri vossos corações ao Deus da salvação e da paz.
Se os homens acolhessem os Meus apelos, bem depressa a humanidade encontraria a paz. Sede bons
uns para com os outros. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Estai atentos. A humanidade vive fortes tensões
e os Meus pobres filhos caminham ao encontro da dolorosa tribulação. Os homens do terror causarão
grande destruição na Terra de Santa Cruz e os Meus pobres filhos beberão o cálice amargo do
sofrimento. Dobrai vossos joelhos em oração e caminhai sempre ao encontro do Meu Filho Jesus. Não
recueis. Avante com coragem.
Mensagem nº 3.183 - 07/07/2009: Queridos filhos, não haverá derrota para os Meus devotos; para
aqueles que rezam com fé e caminham pela estrada da santidade. Peço-vos que mantenhais acesa a
chama da vossa fé. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Deus está convosco. Encorajai-vos e
assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Buscai forças na Eucaristia. Em Jesus encontrareis forças
para a vossa caminhada. Chegará o dia em que a vossa cruz será muito pesada. Muitos homens e
mulheres de fé serão perseguidos na Terra de Santa Cruz. Vós sereis impedidos de anunciar a
verdade; templos serão fechados e muitos consagrados serão mortos. Sofro por aquilo que vem
para vós. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Avante.
Mensagem nº 3.195 - 01/08/2009: Queridos filhos, não há vitória sem cruz. Quando sentirdes o peso das
vossas dificuldades, não desanimeis. Deus está ao vosso lado. Confiai plenamente em Sua Misericórdia
e sereis vitoriosos. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Rogarei ao Meu Filho Jesus por vós.
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Nestes tempos difíceis, dobrai vossos joelhos em oração. Enchei-vos do amor do Senhor e em tudo imitai
Meu Filho Jesus. A humanidade afastou-se de Deus e caminha para o abismo da destruição. Ainda
vereis horrores sobre a terra. O vosso Brasil muito sofrerá. Um cisma abalará a fé dos homens.
Amai a verdade e não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Avante sem medo. A vossa
libertação se aproxima. Coragem.
Mensagem nº 3.208 - 31/08/2009 – em Ceilândia/DF: Queridos filhos, vim do céu para abençoar-vos e
dizer-vos que sois importantes para a realização dos Meus planos. Peço-vos que continueis a rezar.
Somente por meio da oração sereis capazes de aceitar a vontade de Deus para vossas vidas. Não quero
forçar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Esforçai-vos para que a paz reine sobre a terra. A
humanidade caminha para o abismo da destruição, mas vós podeis mudar esta situação. Voltai-vos
Àquele que é o vosso único Caminho, Verdade e Vida. Eu rogarei ao Meu Jesus por vós. Coragem. Um
fato doloroso se dará na Igreja e os fiéis hão de chorar e lamentar. Será na Terra de Santa Cruz.
Rezai. A ação do demônio levará muitos a perderem a fé. Confiai em Jesus. Somente n’Ele está a vossa
vitória. Avante.
Mensagem nº 3.214 - 15/09/2009: Queridos filhos, das profundezas do oceano que banha o vosso
Brasil virá grande destruição e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Eu sou a vossa
Mãe dolorosa e sofro por causa dos vossos sofrimentos. Dobrai vossos joelhos em oração e sereis
vitoriosos. Peço-vos que sejais bons uns para com os outros. Amai sempre. O amor sobrenatural é a
maior riqueza contra todo mal. Entregai ao Senhor a vossa própria existência. Vós sois importantes para
o Senhor. Deixai-vos guiar por Ele. Eu vim do céu para conduzir-vos ao Porto Seguro da fé. Abri vossos
corações e sede dóceis aos Meus apelos.
Mensagem nº 3.221 - 01/10/2009: Queridos filhos, grandes sofrimentos virão para o Brasil por causa
de um acordo. Os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos
espera. Dobrai vossos joelhos em oração. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Sede do
Senhor. A humanidade tornou-se pobre espiritualmente e os Meus pobres filhos caminham como cegos a
guiar outros cegos. Não vos afasteis do Senhor.
Mensagem nº 3.226 - 12/10/2009 – em Brasília/DF: Queridos filhos, Eu sou a Mãe e Rainha do Brasil.
Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé e que em tudo procureis imitar Meu Filho Jesus. Eu
quero conduzir-vos ao Meu Filho, pois somente n’Ele está a vossa verdadeira libertação. Não fiqueis
estacionados. Deus espera muito de vós. Alegrai-vos. Eu rogarei ao Meu Jesus por vós. Dobrai vossos
joelhos em oração. A força da oração vos conduzirá à vitória. A vossa nação experimentará pesada
cruz. Dias difíceis virão, mas quero dizer-vos que o Brasil não experimentará a derrota. Eu amo o
Brasil e não deixarei os Meus pobres filhos desamparados. Sede fiéis. Escutai-Me. Depende de
vós aquilo que Eu faço. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.236 - 03/11/2009: Queridos filhos, afastai-vos de todo mal e voltai-vos ao Senhor. Não
permitais que o demônio vos engane. Sede do Senhor e depositai Nele vossa confiança e esperança.
Não há vitória sem cruz. Buscai forças na oração e na escuta da Palavra de Deus. A humanidade
precisa ser curada pelo amor misericordioso do Senhor e somente na força da oração podeis encontrar o
caminho da salvação. Um grande acontecimento abalará a fé de muitos homens. Será na Terra de
Santa Cruz. Dobrai vossos joelhos em oração. Sofro por aquilo que vem para vós.
Mensagem nº 3.281 - 17/02/2010: Queridos filhos, a Terra de Santa Cruz viverá momentos difíceis.
Sofro por aquilo que vos espera. Não vos afasteis da oração. Voltai-vos ao Meu Filho Jesus por
meio dos sacramentos. Neste tempo oportuno para a vossa conversão, não recueis, mas buscai
força na Eucaristia e nas Palavras do Meu Jesus. Estai atentos. Escutai o que vos digo. Chegará o
dia em que o leão furioso deitará aos pés do dragão. A união das feras trará grande sofrimento
para os Meus pobres filhos. Rezai. Rezai. Rezai. Dizei a todos que Deus tem pressa e já não há mais
tempo a perder. Avante pelo caminho que vos apontei.
Mensagem nº 3.283 - 23/02/2010: Queridos filhos, sabei que a vossa vitória está no Senhor. Buscai-O
sempre para serdes grandes na fé. Não vivais afastados do Senhor. Eu vim do céu para oferecer-vos a
graça da conversão. Sede dóceis, pois somente assim sereis transformados. A humanidade distanciouse da verdade e os Meus pobres filhos caminham cegos espiritualmente. O demônio conseguiu enganar
os Meus pobres filhos e eles não aceitam mais as Leis Divinas. A cada dia cresce o número daqueles
que já não acreditam e a humanidade caminha para o abismo da autodestruição. Dobrai vossos joelhos
em oração. A vossa nação (Brasil) beberá o cálice amargo da dor. Uma grande revolta se espalhará
pelo Brasil e a morte estará presente em muitas praças e ruas. Sofro por aquilo que vem para vós.
Eu sou a vossa Mãe. Escutai o que vos digo. Não vim do céu por brincadeira. Tudo aquilo que aqui vos
anunciei vai realizar-se. Estai atentos.
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Mensagem nº 3.286 - 01/03/2010 – Museu Militar Casa de Deodoro/RJ: Queridos filhos, Eu sou a
vossa Mãe e vos amo. Sois o povo eleito do Senhor e Ele vos ama. Voltai-vos a Ele que vê o oculto e vos
conhece pelo nome. Conheço vossas dificuldades e pedirei ao Meu Filho Jesus por vós. Viveis no tempo
das grandes tribulações espirituais. Confia plenamente no poder de Deus e chegareis à vitoria. Um fato
assombroso se dará no Uruguai e se repetirá no Espírito Santo. A morte passará por três estados
do Brasil e grande será a destruição. Dor maior não existiu. Não fiqueis afastados da oração. Eu
preciso de vós. Sabei que tudo aquilo que fizerdes em favor dos Meus planos o Senhor vos
recompensará generosamente. Não desanimeis. É preciso que tudo isso aconteça, mas por fim a vitória
será do Senhor e dos seus escolhidos. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.289 - 06/03/2010: Queridos filhos, avante pelo caminho da oração. Estai atentos aos
Meus apelos e abri vossos corações ao chamado do Senhor. Deus tem pressa e vós não podeis viver
afastados da verdade. Sede mansos e humildes de coração. Buscai a estrada da santidade para serdes
salvos. Viveis no tempo das grandes tribulações, mas Deus não está distante de vós. Viveis no tempo em
que a criatura é mais valorizada que o Criador e a humanidade caminha cega espiritualmente.
Arrependei-vos sinceramente e Deus vos salvará. Eu sou a vossa Mãe. Sofro por causa dos vossos
sofrimentos. Depositai vossa confiança em Meu Filho Jesus. Depois de toda tribulação, virá a
transformação da terra. Deus fará um grande milagre e vereis aquilo que os olhos humanos
jamais viram. Será um tempo de alegria para os eleitos de Deus. Avante sem medo. Os habitantes
de uma grande cidade da Terra de Santa Cruz viverão momentos de grandes tribulações. Os
homens sábios anunciarão e toda população fugirá. A descoberta da grande lacuna chamará a
atenção do mundo. Voltai-vos ao Senhor. Ele está de braços abertos à vossa espera.
Mensagem nº 3.316 - 08/05/2010: Queridos filhos, o Senhor está convosco. Coragem. Sede fortes e
firmes na fé. A vossa vitória está no Senhor e Ele vos ama. Não desanimeis. Dobrai vossos joelhos em
oração e o Senhor virá a vós com grande vitória. Eu sou a vossa Mãe. Desejo a vossa conversão e o
arrependimento dos vossos pecados. Reconciliai-vos com Deus. Enchei-vos do Seu amor para serdes
salvos. Chegará o dia em que a Igreja no Brasil sofrerá com grandes perseguições. Os inimigos se
unirão contra a Igreja e os fiéis carregarão pesada cruz. Deus Se manifestará com grandes sinais
e prodígios. Depois de toda tribulação que a Igreja viverá, virá para ela o triunfo. Nada poderá
contra os planos de Deus. Sois o povo eleito do Senhor. Não vivais afastados da verdade. O Senhor
vos espera com imenso amor de Pai. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.318 - 11/05/2010: Queridos filhos, um fenômeno extraordinário acontecerá na Terra
de Santa Cruz. Diante de várias autoridades eclesiásticas o Senhor permitirá esta graça que será
para bem da Igreja da vossa nação. O fenômeno se dará por meio de uma imagem de São Pedro.
Acontecerá dentro de um mosteiro e chamará atenção do mundo. Eis o tempo da graça para todos
vós. Não recueis. O Senhor vos espera. Fugi da maldade e voltai-vos Àquele que é o vosso bem absoluto
e vos conhece pelo nome. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para conduzir-vos Àquele que é o vosso
único e verdadeiro Salvador. Sede homens e mulheres de oração. Deus precisa de vós. Não fiqueis
estacionados. O que tendes a fazer, não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 3.321 - 18/05/2010 – em Campo do Brito/SE: Queridos filhos, estai atentos. Dobrai
vossos joelhos em oração para não serdes enganados. O demônio deseja causar confusão na Igreja
em vossa nação e continuará semeando discórdia entre os filhos de Deus, enganando com
escândalos, falsos sinais e falsas aparições. Grande será o número dos Meus pobres filhos que
serão vítimas das armadilhas do demônio. Convertei-vos e vivei o Evangelho do Meu Jesus. Ficai com
a Igreja. Buscai a vossa conversão por meio da verdadeira doutrina da Igreja. Eis o tempo das grandes
confusões espirituais. Não vos afasteis da verdade. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para anunciar-vos
a verdade. Somente a verdade do Meu Jesus vos santificará e vos dará forças para permanecerdes
firmes na verdade. O demônio continuará a fazer falsos sinais em vosso Brasil, com falsos
estigmas e lacrimações em imagens. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por causa daqueles
que se entregaram ao demônio e causaram confusão entre os Meus pobres filhos. Deus vai cobrar
daqueles que enganaram e contribuíram para o afastamento de muitos dos Meus pobres filhos do
caminho da verdade. Rezai. Rezai. Rezai. Neste momento faço cair do céu sobre vós uma
extraordinária chuva de graças. Avante.
Mensagem nº 3.326 - 01/06/2010 – Porto da Folha/SE: Queridos filhos, estai atentos para não serdes
enganados. Acreditai firmemente no Evangelho do Meu Jesus para serdes salvos. Eis o tempo das
grandes confusões espirituais. Afastai-vos dos falsos sinais e dos falsos milagres. O demônio
conseguiu enganar muitos dos Meus pobres filhos na Terra de Santa Cruz. Muitos foram
enganados por meio de falsos estigmas e falsos sinais. Afastai-vos definitivamente de toda
mentira e enganação. Voltai-vos à verdade para serdes salvos. Chegará o dia em que, por uma
permissão de Deus, acontecerá um grande milagre em vosso Brasil. Acontecerá com um
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sacerdote e será motivo de conversão para muitos homens e mulheres afastados. Eu sou a vossa
Mãe e vim do céu para conduzir-vos à verdade. Deus tem pressa. Não fiqueis de braços cruzados. O que
tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a
sério. Dobrai vossos joelhos em oração e Deus vos salvará. A humanidade está enferma e precisa ser
curada. Sofro por aquilo que vos espera. Afastai-vos do pecado e dizei o vosso sim a Deus. Coragem. Eu
pedirei ao Meu Filho Jesus por vós. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.327 - 03/06/2010: Queridos filhos, vivei voltados para o Senhor. Buscai-O sempre na
Eucaristia, pois somente Ele é o vosso Bem Absoluto e vos conhece pelo nome. Sois do Senhor e
somente a Ele deveis servir com amor e fidelidade. Não sois do mundo. Vós estais no mundo, mas a
vossa vida pertence ao Senhor. Ele vos criou à Sua Imagem e Semelhança e espera o vosso sim
corajoso ao Seu chamado. A humanidade caminha para o abismo da destruição que os homens
prepararam por suas próprias mãos. O desprezo pelo sagrado crescerá cada dia mais. Os homens
rejeitarão o que é de Deus e abraçarão falsas doutrinas e falsas ideologias. O demônio causará
grande confusão na Igreja. Ainda vereis horrores. Muitos perderão a fé e se afastarão da
verdadeira doutrina. Os falsos profetas semearão discórdia e confusão. O demônio enganará com
falsos sinais e prodígios. O Brasil será alvo de grandes ataques do demônio. Afastai-vos de toda
mentira e enganação do demônio. Ficai com a verdade do Meu Filho Jesus. Estai atentos. Escutai-Me
para não serdes enganados. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para reclamar o que é de Deus. Amai e
defendei a verdade.
Mensagem nº 3.328 - 05/06/2010: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para anunciar que
estes são os tempos mais dolorosos para a humanidade. Deus escolheu esta terra e enviou-Me para
chamar-vos à conversão sincera. Não desanimeis. Não recueis. Deus precisa de vós. O que tendes a
fazer, fazei para a glória de Deus, pois somente Ele vos recompensará por tudo que fizerdes em favor
dos Meus planos. Não haverá condenação eterna para aqueles que acolhem os Meus apelos.
Anunciai a todos que Deus tem pressa e que este é o tempo da graça. O que vos tenho revelado aqui
nunca revelei antes em nenhuma das minhas aparições pelo mundo. Somente nesta terra Deus
permitiu-Me falar-vos dos acontecimentos futuros. O que vos transmito aqui nunca será revelado
em nenhum outro lugar no mundo. Deus escolheu a Terra de Santa Cruz para anunciar ao mundo
aquilo que virá. Ainda tenho nobres coisas a revelar-vos. Estai atentos. Um fato assombroso se
dará na Península Ibérica e a morte virá para os Meus pobres filhos. Rezai. Rezai. Rezai. Sofro por
aquilo que vem para vós. Não quero obrigar-vos, mas escutai-Me com amor. Eu quero levar-vos Àquele
que é o vosso Único e verdadeiro Salvador. Avante.
Mensagem nº 3.329 - 08/06/2010: Queridos filhos, Eu estou muito perto de vós embora não Me vejais.
Abri vossos corações, pois somente assim podeis sentir a Minha presença em vossas vidas. Eu vos amo
como sois e peço-vos que façais a vontade do Meu Filho Jesus. Voltai-vos a Ele por meio dos
sacramentos da confissão e da Eucaristia. Não permitais que o demônio vos afaste do caminho da
verdade. O demônio continuará criando falsos sinais. Tende cuidado com as armadilhas do
demônio. Deus vos dará grandes sinais e estes não serão apenas para chamar a vossa atenção,
mas para mudar vossas vidas. Os falsos sinais atraem multidões, mas não convertem. Estai
atentos. Deus quer falar-vos. Abri vossos corações e escutai Sua voz. Sois chamados a ser em tudo
semelhantes ao Meu Filho Jesus. Dobrai vossos joelhos em oração. Eu preciso de vós. O que tendes a
fazer não deixeis para o amanhã. Avante sem medo. Chegará o dia em que um fato grandioso se dará
em uma casa religiosa das irmãs carmelitas. Diante de um Bispo e três sacerdotes uma imagem
chorará. Será o primeiro e único milagre ocorrido em vosso Brasil. O fenômeno repetirá treze
vezes e será motivo de conversão para muitos filhos afastados. Ficai atentos. Os sinais de Deus
não podem ser desprezados. Eu vim do céu para anunciar-vos a verdade. Afastai-vos de toda
mentira e enganação e voltai-vos ao Senhor que vos ama e vos perdoa.
Mensagem nº 3.330 - 11/06/2010: Queridos filhos, vós sois do Senhor. Não permitais que a chama da fé
se apague dentro de vós. Confiai no Senhor. Ele está ao vosso lado e tem Seu Olhar Misericordioso
sobre vós. Tende cuidado para não serdes enganados. Tempos difíceis ainda virão. Haverá grande
confusão espiritual em toda parte. O demônio fará sinais e prodígios extraordinários que
enganarão a muitos. Os falsos profetas se multiplicarão cada vez mais e os homens ficarão
confusos. Vosso Brasil será vítima de grandes confusões espirituais. O demônio deseja destruir o
que há de mais precioso dentro de vós. Estai atentos. Há tanto tempo estou convosco, mas o
Senhor permitiu que somente agora fossem reveladas estas coisas. O joio semeado pelo demônio
em vosso Brasil será arrancado e os falsos profetas cairão por terra. Sede honestos em vossos
atos. Amai e defendei a verdade. Repito o que já vos disse muitas vezes: amai e defendei a verdade.
Voltai-vos Àquele que é o vosso Tudo e vos conhece pelo nome. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para
defender aquilo que é do Meu Senhor. A máscara do demônio cairá.
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Mensagem nº 3.335 - 22/06/2010: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração. Ainda vereis
horrores sobre a terra. A vossa nação beberá o cálice amargo do sofrimento porque os homens se
afastaram do Criador. Eu sofro por aquilo que vem para vós. Não vos afasteis de Jesus. Quando estais
afastados, atraís sobre vós aquilo que é mau. Sois do Senhor. Escutai Sua voz e atendei com amor Seu
chamado de conversão. Não quero obrigar-vos, mas o que digo é para o vosso bem espiritual. EscutaiMe. Um fato assombroso se dará na Terra de Santa Cruz e se repetirá na Guatemala. Estai atentos.
Dizei a todos que este é o tempo das grandes tribulações. O que tendes a fazer não deixeis para o
amanhã.
Mensagem nº 3.336 - 24/06/2010: Queridos filhos, sofro por aquilo que vem para vós. O Brasil ainda
viverá momentos de grandes tribulações. Em muitas regiões haverá grandes destruições e os
Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Quando vos peço para rezar, deveis entender que não
vim do céu por brincadeira. A vossa nação afastou-se de Deus e os homens caminham para o abismo da
destruição. Voltai-vos a Deus, pois Ele vos ama e vos espera de braços abertos. Tudo aquilo que vos
anunciei no passado vai realizar-se. Dobrai vossos joelhos em oração. Eu quero ajudar-vos, mas
depende de vós aquilo que Eu desejo fazer em vosso favor. Abri vossos corações e aceitai a vontade de
Deus. Avante sem medo. Quem está com o Senhor jamais experimentará a derrota.
Mensagem nº 3.337 - 26/06/2010: Queridos filhos, Sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem
para vós. Rezai. Não vos afasteis da oração. Eis o tempo das dores para a humanidade. A morte
passará pela Costa do Golfo causando grande destruição. Semelhante sofrimento se dará em
vosso Brasil. Tende coragem, fé e esperança. Conheço cada um de vós pelo nome e pedirei ao Meu
Jesus por vós. Não desanimeis. Não recueis. Tendes ainda um longo e espinhoso caminho a
percorrer. Buscai forças em Jesus. Acolhei e testemunhai o Evangelho do Meu Jesus. A humanidade
precisa do vosso corajoso testemunho. Abri vossos corações ao Senhor e sereis vitoriosos. Avante.
Mensagem nº 3.339 - 02/07/2010: Queridos filhos, os habitantes de Washington beberão o cálice
amargo do sofrimento. Rezai e Deus vos salvará. A vossa vitória está no Senhor. Dobrai vossos joelhos
em oração. A humanidade trilha para um grande abismo. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vem
para vós. Abri vossos corações e voltai-vos Àquele que é o vosso único e verdadeiro Salvador. A morte
passará pela Europa e deixará um grande rastro de destruição. Semelhantes sofrimentos viverão
os habitantes da Terra de Santa Cruz. Coragem. Buscai forças na oração e na Eucaristia.
Mensagem nº 3.343 - 10/07/2010: Queridos filhos, sofro por aquilo que vem para vós. As águas se
levantarão com grande fúria e causarão grande destruição. A Terra de Santa Cruz beberá o cálice
amargo do sofrimento. Dobrai vossos joelhos em oração. Sede fiéis ao Senhor e em tudo testemunhai
que sois de Cristo. Quando sentirdes o peso da cruz, chamai por Meu filho Jesus. Ele é o vosso Grande
amigo e estará sempre perto de vós. Voltai-vos a Ele que vos ama e vos chama. Não fiqueis
estacionados. Reconciliai-vos com Deus por meio do sacramento da confissão. Buscai Jesus na
Eucaristia e sereis grandes na fé. Não vos deixeis enganar pelo demônio. Sois do Senhor e somente a
Ele deveis seguir e servir. Avante.
Mensagem nº 3.348 - 20/07/2010: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração. Sofro por aquilo
que vem para vós. A Terra de Santa Cruz beberá o cálice amargo do sofrimento. Os que estão na
canoa grande carregarão pesada cruz e os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Eu sou a
vossa Mãe e vim do céu para chamar-vos à conversão. Não cruzeis os braços. Afastai-vos do pecado e
voltai-vos ao Meu Filho Jesus. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Não
recueis. Meu Senhor vos espera de braços abertos. Coragem.
Mensagem nº 3.349 - 24/07/2010: Queridos filhos, os habitantes de Formosa irão chorar por causa da
devastação no Rio Negro e os Meus pobres filhos hão de lamentar a destruição na Santa Cruz.
Sabei que a humanidade caminha ao encontro das grandes dores. Peço-vos que continueis a rezar.
Não vivais afastados da oração. Somente por meio da oração podeis construir um mundo mais justo e
mais fraterno. Voltai-vos a Deus. Não fiqueis estacionados no pecado. Arrependei-vos, pois o
arrependimento é o primeiro passo a ser dado no caminho da conversão. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e
sofro por aquilo que vem para vós. Sede mansos e humildes de coração. Eu quero conduzir-vos ao Meu
Filho Jesus. Abri vossos corações com alegria. Avante.
(Nota: Santa Cruz pode estar se referindo à Terra de Santa Cruz, primeiro nome do Brasil.)

Mensagem nº 3.353 - 02/08/2010 – no Rio de Janeiro: Queridos filhos, não percais a vossa esperança.
Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado embora não Me vejais. Acreditai firmemente em Meu Filho
Jesus. Ele é o vosso Salvador e sem Ele nada sois e nada podeis fazer. Peço-vos que vivais
corajosamente os Meus apelos. Não cruzeis os braços. O vosso tempo é curto e não podeis viver
estacionados. Tende confiança em Minha maternal proteção. Eu quero levar-vos a um alto cume de
santidade. Abri vossos corações e eu vos conduzirei pelo caminho da vitória. Dobrai vossos joelhos em
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oração. Dias difíceis virão para o vosso Brasil. Fenômenos espantosos acontecerão e muitos dos
Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Ventos fortes atravessarão cidades e grande será a
destruição. Sofro por aquilo que vem para vós. Coragem. Quando tudo parecer perdido virá para vós
uma grande alegria. Coragem. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante.
Mensagem nº 3.354 - 03/08/2010: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para levar-vos à
conversão sincera. Não cruzeis os braços. Viveis no tempo pior que no tempo do dilúvio e a humanidade
caminha cega espiritualmente. Voltai-vos o Senhor, pois Ele vos ama e vos espera. Fugi do pecado e
buscai a graça do Senhor para serdes salvos. Acolhei o Evangelho do Meu Jesus e deixai que Suas
palavras vos transformem. Eu preciso de cada um de vós. Não recueis. A humanidade afastou-se do
Criador e tornou-se infiel. Eis o tempo oportuno para o vosso retorno. Dobrai vossos joelhos em oração e
vereis a paz reinar sobre a terra. Um fato doloroso acontecerá na Terra de Santa Cruz (Brasil). Os
homens tentarão fugir do Tubarão, mas encontrarão a morte. Eu sofro por aquilo que vem para vós.
Não quero forçar-vos, mas escutai-Me. Eu pedirei ao Meu Jesus por cada um de vós. Coragem.
Mensagem nº 3.357 - 10/08/2010 – em Gama/DF: Queridos filhos, ventos fortes sacudirão as Torres
e os Meus pobres filhos temerão. Os homens fugirão da Casa Branca e em Correntes encontrarão
a morte. Eis o tempo das dores para vós. A Terra da Santa Cruz será golpeada. A vossa cruz será
pesada, mas Deus estará ao vosso lado. Dobrai vossos joelhos em oração, pois somente assim podeis
alcançar vitória. Eu vim do céu para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Abri vossos corações e sede
dóceis ao Meu chamado. Avante sem medo. Depois de toda tribulação virá para vós a grande vitória de
Deus. Não recueis.
(Torres – cidade do RS; Casa Branca – cidade de São Paulo; Correntes – cidade do Pernambuco.)

Mensagem nº 3.379 - 29/09/2010: Queridos filhos, Sou a Rainha da Paz e vim do céu para oferecer-vos
a graça da paz. Vós estais em Meu Imaculado Coração e a nada deveis temer. Sois unicamente do
Senhor. Voltai-vos a Ele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Vós bem sabeis o quanto uma mãe
ama seus filhos. Dizei a todos que não vim do céu por brincadeira. A humanidade afastou-se do Criador e
tornou-se pobre espiritualmente. Peço-vos que vos afasteis de tudo aquilo que paralisa em vós o
verdadeiro amor de Deus. Olhai Jesus. Ele é a vossa esperança. Com Meu Filho Jesus tereis um
amanhã melhor. Peço-vos que intensifiqueis vossas orações em favor da realização dos Meus planos.
Não cruzeis os braços. Quero que façais do Meu Imaculado Coração a vossa habitual morada.
Consagrai-vos todos os dias ao Meu Imaculado Coração e Eu vos levarei ao Meu Jesus. Vós tendes
liberdade, mas peço-vos que façais a vontade do Meu Jesus. Chegará o dia em que os homens
habitarão em uma nova terra. A humanidade passará por grandes provações e a terra será
transformada. Tudo que hoje contemplais será diferente. A vitória de Deus será vossa vitória. Não
vivais no mundo sendo do mundo, pois sois do Senhor e somente a Ele deveis seguir e servir. Um
fato doloroso se dará na Terra de Santa Cruz. Dor maior não existiu. Acontecerá em uma sextafeira e os homens hão de chorar e lamentar. Dobrai vossos joelhos em oração.
Mensagem nº 3.401 - 18/11/2010: Queridos filhos, sede defensores da verdade. Caminhais para um
futuro de grandes provações. Grandes verdades da fé serão negadas e muitos homens e mulheres de fé
serão enganados. Escutai os ensinamentos da Igreja do Meu Jesus. Não vos deixeis enganar pela
pseudosofia. Acolhei os ensinamentos do Meu Filho Jesus. Escutai a voz da Igreja. Aqueles que forem
fiéis até o fim serão salvos. Rezai. Somente rezando podeis compreender os desígnios de Deus para
vossas vidas. Um fato doloroso se dará na Terra de Santa Cruz. Às margens do famoso rio se verá
grande destruição. Sofro por aquilo que vem para vós. Coragem. Deus está convosco.
Mensagem nº 3.407 – 01/12~2010 – em São Luís do Maranhão: Queridos filhos, coragem. Eu estou ao
vosso lado embora não Me vejais. Tende confiança, fé e esperança. Não haverá derrota para os eleitos
de Deus. Dobrai vossos joelhos em oração e tudo acabará bem para vós. Sois do Senhor. Não
permitais que o demônio vos escravize. Buscai forças na oração e na Eucaristia. Acolhei também o
Evangelho do Meu Jesus para serdes salvos. A humanidade trilha pelas veredas da autodestruição que
os homens prepararam por suas próprias mãos. A morte virá de longe e chegará à Terra de Santa
Cruz. O Vigia correrá angustiado, mas verá a destruição à sua frente. Sofro por aquilo que vem
para vós. Não recueis. O Senhor vos chama e vos espera. Caminhai ao Seu encontro e sereis felizes já
aqui na terra e mais tarde Comigo no céu.
(Vigia – município do Pará.)

Mensagem nº 3.415 – 19/12/2010 - Sítio do Bacana/SE: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do
céu para abençoar-vos a ajudar-vos. Enchei-vos de esperança, pois Sou a Mãe da graça e da
Misericórdia. Sede fiéis aos Meus apelos e sereis grandes na fé. Peço-vos que continueis a rezar.
Somente pela força da oração podeis contribuir para o triunfo do Meu Imaculado Coração.
Conheço cada um de vós pelo nome e vim para chamar-vos à conversão. Sede dóceis. Não quero
obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Não vos afasteis do caminho que vos apontei. Os
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Meus pobres filhos caminham cegos espiritualmente e é chegado o momento do vosso sim a Deus.
Ainda vereis horrores sobre a terra. A Terra de Santa Cruz será golpeada e Meus pobres filhos
carregarão pesada cruz. Os que estão em Encanto hão de chorar e lamentar. Dobrai vossos joelhos
em oração. Eu levarei ao Meu Filho Jesus vossas intenções. Coragem.
(Encanto – cidade do Rio Grande do Norte.)

BRASIL - CAPITAIS
Aracaju
Mensagem nº 2.634 - 28/01/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, sabei que vós estais em Meu
Imaculado Coração e a nada deveis temer. Depositai vossa confiança no Senhor e sereis vitoriosos.
Rezai. Não fiqueis afastados do caminho que vos apontei. Eu sofro por aquilo que vos espera. O
cajueiro das araras perderá suas folhas. Não dará mais suas sombras para os que ali descansam.
Ó homens, voltai-vos depressa. Não vivais em pecado. Sois do Senhor e somente a Ele deveis servir e
seguir. Uma barreira se romperá e os Meus pobres filhos viverão momentos de pavor. Converteivos. De vossa conversão dependem muitas coisas.
(Aracaju – capital do estado do Sergipe. Aracaju significa "cajueiro das araras", palavra composta dos elementos: ara: de arara,
papagaio; ca: de yva: árvore frutífera; ju: apocope de saiju: amarelo, dourado. - Possibilidade de interpretação: A barreira que se
romperá será alguma barragem?)

Brasília
Mensagem nº 2.522 – 14/05/2005: Queridos filhos, a verdadeira sabedoria é a que vem de Deus. A
humanidade vive nas trevas do pecado porque os homens se fecharam à ação do Espírito Santo. Buscai
a luz de Deus e afastai-vos da escuridão do pecado. Não fiqueis de braços cruzados. O que tendes a
fazer não deixeis para o amanhã. A ciência tropeçará e do erro cometido pelos homens nascerá um
gigante que matará muitos inocentes. A busca pelo progresso científico levará os homens à loucura.
Voltai-vos depressa. A capital do Brasil viverá momentos de angústia e sangue correrá pela famosa
praça. Dobrai vossos joelhos em oração e buscai força no Senhor. Avante.
(Nota: Estaria Nossa Senhora se referindo à Praça dos Três Poderes, em Brasília?)

Mensagem nº 2.839 - 19/05/2007 - em Angüera/BA: Queridos filhos, buscai o Senhor. Ele é a vossa
esperança e sem Ele jamais sereis felizes. Sede homens e mulheres de oração. A humanidade afastouse de Deus porque os homens se afastaram da oração. Não vos esqueçais: quem reza se aproxima do
Senhor e será salvo. Tende cuidado. Sois importantes para o Senhor. Ele vos ama e espera muito de
vós. Sofro por aquilo que vos espera. Fugi do pecado. Deus está contristado por causa dos vossos
pecados. A capital do Brasil será vítima do seu próprio povo. Haverá grande destruição. Rezai.
Rezai. Rezai.
Mensagem nº 2.852 - 19/06/2007- em Brasília/DF: Queridos filhos, Eu vos amo como sois e quero vervos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé.
Não permitais que as trevas do pecado se apoderem de vossas vidas. Buscai o Senhor. Vivei na Sua
graça. Deus vos chama. Não recueis. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Deus enviou-Me
para chamar-vos à santidade. Abri vossos corações e sede homens e mulheres de oração. Sabei que o
Senhor agirá em vosso favor. Ele manifestará Sua bondade para vós. Ele permitirá e vós vereis
toda a vossa vida. Tudo vos será mostrado como em um espelho. Deus vos dará a chance do
arrependimento. Ele quer salvar-vos. Coragem. Um fenômeno extraordinário se dará no céu desta
terra. Será um aviso de Deus. Rezai. Somente por meio da oração podeis compreender os desígnios de
Deus para vós. Avante.
(Nota: Não sabemos se o fenômeno extraordinário previsto irá ocorrer em Brasília ou no Brasil.)

Mensagem nº 3.258 – 26/12/2009: Queridos filhos, não permitais que o demônio vos engane. Afastaivos da maldade e voltai-vos ao Senhor para serdes salvos. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para
apontar-vos o caminho do bem e da santidade. Peço-vos que sejais homens e mulheres de oração. A
humanidade afastou-se do Criador porque os homens se afastaram da oração. Sabei que sois amados
pelo Senhor e Ele vos espera de braços abertos. Um doloroso acontecimento se dará na terra da
rainha (Inglaterra) e se repetirá na capital do Brasil. Sofro por aquilo que vos espera. Não recueis.
Acolhei os Meus apelos e testemunhai que sois unicamente de Cristo.

Florianópolis
Mensagem nº 2.644 - 19/02/2006 – em Nossa Senhora da Glória/SE: Queridos filhos, coragem. Nada
está perdido. Confiai em Deus e Ele vos salvará. Dizei o vosso sim ao Senhor. Não fiqueis estacionados.
Eis o tempo da graça. Eu sou a vossa Mãe e quero ajudar-vos. Rezai. Somente rezando sereis capazes
de suportardes o peso da cruz. Passará em Florianópolis e em Cabo Frio causando grande
destruição. Sofro por aquilo que vos espera. Voltai-vos. Não fiqueis longe de Deus. Avante sem medo.
(Florianópolis – capital de Santa Catarina; Cabo Frio – município do Rio de Janeiro.)
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Natal
Mensagem nº 2.887 - 08/09/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe Imaculada.
Peço-vos que vos afasteis do pecado, pois somente assim podeis compreender o desejo do Senhor para
vós. Não rejeiteis a graça do Senhor. Ele espera muito de vós. Sede fieis e em tudo sede como Meu Filho
Jesus. Eu conheço vossas dificuldades e pedirei ao Meu Jesus por vós. Rezai. A oração vos conduzirá a
vitória. Não recueis. Acolhei os Meus apelos e sereis grandes na fé. Um fato assombroso acontecerá
na França e se repetirá em Natal. Rezai. Sofro por aquilo que vos espera. Avante sem medo. Deus
está ao vosso lado.
Mensagem nº 3.381 - 05/10/2010: Queridos filhos, vós sois Imagem e Semelhança de Deus. Não
permitais que esta presença Divina se apague dentro de vós. Vós sois pertença do Criador e Ele cuida de
vós com alegria. Abri vossos corações à graça santificante de Deus. Eu sou a vossa Mãe e conheço cada
um de vós pelo nome. Sede dóceis ao Meu chamado, pois somente assim poderei conduzir-vos ao Meu
Jesus. Deixai que a Luz de Deus brilhe em vossas vidas. Não sois das trevas. Sois da Luz. A vossa vida
deve ser luz para vossos irmãos que vivem cegos espiritualmente. Com vossos exemplos de coragem e
fé, iluminai a todos, e Deus vos recompensará com ricas e abundantes graças. Dobrai vossos joelhos em
oração. Natal viverá momentos de grandes aflições. Sofro por aquilo que vem para vós. Rezai, rezai,
rezai.
(Natal – capital do Rio Grande do Norte.)

Rio Branco
Mensagem nº 3.352 - 31/07/2010: Queridos filhos, a morte passará pelo Rio Branco e na Cachoeira
se ouvirão gritos de desespero. Eis o tempo das dores para os Meus pobres filhos. Encorajai-vos e
assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para ajudar-vos. Abri
vossos corações e em toda parte testemunhai que sois unicamente do Senhor. Não temais. Eu estou ao
vosso lado. Depois de toda tribulação virá para vós a vitória de Deus. Avante sem medo.
(Rio Branco – capital do Acre.)

Salvador
Mensagem nº 2.731 - 09/09/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, duas cidades importantes e um
doloroso acontecimento: Salvador e Toulon. Dobrai vossos joelhos em oração. Deus está contristado
por causa dos vossos pecados. Arrependei-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Não
quero obrigar-vos, mas escutai amorosamente os Meus apelos. A humanidade precisa ser curada e vós
podeis contribuir para a salvação dos Meus pobres filhos. Não recueis. Deus espera muito de vós.
(Salvador – capital da Bahia.)

São Paulo
Mensagem nº 3.270 - 23/01/2010: Queridos filhos, não vos preocupeis. Deus está no controle de tudo.
Confiai plenamente em Sua Misericórdia e sereis vitoriosos. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para
chamar-vos à conversão. Não desanimeis. Permanecei firmes no caminho que vos apontei ao longo
destes anos. Sede mansos e humildes de coração. Abri vossos corações e acolhei os Meus apelos. Não
fiqueis em silêncio. Levai os Meus apelos ao mundo. Grande será a recompensa para aqueles que
divulgam as Minhas mensagens. Deus tem pressa. Voltai-vos agora, pois o vosso tempo é curto. A
humanidade caminha para o abismo da autodestruição que os homens prepararam por suas
próprias mãos. Um doloroso acontecimento se dará na cidade de São Paulo. Dor maior não
existiu. Dobrai vossos joelhos em oração. Somente rezando podeis suportar o peso das provações que
já estão a caminho. Coragem. Ficai com o Senhor.
(São Paulo – capital do estado de São Paulo.)

BRASIL - CIDADES
Angra dos Reis
Mensagem nº 2.637 - 04/02/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, tenho pressa. Buscai o Senhor,
pois Ele está de braços abertos a vossa espera. Cuidai da vossa vida espiritual e não vos preocupeis
demasiadamente com as coisas materiais. Rezai. Dedicai parte do vosso tempo à oração. Grande
sofrimento experimentará Três Corações. Acontecerá na Indonésia e se repetirá em Angra dos
Reis. Eis o tempo do vosso retorno. Não cruzeis os braços. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado.
Coragem. Deus está convosco.
Mensagem nº 3.305 - 11/04/2010: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Tenho ainda nobres
coisas a revelar-vos. Peço-vos que sejais dóceis, pois Eu quero conduzir-vos ao Meu Filho Jesus.
Assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Sede fiéis ao Evangelho e testemunhai a todos as
maravilhas de Deus. Estai atentos. Aconteça o que acontecer não vos afasteis da verdade. Deixai que a
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chama da fé ilumine vossa caminhada espiritual. Meu Jesus vos espera de braços abertos. Não permitais
que as trevas do mal se aproximem de vós. Sois do Senhor e somente a Ele deveis servir e seguir. A
humanidade beberá o cálice amargo do sofrimento. Um fato assombroso se dará no Irã, no
Paquistão e em Angra dos Reis. Os acontecimentos se darão em épocas diferentes, mas serão
iguais. Os Meus pobres filhos viverão momentos de angústia. Sofro por aquilo que vos espera.
Dobrai vossos joelhos em oração. Não recueis. Eu estarei ao vosso lado.
(Angra dos Reis – município do Rio de Janeiro.)

Almas
Mensagem nº 2.631 - 21/01/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, confiai no Senhor e buscai n’Ele
força para a vossa caminhada.Peço-vos que vos afasteis do pecado e que em toda parte procureis imitar
Meu Filho Jesus. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Arrependei-vos, pois o
arrependimento é o primeiro passo a ser dado no caminho da conversão. Pedidos de socorro se
ouvirão em Almas e em Buenos Aires. A cruz será pesada. Voltai-vos ao Senhor. Sede fiéis ao Seu
chamado e sereis salvos. Não cruzeis os braços. Avante.
(Almas – cidade do Tocantins.)

Cabo Frio
Mensagem nº 2.644 - 19/02/2006 – em Nossa Senhora da Glória/SE: Queridos filhos, coragem. Nada
está perdido. Confiai em Deus e Ele vos salvará. Dizei o vosso sim ao Senhor. Não fiqueis estacionados.
Eis o tempo da graça. Eu sou a vossa Mãe e quero ajudar-vos. Rezai. Somente rezando sereis capazes
de suportardes o peso da cruz. Passará em Florianópolis e em Cabo Frio causando grande
destruição. Sofro por aquilo que vos espera. Voltai-vos. Não fiqueis longe de Deus. Avante sem medo.
(Cabo Frio – município do Rio de Janeiro.)

Campinas
Mensagem nº 2.803 - 24/02/2007 - em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu
para oferecer-vos o Meu Amor. Não recueis. Eu quero ajudar-vos. Voltai-vos ao Senhor e esperai n’Ele
com confiança. A humanidade caminha para um grande sofrimento. O que Eu vos anunciei no passado
está para realizar-se. Rezai. O terror chegará a Campo Grande e a Campinas. Dobrai vossos joelhos
em oração. Não desanimeis. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós.
(Campinas – município de São Paulo.)

Campo Grande
Mensagem nº 2.803 - 24/02/2007 - em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu
para oferecer-vos o Meu Amor. Não recueis. Eu quero ajudar-vos. Voltai-vos ao Senhor e esperai n’Ele
com confiança. A humanidade caminha para um grande sofrimento. O que Eu vos anunciei no passado
está para realizar-se. Rezai. O terror chegará a Campo Grande e a Campinas. Dobrai vossos joelhos
em oração. Não desanimeis. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós.
Mensagem nº 3.253 – 14/12/2009 – em Campo Grande/MS: Queridos filhos, acalmai vossos corações e
depositai toda a vossa confiança no Senhor. Quando sentirdes o peso das vossas dificuldades, chamai
por Jesus. Ele é a certeza da vossa vitória. N’Ele está a vossa salvação e fora d’Ele jamais o homem
poderá ser salvo. Arrependei-vos dos vossos pecados e voltai-vos Àquele que é o vosso Caminho,
Verdade e Vida. Permanecei firmes na vossa fé. Buscai forças na Eucaristia e nas palavras do Meu Filho
Jesus. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Deus enviou-Me para apontar-vos o caminho
da santidade. Não fiqueis estacionados. Enchei-vos do amor do Senhor e sereis grandes na fé. Não
temais. Na grande tribulação o Senhor virá em vosso socorro. Nenhum mal atingirá os Meus escolhidos.
Não haverá derrota para os eleitos do Senhor. Um fato grandioso se dará nesta terra e os homens
ficarão maravilhados. Não recueis. Não permitais que nada vos afaste do Senhor. Avante sem medo.
(Nota: A Virgem pode estar se referindo à cidade de Campo Grande, ou ainda, ao estado do Mato Grosso do Sul.)

Candelária
Mensagem nº 3.414 - 18/12/2010: Queridos filhos, Savarena e Candelária: o sofrimento virá para os
Meus pobres filhos. Dobrai vossos joelhos em oração e não vos afasteis do Senhor. Viveis no tempo
das grandes confusões espirituais. Sede fortes e não permitais que o demônio vos engane. Sois
unicamente do Senhor e Ele espera muito de vós. Encorajai-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de
cristãos. Conheço vossas necessidades e rogarei ao Meu Jesus por vós. Não desanimeis. Abri vossos
corações e deixai que a graça do Senhor vos transforme. Dizei a todos que Deus tem pressa e que este
é o momento do vosso retorno. Vivei os Meus apelos, pois desejo levar-vos a um alto cume de santidade.
Quando tudo parecer perdido surgirá para vós a grande vitória de Deus. Coragem.
(Candelária – município do RS.)
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Casa Nova
Mensagem nº 3.376 – 21/09/2010 - no Rio de Janeiro/RJ: Queridos filhos, enchei-vos de coragem e dai
testemunho com a vossa própria vida que sois de Cristo. Amai o Amor. A humanidade tornou-se pobre
espiritualmente porque os homens se afastaram do amor. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para
chamar-vos à conversão sincera. Abri vossos corações e deixai que o Senhor vos transforme. Viveis no
tempo pior que no tempo do dilúvio e é chegado o momento do vosso sim a Deus. Sede defensores da
verdade. Buscai nas palavras do Meu Jesus a força necessária para a vossa caminhada espiritual. Dias
difíceis virão para vós. Os que estão na Casa Nova hão de chorar e lamentar. Sofro por causa dos
vossos sofrimentos. Rezai. Somente por meio da oração podeis compreender os Meus apelos. Não
recueis. Coragem.
(Casa Nova - município do estado da Bahia.)

Céu Azul
Mensagem nº 2.632 - 22/01/2006 – Povoado de Oiteiro/Lagarto/SE: Queridos filhos, Eu vos amo como
sois e quero ver-vos felizes. Voltai-vos Àquele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. A humanidade
trilha pelas veredas da autodestruição e é chegado o momento de vos converterdes. Dobrai vossos
joelhos em oração . Rezai o rosário. Céu Azul estará em trevas. Rosário será sacudida. Eis o tempo
do Senhor. Escutai Sua voz. Acolhei Seu chamado. Não fiqueis estacionados. O que tendes a fazer não
deixeis para o amanhã. O vosso tempo é curto e já não podeis viver afastados. Testemunhai que sois do
Senhor.
(Céu Azul - cidade no Paraná.)

Encanto
Mensagem nº 3.415 – 19/12/2010 - Sítio do Bacana/SE: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do
céu para abençoar-vos a ajudar-vos. Enchei-vos de esperança, pois Sou a Mãe da graça e da
Misericórdia. Sede fiéis aos Meus apelos e sereis grandes na fé. Peço-vos que continueis a rezar.
Somente pela força da oração podeis contribuir para o triunfo do Meu Imaculado Coração.
Conheço cada um de vós pelo nome e vim para chamar-vos à conversão. Sede dóceis. Não quero
obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Não vos afasteis do caminho que vos apontei. Os
Meus pobres filhos caminham cegos espiritualmente e é chegado o momento do vosso sim a Deus.
Ainda vereis horrores sobre a terra. A Terra de Santa Cruz será golpeada e Meus pobres filhos
carregarão pesada cruz. Os que estão em Encanto hão de chorar e lamentar. Dobrai vossos joelhos
em oração. Eu levarei ao Meu Filho Jesus vossas intenções. Coragem.
(Encanto – cidade do Rio Grande do Norte.)

Esmeralda
Mensagem nº 2.671 - 22/04/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, o que estou a revelar-vos não é
para causar-vos medo, mas para advertir-vos sobre tudo aquilo que há de vir. Dobrai vossos joelhos em
oração. Se vos converterdes, pedirei ao Meu Jesus para que manifeste Sua Misericórdia em vosso favor.
Dois vizinhos olharão para o céu azul que depois estará turvo e sentirão saudades da fartura do tempo
em que tinham a terra boa. Vivei os Meus apelos. Não cruzeis os braços. Os Meus pobres filhos
carregarão pesada cruz. Chora, Fez e Esmeralda, chorarão. Buscai o Senhor. Ele vos espera de
braços abertos.
(Esmeralda - cidade do RS.)

Fumaça
Mensagem nº 3.382 – 07/10/2010 - em Boquim/SE: Queridos filhos, Eu sou a Mãe que repete a mesma
canção: voltai-vos, voltai-vos. O Senhor vos espera com imenso amor de Pai. Não vivais no pecado.
Convertei-vos. Não cruzeis os braços. A humanidade esta enferma e precisa ser curada. Acolhei
corajosamente o Evangelho do Meu Jesus e em toda parte testemunhai com a vossa própria vida que
sois de Cristo. Somente Ele é o vosso Tudo e sem Ele nada podeis fazer. Convido-vos à oração e a
vivência das Minhas mensagens. Viveis no tempo da grande batalha espiritual. O rosário é a arma
que vos ofereço para este grande combate. Peço-vos também a consagração ao Meu Imaculado
Coração. Eu quero conduzir-vos Àquele que é o vosso Único Caminho, Verdade e Vida. Coragem. Sofro
por causa dos vossos sofrimentos. Um fato assombroso se dará em Fumaça. Rezai. Meus pobres
filhos carregarão pesada cruz.
(Morro da Fumaça – município ao sul de SC.)

Guaporé
Mensagem nº 2.645 - 21/02/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Deus enviou-Me para chamar-vos
à conversão e para dizer-vos que este é o tempo da graça. Peço-vos que intensifiqueis vossas orações,
pois somente assim podeis encontrar a paz. Não quero forçar-vos, mas o que digo deve ser levado a
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sério. Valparaíso, Costa do Ouro e Guaporé viverão momentos de grande aflição. Choro e
lamentações se ouvirão por todos os lados. Sabei que Deus tem pressa. Rezai muito diante da cruz e
suplicai ao Senhor Sua Misericórdia para vós. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
(Guaporé: município do RS. Rondônia também teve a denominação de Guaporé.)

Juazeiro do Norte
Mensagem nº 2.633 - 24/01/2006 – em Juazeiro do Norte/CE: Queridos filhos, coragem. Deus caminha
ao vosso lado. Sede sinceros na vossa fé e não permitais que o demônio roube a vossa paz. Intensificai
vossas orações em favor da humanidade. Os homens caminham numa triste cegueira espiritual e Eu vim
do céu para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Dizei não ao pecado. Deixai que a vossa vida fale do
Senhor mais que vossas palavras. Um fato grandioso acontecerá nesta terra. Os homens ficarão
maravilhados. Sabei que Deus não desampara os Seus. Abri vossos corações e deixai que o Senhor
vos transforme. Fugi das vaidades. Sois do Senhor. As coisas do mundo não são para vós. Avante sem
medo. Quem está com o Senhor vencerá.
(Juazeiro do Norte – município do Ceará.)

Laguna
Mensagem nº 2.754 - 01/11/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, peço-vos que intensifiqueis vossas
orações. Rezai também pelos habitantes de Laguna. Sabei que Deus é o vosso Bem Absoluto e quer
salvar-vos. Não recueis. Abri vossos corações e abraçai a graça que o Senhor vos oferece. Avante pelo
caminho que vos apontei.
(Laguna: cidade de Santa Catarina).

Milagres
Mensagem nº 2.621 – 27/12/2005: Queridos filhos, milagres para Milagres. Acontecerá na Bahia. O
efeito de livrar e o título mais usado entre os fieis para se dirigirem a Mim. Eis o mistério. Peço-vos
que intensifiqueis vossas orações e que em toda parte procureis imitar Meu Filho Jesus. Sofro por aquilo
que vem para vós. Acolhei os Meus apelos e mudai de vida. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve
ser levado a sério.
(Milagres – cidade da Bahia.)

Morada Nova
Mensagem nº 3.403 - 23/11/2010 - em Maracanaú/CE: Queridos filhos, Iracema vai chorar pelo
sofrimento dos seus filhos. Na Morada Nova se ouvirão choros e lamentações. Sofro por aquilo
que vem para vós. Peço-vos que não vos afasteis do Senhor. N’Ele está a vossa verdadeira libertação e
salvação. Sede dóceis aos Meus apelos. Não quero forçar-vos, mas abri vossos corações e sede fiéis.
Viveis no tempo das grandes confusões espirituais. Buscai forças na oração e na Eucaristia e sereis
vitoriosos. Testemunhai corajosamente que sois do Senhor e que as coisas do mundo não são para vós.
Sois do Senhor e somente a Ele deveis servir e seguir. Não recueis. O que tendes a fazer não deixeis
para o amanhã. Meu Filho Jesus vos ama e vos espera de braços abertos. Voltai-vos a Ele que vê o
oculto e vos conhece pelo nome. Eu vim do céu para reclamar o que é de Deus. Eis o tempo oportuno
para o vosso retorno. Avante sem medo. Eu estarei sempre ao vosso lado para abençoar-vos e conduzirvos Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida.
(Morada Nova – município do CE).

Oiapoque
Mensagem nº 2.646 - 25/02/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, amai a Verdade e em tudo
procureis imitar o Meu Filho Jesus. A humanidade contaminou-se com o pecado e precisa ser curada.
Arrependei-vos, pois o arrependimento é o primeiro passo a ser dado no caminho da conversão. Eu sou
a vossa Mãe e sofro por aquilo que vos espera. Muitas regiões da terra carregarão pesada cruz.
Dolorosos acontecimentos afligirão os Meus pobres filhos. Rezai. Joanesburgo tremerá. Perderá
sua glória e sua fama. A morte passará pela Turquia e os homens experimentarão grandes
sofrimentos. No Oiapoque os homens chorarão e se lamentarão. A dor será grande. Sede
corajosos e não recueis. Deus está convosco. Aconteça o que acontecer confiai no Senhor.
(Oiapoque – município do Amapá.)

Palhoça
Mensagem nº 2.643 - 18/02/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, fugi do pecado e esforçai-vos para
viverdes na graça do Senhor. A humanidade caminha para a destruição que os homens prepararam por
suas próprias mãos. Sofro pelos vossos sofrimentos. Sabei que ainda vereis horrores sobre a terra.
Gritos de desespero se ouvirão na Ilha de Capri. Grandes sofrimentos chegarão para Palhoça e
Entre Rios. Porto Seguro chorará a morte de seus filhos. Arrependei-vos. Deus vos ama e vos
espera. Dobrai vossos joelhos em oração e a Misericórdia do Senhor se manifestará em vosso favor.
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Este é o tempo oportuno para vos converterdes e assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristãos. Não
cruzeis os braços. Deus tem pressa.
(Palhoça - cidade de Santa Catarina.)

Porto Seguro
Mensagem nº 2.643 - 18/02/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, fugi do pecado e esforçai-vos para
viverdes na graça do Senhor. A humanidade caminha para a destruição que os homens prepararam por
suas próprias mãos. Sofro pelos vossos sofrimentos. Sabei que ainda vereis horrores sobre a terra.
Gritos de desespero se ouvirão na Ilha de Capri. Grandes sofrimentos chegarão para Palhoça e
Entre Rios. Porto Seguro chorará a morte de seus filhos. Arrependei-vos. Deus vos ama e vos
espera. Dobrai vossos joelhos em oração e a Misericórdia do Senhor se manifestará em vosso favor.
Este é o tempo oportuno para vos converterdes e assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristãos. Não
cruzeis os braços. Deus tem pressa.
(Porto Seguro – município da Bahia.)

Quatro Barras
Mensagem nº 3.411 - 11/12/2010: Queridos filhos, avante sem medo. Vós não estais sozinhos. Deus
está muito perto de vós e vos espera com imenso amor de Pai. Voltai-vos depressa. Não fiqueis
estacionados no pecado e não sejais escravos do demônio. Sois do Senhor e somente a Ele deveis
servir e seguir. Eu preciso do vosso sincero e corajoso testemunho. Não cruzeis os braços. A
humanidade tornou-se pobre espiritualmente porque os homens se afastaram de Deus. O que tendes a
fazer não deixeis para o amanhã. Ainda tereis grandes provações. A cruz será pesada para os que
estão em Quatro Barras e em Três Barras. Sofro por aquilo que vem para vós. Dobrai vossos
joelhos em oração. Somente rezando podeis suportar o peso das provações que já estão a caminho. Eu
sou a vossa Mãe e vos amo. Se soubésseis o quanto vos amo, choraríeis de alegria. Coragem. Eu
pedirei ao Meu Filho Jesus por vós. Tende confiança, fé e esperança. O amanhã será melhor para os
homens e mulheres de fé.
(Quatro Barras – Cidade do Paraná; Três Barras – município de Santa Catarina; Três Barras do Paraná – município do Paraná.)

Realeza
Mensagem nº 3.378 - 28/09/2010: Queridos filhos, vivei voltados para o Paraíso para o qual unicamente
fostes criados. O vosso Deus vos ama e vos espera com alegria. Não fiqueis de braços cruzados. Eis o
tempo da graça para cada um de vós. Dizei a todos que Deus tem pressa e que este é o momento do
grande retorno. Não recueis. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para conduzir-vos Àquele que é o vosso
Único e Verdadeiro Salvador. Rezai. Os homens se afastaram de Deus e se tornaram cegos
espiritualmente. Ainda há chance e todos podem ser salvos. Voltai-vos depressa. Grandes sofrimentos
chegarão para os homens e mulheres de Realeza. A humanidade viverá a angústia de um condenado
e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Sede do Senhor. N’Ele está a vossa força e vitória.
(Realeza - município do Paraná.)

Rio Grande
Mensagem nº 3.412 – 14/12/2010 - em Gramado/RS: Queridos filhos, a humanidade caminha para o
calvário e é chegado o momento do vosso sincero arrependimento. Não vos afasteis do Senhor. Ele vos
ama e vos espera de braços abertos. Cuidai da vossa vida espiritual e em tudo imitai Meu Filho Jesus. Eu
sou a vossa Mãe e vim do céu para dizer-vos que este é o momento oportuno para a vossa conversão. O
que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. A morte passará por Maldonado e Rio Grande.
Semelhantes sofrimentos viverão os que estão em Turvo. Amai a verdade e sede defensores do
Evangelho do Meu Filho Jesus. Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Aconteça o
que acontecer, ficai com Jesus. Ele é o vosso Tudo e sem Ele nada sois e nada podeis fazer. Coragem.
Nada está perdido. Chegou a vossa hora. Avante pelo caminho que vos apontei.
(Rio Grande – município do RS.)

Salinas
Mensagem nº 3.399 - 13/11/2010: Queridos filhos, amo-vos imensamente e vim do céu para ajudar-vos.
Não recueis. Deus tem pressa. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Eu sou a vossa Mãe e
conheço vossas necessidades. Dobrai vossos joelhos em oração, pois somente assim podeis contribuir
para a transformação da humanidade. Tende coragem. Deus está muito perto de vós. Alegrai-vos, pois
vossos nomes já estão inscritos no céu. Eu rogarei ao Meu Jesus por vós. Ainda tereis grandes
provações sobre a terra. Salina, Kingston e Salinas: a morte passará e grande será a dor para os
Meus pobres filhos. Sofro por causa dos vossos sofrimentos. Avante pelo caminho do bem e da
santidade.
(Salinas - município de Minas Gerais.)
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Teixeira de Freitas
Mensagem nº 3.288 – 04/03/2010 - em Brasília/DF: Queridos filhos, Eu vim do céu para abençoar-vos e
dizer-vos que sois importantes para a realização dos Meus planos. Peço-vos que mantenhais acesa a
chama da vossa fé. A humanidade vive nas trevas do pecado e os Meus pobres filhos caminham cegos
espiritualmente. Não vivais afastados do caminho que vos apontei. Enchei-vos do amor de Deus. O amor
sobrenatural é a maior defesa contra todo e qualquer mal. Amai o Amor. Abri vossos corações e
deixai que a graça do Meu Filho Jesus vos transforme. Sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que
vos espera. A morte passará por Teixeira de Freitas e os Meus pobres filhos hão de chorar e
lamentar. Escutai o que vos digo. O vosso tempo é curto e este é o tempo da graça. Não recueis. Deus
vos chama e vos espera. Avante.
(Teixeira de Freitas – município da Bahia.)

Três Corações
Mensagem nº 2.637 - 04/02/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, tenho pressa. Buscai o Senhor,
pois Ele está de braços abertos a vossa espera. Cuidai da vossa vida espiritual e não vos preocupeis
demasiadamente com as coisas materiais. Rezai. Dedicai parte do vosso tempo à oração. Grande
sofrimento experimentará Três Corações. Acontecerá na Indonésia e se repetira em Angra dos
Reis. Eis o tempo do vosso retorno. Não cruzeis os braços. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado.
Coragem. Deus está convosco.
(Três Corações – município de MG.)

Tubarão
Mensagem nº 3.354 - 03/08/2010: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para levar-vos à
conversão sincera. Não cruzeis os braços. Viveis no tempo pior que no tempo do dilúvio e a humanidade
caminha cega espiritualmente. Voltai-vos o Senhor, pois Ele vos ama e vos espera. Fugi do pecado e
buscai a graça do Senhor para serdes salvos. Acolhei o Evangelho do Meu Jesus e deixai que Suas
palavras vos transformem. Eu preciso de cada um de vós. Não recueis. A humanidade afastou-se do
Criador e tornou-se infiel. Eis o tempo oportuno para o vosso retorno. Dobrai vossos joelhos em oração e
vereis a paz reinar sobre a terra. Um fato doloroso acontecerá na Terra de Santa Cruz (Brasil). Os
homens tentarão fugir do Tubarão, mas encontrarão a morte. Eu sofro por aquilo que vem para vós.
Não quero forçar-vos, mas escutai-Me. Eu pedirei ao Meu Jesus por cada um de vós. Coragem.
(Tubarão – município de Santa Catarina.)

Vigia
Mensagem nº 3.407 - 01/12/2010 - em São Luís do Maranhão: Queridos filhos, coragem. Eu estou ao
vosso lado embora não Me vejais. Tende confiança, fé e esperança. Não haverá derrota para os eleitos
de Deus. Dobrai vossos joelhos em oração e tudo acabará bem para vós. Sois do Senhor. Não
permitais que o demônio vos escravize. Buscai forças na oração e na Eucaristia. Acolhei também o
Evangelho do Meu Jesus para serdes salvos. A humanidade trilha pelas veredas da autodestruição que
os homens prepararam por suas próprias mãos. A morte virá de longe e chegará à Terra de Santa
Cruz. O Vigia correrá angustiado, mas verá a destruição à sua frente. Sofro por aquilo que vem
para vós. Não recueis. O Senhor vos chama e vos espera. Caminhai ao Seu encontro e sereis felizes já
aqui na terra e mais tarde Comigo no céu.
(Vigia – município do Pará.)

BRASIL - ESTADOS
Acre
Mensagem nº 3.383 - 09/10/2010: Queridos filhos, renunciai ao pecado e fugi de tudo aquilo que vos
afasta do Meu Filho Jesus. Não vos deixeis contaminar pelas paixões desordenadas que vos
escravizam e vos afastam de Deus. Sois o povo eleito do Senhor e Ele quer salvar-vos. Buscai
forças nas palavras do Meu Jesus e na Eucaristia, pois somente assim podeis ter a graça para
vencer as tentações. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para apontar-vos o caminho do céu. Abri vossos
corações. Sede dóceis aos Meus apelos e sereis grandes na fé. Amai e defendei a verdade. Não temais.
O Senhor precisa do vosso sincero e corajoso testemunho. Coragem. Os habitantes de Santa Bárbara
gritarão por socorro. Igual sofrimento experimentarão os habitantes do Acre. Rezai. Somente pela
força da oração a humanidade encontrará a paz.
(Santa Bárbara - municípios da BA e MG. Também temos: Santa Bárbara do Pará/ PA; Santa Bárbara do Leste/MG; Santa Bárbara
do Monte Verde/MG; Santa Bárbara do Tugúrio/MG; Águas de Santa Bárbara/SP; Santa Bárbara d`Oeste/SP; Nova Santa
Bárbara/PR; Santa Bárbara do Sul/RS; Santa Bárbara de Goiás/GO.)
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Amazonas
Mensagem nº 2.705 – 11/07/2006 - Angüera/BA: Queridos filhos, os habitantes da terra do sol
nascente viverão momentos de angústia e semelhante sofrimento se dará na terra da grande
floresta. Ouvi o chamado do Senhor e permanecei firmes na oração. Somente rezando podeis suportar o
peso das provações que virão para o vosso Brasil. A casa de homens reunidos será surpreendida e
os homens temerão os grandes acontecimentos. Voltai ó filhos, pois Deus vos espera de braços
abertos.
(Japão: conhecido como terra do sol nascente. Amazônia: terra da grande floresta).

Mensagem nº 3.313 - 01/05/2010: Queridos filhos, Eu vos amo como sois e estou sempre ao vosso lado,
embora não Me vejais. Sois importantes para a realização dos Meus planos e Eu vim do céu para
chamar-vos à conversão sincera. Não temais. Nada está perdido. Confiai plenamente em Meu Filho
Jesus e sereis vitoriosos. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Convido-vos hoje a viverdes os Meus apelos.
A humanidade está enferma e precisa ser curada. Abri vossos corações ao Deus da salvação e da paz.
Afastai-vos da maldade e buscai forças na oração e na Eucaristia. Quando tudo parecer perdido virá para
vós uma grande vitória. Eis que chegaram os tempos por Mim preditos. Voltai-vos depressa. Não quero
obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Um fato doloroso se dará na Itália. Dor maior não
existiu. Semelhante sofrimento virá para os habitantes do Amazonas. Dobrai vossos joelhos em
oração e Deus vos salvará. Avante.

Bahia
Mensagem nº 2.527 – 24/05/2005: Queridos filhos, enchei-vos do Amor de Deus e deixai-vos guiar pelo
Espírito Santo. Afastai-vos de tudo aquilo que paralisa o verdadeiro amor. Os tempos em que viveis são
difíceis porque a criatura é mais valorizada que o Criador. Não permitais que a semente do mal se
apodere de vós. Sede unicamente do Senhor. Eu sou a vossa Mãe e sofro por causa dos vossos
sofrimentos. Aconteça o que acontecer Deus estará sempre perto de vós. De uma região da Bahia se
levantará um gigante adormecido que trará sofrimento para muitos. Rezai. Dobrai vossos joelhos
em oração para suportardes o peso das provações que hão de vir. Do Egito virá uma noticia que se
espalhará pelo mundo e muitos homens terão sua fé abalada. Não vos esqueçais dos Meus apelos.
Permanecei firmes no caminho que vos apontei. Acolhei o Evangelho e os ensinamentos do verdadeiro
Magistério da Igreja. Estais atentos. Não vos deixeis enganar.
Mensagem nº 2.572 – 08/09/2005: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para oferecervos a graça da conversão e da santidade. Dobrai vossos joelhos em oração. Muitos sofrimentos virão
para a humanidade. Vós não podeis imaginar quantas provações virão para vós. Em uma região da
Bahia haverá grande sofrimento. Será espantoso e causará grandes perdas. Rezai. Fazei o que vos
peço e tereis força para suportardes a vossa cruz. Deus enviará. Os homens verão em uma quintafeira. Coragem. Deus está convosco.
Mensagem nº 2.615 – 14/12/2005 - em Salvador/BA: Queridos filhos, a grande dor se aproxima. Dobrai
vossos joelhos em oração. A humanidade beberá o cálice amargo do sofrimento. Eu sou a vossa Mãe e
estou ao vosso lado. Reconciliai-vos com Deus e sede em tudo semelhantes ao Meu Filho Jesus. Nesta
terra um grande acontecimento chamará a atenção do mundo. Eu sou a vossa Mãe e pedirei ao Meu
Jesus por vós. Não vivais no pecado. Sede somente do Senhor.
(Nota: A mensagem foi transmitida em Salvador. Não sabemos se Nossa Senhora está falando do Estado da Bahia ou
especificamente de Salvador.)

Mensagem nº 2.621 – 27/12/2005: Queridos filhos, milagres para Milagres. Acontecerá na Bahia. O
efeito de livrar e o título mais usado entre os fieis para se dirigirem a Mim. Eis o mistério. Peço-vos
que intensifiqueis vossas orações e que em toda parte procureis imitar Meu Filho Jesus. Sofro por aquilo
que vem para vós. Acolhei os Meus apelos e mudai de vida. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve
ser levado a sério.
Mensagem nº 2.651 - 10/03/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, enchei-vos do Amor de Deus e
sereis curados de todos os vossos males. A humanidade está enferma e precisa da Misericórdia do
Senhor. Sabei que este é o tempo da graça. Não cruzeis os braços. Rezai. Somente pela oração sereis
capazes de vos abrirdes ao chamado do Senhor. Deus enviou-Me para chamar-vos à conversão. Abri
vossos corações. Lágrimas de sofrimentos e gritos de desespero: eis o que os homens verão na
Bahia. Vim do céu para reclamar o que é de Deus, mas os homens não acolheram os Meus apelos.
Sabei que ainda podeis contribuir para a realização dos Meus projetos. Da montanha dos doze virá e
os Meus pobres filhos experimentarão pesada cruz. Eu sou a vossa mãe e quero ajudar-vos. EscutaiMe.
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Mensagem nº 2.727 - 01/09/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, acolhei com coragem e alegria os
Meus apelos e em toda parte testemunhai que sois de Cristo. Deixai que a vossa vida fale do Senhor
mais que vossas palavras. Rezai sempre e rezai bem. A força da oração transformará os corações dos
homens. A humanidade caminha para o abismo da destruição preparada pelas próprias mãos dos
homens. O fogo se levantará e Vichy será uma cidade deserta. Igual acontecimento se dará em
uma região da Bahia. A lacuna oculta estará visível. Rezai. Rezai. Rezai. Dizei a todos que Deus tem
pressa. (Vichy – cidade da França.)
Mensagem nº 2.733 - 14/09/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, buscai forças em Jesus. Ele é o
vosso Sustentáculo e sem Ele nada podeis fazer. Acolhei Sua graça Misericordiosa e sereis salvos. Não
vos esqueçais: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Grande sofrimento chegará a uma cidade
da Bahia. Seu nome, uma homenagem a uma cidade Portuguesa. Arrependei-vos e voltai-vos. Deus
vos espera de braços abertos. Rezai e convertei-vos.
(Almadina/BA: referente a Almada, cidade portuguesa pertencente ao Distrito de Setúbal, região de Lisboa. Cidades na Bahia que
são homônimas de cidades em Portugal: Alcobaça, Fátima e Santana.)

Mensagem nº 2.771 - 10/12/2006 – em Sento Sé/BA: Queridos filhos, coragem. Eu sou a vossa Mãe e
estou ao vosso lado. Depositai vossa confiança no Senhor e sede honestos em vossos atos. Não
desanimeis. O Senhor conhece vossas necessidades e sabe o que vos é necessário. Sabei que um
grande prodígio será realizado nesta terra. Os fiéis se alegrarão. Eu sou a vossa Mãe e quero vervos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no Céu. Não vos afasteis da oração. Permanecei firmes
no caminho que vos apontei. Rezai pelos habitantes de Hanôver. A cruz será pesada, mas Deus não
abandonará Seus filhos. Avante. O Senhor vos ama e vos espera.
Mensagem nº 3.084 - 18/11/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a vossa vitória está no Senhor.
Buscai-O sempre com alegria e coragem. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Sabei que não há
vitória sem cruz. Meu Jesus vos ensinou e foi para vós o grande exemplo. Confiai n’Ele que vê o oculto e
vos conhece pelo nome. Eu rogarei ao Meu Jesus por vós. Vós estais no mundo, mas não sois do
mundo. Antes e acima de tudo fazei a vontade do Senhor. A humanidade trilha pelo caminho do erro e os
Meus pobres filhos não sabem para onde caminhar. Eu sou a vossa Mãe. Peço-vos que mantenhais
acesa a chama da fé. Peço-vos que continueis a rezar pela Igreja. Um fato assombroso se dará na
Igreja. Dor maior não existiu. Será na Bahia. Eu sofro por aquilo que vos espera. Escutai-Me.
Mensagem nº 3.120 - 10/02/2009 – em Samambaia/DF: Queridos filhos, tenho pressa. Não cruzeis os
braços. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. A humanidade tornou-se pobre espiritualmente
porque os homens se afastaram de Deus. Viveis no tempo pior que no tempo do dilúvio e os Meus
pobres filhos caminham como cegos a guiar outros cegos. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para
socorrer-vos. Abri vossos corações, pois somente assim podeis contribuir para a grande vitória do
Senhor. Sede fervorosos na vossa fé. Buscai forças na Eucaristia e nas palavras do Meu Filho Jesus.
Arrependei-vos e reconciliai-vos com Deus. Eis que chegaram os tempos por Mim preditos. A morte
passará pela Bahia e os Meus pobres filhos experimentarão pesada cruz. Sofro por aquilo que vem
para vós. Dobrai vossos joelhos em oração. Eu quero ajudar-vos, mas depende de vós aquilo que Eu
faço. Avante.
Mensagem nº 3.161 - 16/05/2009 - em Angüera/BA: Queridos filhos, encorajai-vos e testemunhai que
sois do Cristo. Dizei a todos que Deus tem pressa e que este é o tempo da graça. Não fiqueis afastados
do Senhor. Quero dizer-vos que a humanidade está à beira de um grande abismo. Dobrai vossos joelhos
em oração, pois somente assim o mundo voltará a ter paz. Conheço vossas necessidades e pedirei ao
Meu Jesus por vós. Não recueis. Um fogo devastador se levantará e os habitantes do Chile
carregarão pesada cruz. Igual acontecimento se dará na Bahia. Sofro por aquilo que vos espera.
Permanecei firmes no caminho que vos apontei. Quem está com o Senhor alcançará vitória.
Mensagem nº 3.262 - 05/01/2010: Queridos filhos, depositai vossa confiança no Senhor. Entregai a Ele
vossa existência e não permitais que a vossa fé seja abalada. Sede homens e mulheres de oração.
Quando estais afastados da oração, vos tornais fracos espiritualmente. Eu sou a vossa Mãe conheço
cada um de vós pelo nome. Sede dóceis ao Meu chamado, pois desejo conduzir-vos ao Meu Filho Jesus.
Viveis no tempo das grandes tribulações. Buscai forças em Jesus. Um fato doloroso se dará no Oeste
da Bahia. Dor maior não existiu. Sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vos espera. Não
recueis. Deus tem pressa.
Mensagem nº 3.308 – 20/04/2010 - em Taguatinga Norte/DF: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe. Vim
do céu para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Não recueis. Tenho pressa e vós não podeis cruzar os
braços. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou. Vivei alegremente os Meus apelos,
pois quero ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Conheço vossas necessidades e
pedirei ao Meu Jesus por vós. Coragem. Não desanimeis. Nada está perdido. Confiai plenamente no
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poder de Deus e tudo acabará bem para vós. A humanidade caminha para um grande abismo, mas Deus
não está distante de vós. Arrependei-vos e voltai-vos. Ele vos espera de braços abertos. Rezai. Somente
por meio da oração podeis alcançar vitória. Um doloroso acontecimento se dará em um famoso
santuário do Brasil. Os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. O oeste estremecerá e a
Bahia viverá momentos de dor. Avante na oração.
Mensagem nº 3.385 – 12/10/2010 – em Taguatinga/DF: Queridos filhos, Sou a Mãe e Rainha do Brasil.
Peço-vos que mantenhais acesa a chama da vossa fé, pois desejo conduzir-vos ao Meu Filho Jesus.
Somente pela fé podeis compreender os desígnios de Deus para vossas vidas. Sede dóceis. Não fiqueis
de braços cruzados. Deus tem pressa e vos espera com imenso amor de Pai. Vós sois o povo do Senhor.
Ele precisa do vosso sincero e corajoso testemunho. Não recueis. Somente em Jesus está a vossa
salvação e fora d’Ele jamais o homem poderá ser salvo. Muitos homens vieram e foram instrumentos
de Deus para o bem da humanidade, mas somente Meu Filho Jesus morreu na cruz para salvarvos. N’Ele está o Amor maior. Imitai-O e sereis felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu.
Coragem. Eu pedirei ao Meu Filho Jesus por vós. Um doloroso acontecimento se dará em Marrocos e
se repetirá no sul da Bahia. Dobrai vossos joelhos em oração. Eu estarei sempre ao vosso lado.
Avante.

Ceará
Mensagem nº 2.660 - 28/03/2006 – em Maceió/AL: Queridos filhos, a humanidade vive nas trevas do
paganismo e os Meus pobres filhos caminham para um grande abismo. Atenas tropeçará e perderá sua
fama. O Braço forte de Deus agirá. Grande sofrimento experimentarão os habitantes da
Dinamarca, Bélgica e Alemanha. A morte passará pelo Ceará. Arrependei-vos. Abri vossos corações
ao Senhor e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve
ser levado a serio. Eu quero ajudar-vos. Não fiqueis de braços cruzados. Este é o tempo da graça.
Avante sem medo.

Espírito Santo
Mensagem nº 2.657 - 23/03/2006– em Angüera/BA: Queridos filhos, abraçai a graça da fé, pois a fé é a
luz que ilumina e conduz a Deus. Quem se afasta da fé caminha em direção as trevas. Meu Filho Jesus
vos chama. Acolhei Suas palavras e sereis salvos. Deus tem pressa. Dizei a todos que este é o tempo do
grande retorno. Afastai-vos do pecado e buscai o Amor do Senhor. A humanidade caminha para o
abismo da destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Uma fumaça tóxica
vinda do interior da terra trará sofrimento aos homens. Não fiqueis afastados da oração. O Senhor
vos espera de braços abertos. Um fato assombroso se dará na região de Shenzhen, Pretória e no
litoral do Espírito Santo. O Poder de Deus agirá. Ó homens, voltai-vos depressa. Não cruzeis os
braços.
(Shenzhen: cidade da China. Pretória: capital administrativa da África do Sul.)

Mensagem nº 2.708 - 18/07/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, amai o Amor. Sabei que o Amor é
mais forte que a morte e que o Amor vence tudo. A humanidade distanciou-se de Deus por falta de amor.
Convido-vos a vos reconciliardes com Deus, pois somente assim podeis ser curados espiritualmente.
Acontecerá no litoral de Portugal e se repetirá no Espírito Santo. Um exército marchará pela
Europa deixando um rastro de destruição e morte. Rezai. Não vos afasteis da oração. Buscai o
Senhor. Ele vos espera de braços abertos.
Mensagem nº 3.213 - 12/09/2009: Queridos filhos, permanecei firmes no caminho do Senhor. N’Ele está
a vossa força e sem Ele nada sois e nada podeis fazer. Peço-vos que sejais dóceis aos Meus apelos.
Acolhei com coragem as Minhas mensagens e Eu vos conduzirei pelo caminho da santidade. Vós estais
no mundo, mas sois do Senhor. Eu vim do céu para reclamar o que é de Deus. Abri vossos corações e
testemunhai que o amor é mais forte que a morte e mais poderoso que o pecado. Rezai. Dobrai vossos
joelhos em oração. A morte passará pelo litoral do Espírito Santo. Semelhantes sofrimentos
experimentarão os habitantes de Minas Gerais. Sofro por aquilo que vem para vós. Voltai-vos
depressa.
Mensagem nº 3.286 - 01/03/2010 – no Museu Militar Casa de Deodoro/RJ: Queridos filhos, Eu sou a
vossa Mãe e vos amo. Sois o povo eleito do Senhor e Ele vos ama. Voltai-vos a Ele que vê o oculto e vos
conhece pelo nome. Conheço vossas dificuldades e pedirei ao Meu Filho Jesus por vós. Viveis no tempo
das grandes tribulações espirituais. Confia plenamente no poder de Deus e chegareis à vitória. Um fato
assombroso se dará no Uruguai e se repetirá no Espírito Santo. A morte passará por três estados
do Brasil e grande será a destruição. Dor maior não existiu. Não fiqueis afastados da oração. Eu
preciso de vós. Sabei que tudo aquilo que fizerdes em favor dos Meus planos o Senhor vos
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recompensará generosamente. Não desanimeis. É preciso que tudo isso aconteça, mas por fim a vitória
será do Senhor e dos seus escolhidos. Avante sem medo.

Mato Grosso
Mensagem nº 2.590 – 16/10/2005 - em Serrinha/BA: Queridos filhos, Deus enviou-Me para dizer-vos
que esta é a hora do vosso retorno. Não cruzeis os braços. Não vivais em pecado. Sabei que tudo nesta
vida passa, mas a graça de Deus em vós será eterna. Venho do Céu à Terra para reclamar o que é do
Senhor. Arrependei-vos e assumi o vosso sincero papel de cristãos. O menor de todos os filhos
experimentará grandes sofrimentos. A vossa nação tropeçou e tornou-se infiel a Deus. A vossa cruz
será pesada. Acontecerá no Mato Grosso e se repetirá em Porto Rico. Não vos afasteis do caminho
que vos apontei. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Avante na oração.
Mensagem nº 2.842 - 26/05/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, coragem. Não desanimeis. Deus
está presente no meio de vós. Confiai plenamente em Seu amor Misericordioso e tudo acabará bem para
vós. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para chamar-vos à santidade. Não vivais em pecado. Sabei que
as coisas do mundo não são para vós. A humanidade vive fortes tensões e os homens caminham como
cegos a guiar outros cegos. Deus tem pressa. Convertei-vos depressa. Um fato grandioso se dará em
São Francisco e se repetirá em Mato Grosso. Rezai. Dobrai vossos joelhos em oração. Eis o tempo
das grandes provações para a humanidade. Dizei a todos que não vim do Céu por brincadeira. Acolhei os
Meus apelos e mudai de vida.
(São Francisco/PB, São Francisco/SE e São Francisco/MG. São Francisco: cidade da Califórnia).

Mato Grosso do Sul
Mensagem nº 3.253 – 14/12/2009 – em Campo Grande/MS: Queridos filhos, acalmai vossos corações e
depositai toda a vossa confiança no Senhor. Quando sentirdes o peso das vossas dificuldades, chamai
por Jesus. Ele é a certeza da vossa vitória. N’Ele está a vossa salvação e fora d’Ele jamais o homem
poderá ser salvo. Arrependei-vos dos vossos pecados e voltai-vos Àquele que é o vosso Caminho,
Verdade e Vida. Permanecei firmes na vossa fé. Buscai forças na Eucaristia e nas palavras do Meu Filho
Jesus. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Deus enviou-Me para apontar-vos o caminho
da santidade. Não fiqueis estacionados. Enchei-vos do amor do Senhor e sereis grandes na fé. Não
temais. Na grande tribulação o Senhor virá em vosso socorro. Nenhum mal atingirá os Meus escolhidos.
Não haverá derrota para os eleitos do Senhor. Um fato grandioso se dará nesta terra e os homens
ficarão maravilhados. Não recueis. Não permitais que nada vos afaste do Senhor. Avante sem medo.
(Nota: A Virgem pode estar se referindo à cidade de Campo Grande, pois foi lá que o vidente recebeu esta mensagem; ou, ainda,
ao estado do Mato Grosso do Sul.)

Minas Gerais
Mensagem nº 3.213 - 12/09/2009: Queridos filhos, permanecei firmes no caminho do Senhor. N’Ele está
a vossa força e sem Ele nada sois e nada podeis fazer. Peço-vos que sejais dóceis aos Meus apelos.
Acolhei com coragem as Minhas mensagens e Eu vos conduzirei pelo caminho da santidade. Vós estais
no mundo, mas sois do Senhor. Eu vim do céu para reclamar o que é de Deus. Abri vossos corações e
testemunhai que o amor é mais forte que a morte e mais poderoso que o pecado. Rezai. Dobrai vossos
joelhos em oração. A morte passará pelo litoral do Espírito Santo. Semelhantes sofrimentos
experimentarão os habitantes de Minas Gerais. Sofro por aquilo que vem para vós. Voltai-vos
depressa.

Paraíba
Mensagem nº 2.618 – 20/12/2005: Queridos filhos, convido-vos a viverdes o Evangelho do Meu Filho
Jesus e a assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristãos. Dizei a todos que Deus tem pressa e que já
não há mais tempo a perder. Sede corajosos e testemunhai em toda parte que sois de Cristo. Não vos
esqueçais: vós estais no mundo, mas não sois do mundo. Sois do Senhor. A humanidade está enferma e
Deus quer curá-la. Sabei que este é o tempo oportuno para o vosso retorno. Um grande acontecimento
se dará na Grã-Bretanha e se repetirá na Paraíba. Sabei que não vim do Céu por brincadeira. O que
tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 2.709 - 20/07/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, peço-vos que sejais corajosos em
anunciar os Meus apelos ao mundo. Vim do céu para chamar-vos ao arrependimento e para transformarvos em novos homens e novas mulheres. Sede de Deus com um autêntico testemunho de vida. A
humanidade precisa do vosso sincero amor e testemunho. Sede luz para os que vivem nas trevas.
Aproximai-vos do Senhor. Somente Ele é o vosso Tudo e n’Ele está a vossa vitória. Um doloroso
acontecimento se dará no oeste da Grã Bretanha e se repetirá na Paraíba. Rezai. Rezai. Rezai. Eu
estou convosco. Sede fiéis.
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Mensagem nº 3.275 - 05/02/2010: Queridos filhos, somente pela força da oração a humanidade
encontrará o caminho da paz. Amai a verdade e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Deus
precisa de vós. Abri vossos corações e aceitai Sua vontade para serdes grandes na fé. Acontecerá no
Japão e se repetirá na Paraíba. Gritos de desesperos se ouvirão por todos os lados. Eu sou a
vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós. Avante pelo caminho que vos apontei.
Aconteça o que acontecer não vos afasteis do Senhor.

Pernambuco
Mensagem nº 3.302 - 06/04/2010: Queridos filhos, um fato assombroso se dará em Genebra e se
repetirá em Pernambuco. Genebra viverá momentos de grandes tribulações. A fúria do inimigo
invisível atingirá os Meus pobres filhos. Eis o tempo da dor para a humanidade. Convido-vos à oração
sincera, pois somente por meio da oração podeis suportar o peso das provações que hão de vir. Não vos
afasteis do caminho que vos apontei. Eu sou a vossa Mãe e quero que façais parte do Meu Exército
vitorioso. Na Eucaristia e nas palavras do Meu Filho Jesus está o real motivo da vossa futura
vitória. Não recueis. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.

Piauí
Mensagem nº 2.661 - 30/03/2006 – em Maceió/AL: Queridos filhos, Eu vos amo e quero ver-vos felizes
já aqui na terra e mais tarde Comigo no Céu. Dobrai vossos joelhos em oração. Deus tem pressa. Não
fiqueis no pecado. Deixai que a graça do Senhor vos transforme. A humanidade trilha pelas veredas
da autodestruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Um fato doloroso se dará
em Bolzano e se repetirá no Piauí. Arrependei-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Eu
estou ao vosso lado embora não me vejais. Sede corajosos. Quem está com o Senhor será vitorioso.
(Bolzano: cidade italiana)

Rio de Janeiro
Mensagem nº 2.789 - 23/01/2007 – em Juazeiro do Norte/CE: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe.
Conheço vossas necessidades e pedirei ao Meu Jesus por vós. Não desanimeis. Tende confiança, fé e
esperança. Deus está convosco. Sabei que o Senhor fará grandes coisas em vosso favor. Dobrai vossos
joelhos em oração e sereis vitoriosos. Enchei-vos do amor de Deus. Amai sempre e perdoai. O amor é
mais forte que a morte e mais poderoso que o pecado. A humanidade vive afastada do Criador e precisa
ser curada. Abri vossos corações ao Meu chamado. O que fizerdes em favor dos Meus planos, o Senhor
vos recompensará generosamente. Acontecerá em Istambul e se repetirá no Rio de Janeiro. Rezai.
Sofro por aquilo que vem para vós. Assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos e afastai-vos
definitivamente do pecado. Sois inteiramente do Senhor e as coisas do mundo não são para vós.
Mensagem nº 2.930 - 15/12/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração.
A paz do mundo está ameaçada. Sofro por aquilo que vos espera. Chegará o dia em que o dragão
furioso lançará fogo sobre o ninho do urso e grandes sofrimentos experimentarão os Meus
pobres filhos. Eis que chegaram os tempos por Mim preditos. A maldade penetrou muitos corações
e muitos dos Meus pobres filhos caminham cegos espiritualmente. Não vos afasteis da graça. Deus
precisa de vós. Abri vossos corações. Um fato doloroso se dará na Dinamarca e se repetirá no Rio de
Janeiro. A humanidade precisa aceitar o amor. O amor cura, liberta e salva. Amai sempre e sereis
capazes de acolher os Meus apelos. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.167 - 30/05/2009 - em Angüera/BA: Queridos filhos, não recueis. Eu preciso de vós.
Dizei a todos que Deus tem pressa e é chegado o momento de assumirdes o vosso verdadeiro papel de
cristãos. Não quero forçar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. A humanidade trilha pelas
veredas da autodestruição e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Voltai-vos ao Senhor. Ele
vos ama e vos espera de braços abertos. Não fiqueis estacionados. Deus vos espera com imenso amor
de Pai. Vós sois importantes para a realização dos Meus planos. Um doloroso acontecimento se dará
na Espanha e se repetirá no Rio de Janeiro. Sofro por aquilo que vem para vós. Dobrai vossos joelhos
em oração. Escutai o Senhor e sede dóceis ao Seu chamado.

BRASIL - REGIÕES DIVERSAS
Cidade brasileira em futura ruína
Mensagem nº 2.928 - 11/12/2007 – em Brasília/DF: Queridos filhos, vivei os mandamentos do Senhor.
Caminhai segundo as leis do Senhor e sereis ricos espiritualmente. Sou a vossa Mãe dolorosa e sofro
por causa dos vossos sofrimentos. No coração onde existe corrupção e injustiça, tudo cairá por
terra. Chegará o dia em que uma criança andando com seu pai por uma cidade brasileira, vendo
sua ruína, perguntará a seu pai: o que houve aqui? E este responderá: a ira de Deus caiu neste
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lugar. Peço-vos que vos afasteis do pecado. Não vos afasteis do caminho que vos apontei. Sabei que
este é o momento do vosso retorno ao Senhor. Não recueis.
(Possibilidade de interpretação: a mensagem acima foi recebida em Brasília; será esse um indicativo da cidade a qual se refere?
Brasília está localizada no “coração” do Brasil.)

Cidade brasileira que um dia foi capital
Mensagem nº 2.542 – 29/06/2005: Queridos filhos, rezai pela Igreja. O demônio causará grande
confusão e muitos perderão a fé. Sede unicamente do Senhor e não permitais que nada vos afaste do
Seu Amor. No Irã haverá um grande terremoto que matará muitos homens. Não houve outro igual. Uma
cidade brasileira que um dia foi capital viverá momentos de grande aflição. Dobrai vosso joelho em
oração. Eu estou ao vosso lado embora não Me vejais. Não temais.
(Nota: as duas cidades que já foram capitais do Brasil são as cidades do Rio de Janeiro e Salvador.)

Cidade com nome de grande profeta
Mensagem nº 2.625 - 07//01/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vos amo.
Sede do Senhor e deixai que Sua graça transforme vossas vidas. Dobrai vossos joelhos em oração, pois
somente assim podeis alcançar a paz. A cidade da grande torre será sacudida. A contaminação
chegará as suas ilhas. A cidade com nome de grande Profeta e casa de homens reunidos também
tremerá. Será no Brasil. Voltai-vos depressa. O que digo deve ser levado a sério. Não cruzeis os
braços. Afastai-vos do pecado e dizei o vosso sim ao chamado do Senhor.

Cidade com nome de um arcanjo
Mensagem nº 2.659 - 26/03/2006 – em Maceió/AL: Queridos filhos, dai o melhor de vós na missão que
o Senhor vos confiou. Sabei que tudo aquilo que fizerdes em favor dos Meus planos o Senhor vos
recompensará generosamente. Não percais a vossa esperança. Deus está no controle de tudo. Ele
realizará grandes prodígios em favor da humanidade. Os que estiverem afastados retornarão à Fé.
Os hereges se converterão. Todos os olhos verão o grande sinal de Deus. Não desanimeis. Aceitai
a cruz. Deus está ao vosso lado. Uma cidade brasileira com nome de um arcanjo será sacudida e os
Meus pobres filhos experimentarão grande sofrimento. Confiai no Senhor. Eu pedirei ao Jesus por
vós. Afastai-vos do pecado e voltai-vos Àquele que é o vosso tudo.
(Municípios brasileiros: São Miguel: São Miguel do Guaporé/RO; São Miguel do Guamá/PA; São Miguel do Tocantins/TO; São
Miguel da Baixa Grande/PI; São Miguel do Fidalgo/PI; São Miguel do Tapuio/PI; São Miguel/RN; São Miguel do Gostoso/RN; São
Miguel do Taipu/PB; São Miguel dos Campos/AL; São Miguel dos Milagres/AL; São Miguel do Aleixo/SE; São Miguel das Matas/BA;
São Miguel do Anta/MG; São Miguel Arcanjo/SP; São Miguel do Iguaçu/PR; São Miguel da Boa Vista/SC; São Miguel do Oeste/SC;
São Miguel das Missões/RS; São Miguel do Araguaia/GO. São Gabriel: São Gabriel da Cachoeira/AM; São Gabriel/BA; São Gabriel
da Palha/ES; São Gabriel/RS; São Gabriel do Oeste/MS. São Rafael: São Rafael/RN.)

Cidade com nome em homenagem a dois reis
Mensagem nº 2.663 - 04/04/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a estrela do sul perderá seu brilho
e os homens temerão os grandes acontecimentos. No pequeno sobrado haverá grande destruição.
Rezai. Chegará o dia em que não existirá segredo nem progresso para os Meus pobres filhos. Quem
compreender, peça Misericórdia ao Senhor. Deus chama e vós não podeis cruzar os braços. Grande
terror chegará a uma pequena cidade: seu nome, uma homenagem a dois reis. Eu sou a vossa Mãe
e sei o que vos espera. Convertei-vos depressa. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.

Cidade cujo nome significa riqueza
Mensagem nº 2.549 – 16/07/2005: Queridos filhos, convertei-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de
cristãos. A humanidade está enferma e precisa ser curada pelo Amor Misericordioso do Meu Jesus. Dai o
melhor de vós na missão que vos foi confiada e estais sempre prontos a responder o vosso sim ao
chamado do Senhor. Rezai. Deus vos espera de braços abertos. Uma cidade será lançada ao mar. Seu
nome significa riqueza.

Cidade da grande torre
Mensagem nº 2.625 - 07//01/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vos amo.
Sede do Senhor e deixai que Sua graça transforme vossas vidas. Dobrai vossos joelhos em oração, pois
somente assim podeis alcançar a paz. A cidade da grande torre será sacudida. A contaminação
chegará as suas ilhas. A cidade com nome de grande Profeta e casa de homens reunidos também
tremerá. Será no Brasil. Voltai-vos depressa. O que digo deve ser levado a sério. Não cruzeis os
braços. Afastai-vos do pecado e dizei o vosso sim ao chamado do Senhor.
Mensagem nº 2.757 - 09/11/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a humanidade experimentará o
peso das grandes dificuldades provocadas pelas próprias mãos dos homens. Os homens preparam os
meios mais sofisticados de morte, mas eles mesmos beberão do seu próprio veneno. Ò homens, voltai-
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vos ao Senhor. Não vivais na ignorância. Abri vossos corações ao Senhor. Rezai muito diante da cruz.
Não fiqueis estacionados no pecado. O terror chegará a Cham e à cidade da grande torre. Sofro por
aquilo que vem para vós. Convertei-vos depressa. Deus vos chama.

Cidade dos reis
Mensagem nº 2.728 - 02/09/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a cidade dos reis será golpeada
e os Meus pobres filhos experimentarão grande sofrimento. Dobrai vossos joelhos em oração e
suplicai a Misericórdia do Senhor para vossas vidas. Eis o tempo do vosso retorno. Sabei que o Senhor
espera o vosso sim sincero e corajoso. Não fiqueis no pecado. Arrependei-vos e voltai-vos Àquele que é
o vosso Caminho, Verdade e Vida. Eu sou a vossa Mãe e estou convosco.
(Nota: Lima, capital do Peru, há mais de 400 anos atrás, foi chamada da Cidade do Reis pelo conquistador Espanhol Francisco
Pizarro. Sua fundação hispânica foi em 18 de janeiro de 1535, como a Cidade dos Reis. Existe a possibilidade de Lima ser a cidade
de que fala a mensagem.)

Dois portos
Mensagem nº 2.611 – 06/12/2005: Queridos filhos, amo-vos como sois e quero ver-vos felizes já aqui na
terra e mais tarde Comigo no Céu. Não fiqueis de braços cruzados. Dizei a todos que Deus tem pressa e
que este é o tempo da graça. Arrependei-vos dos vossos pecados e mudai de vida. Proclamai a todos os
Meus apelos. Deus quer salvar-vos. Abri vossos corações. Um fato assombroso acontecerá no Brasil.
Em dois portos, o medo. Da folha dos Gaúchos, as lágrimas. Rezai muito diante da cruz. Pedi perdão
e deixai que a Misericórdia do Senhor vos transforme.

Famosa cidade brasileira
Mensagem nº 2.577 – 20/09/2005: Queridos filhos, o demônio quer destruir os Meus planos, mas não
conseguirá. Vós deveis vencê-lo pela força da oração. Escutai o que vos digo. Sede fiéis ao Senhor e
não permitais que o demônio vos tire a paz. Coragem. Eu estou ao vosso lado. Uma famosa cidade
brasileira será devastada. Perderá sua fama e sua glória. Gritos de desespero se ouvirão na
Sicília. Rezai. A humanidade caminha para a destruição. Voltai-vos depressa. O Senhor vos espera de
braços abertos.
Mensagem nº 2.838 - 17/05/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a humanidade precisa de paz,
mas os homens trilham pelos caminhos da violência. Chegará o dia em que uma famosa cidade
brasileira será invadida. Os homens marcharão furiosos e espalharão terror e morte. Eu sou a
Rainha da paz. Vim do Céu para trazer-vos a paz. Rezai. Somente por meio da oração podeis alcançar a
paz. Não cruzeis os braços. Abri vossos corações ao Deus da Salvação e da paz.

Famoso balneário
Mensagem nº 2.647 - 28/02/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, eis o tempo do vosso grande
retorno. Deus vos espera. Abri vossos corações e acolhei o Amor do Senhor. A humanidade viverá
momentos de grandes dificuldades. A cerca de pedra será quebrada e o terror chegará a El
Salvador. Deus vos chama. Não cruzeis os braços. Um famoso balneário do Brasil sumirá. O terror
também chegará a uma famosa ilha da Grécia. Dobrai vossos joelhos em oração. Deus quer salvarvos. Não recueis. Os Meus pobres filhos viverão momentos de angústia. Os homens do terror
chegarão onde se encontra a ponte da torre. Ó filhos, voltai-vos depressa. Eu quero ajudar-vos, mas
vós não podeis viver afastados do Senhor. Convertei-vos.
Mensagem nº 3.172 - 09/06/2009 - em Angüera/BA: Queridos filhos, enchei-vos de coragem e
testemunhai o amor de Deus. Sois amados um por um pelo Pai, no Filho, por meio do Espírito Santo. Se
chagásseis a compreender o quanto sois amados, choraríeis de alegria. Sede fortes e firmes na fé. Eu
estou ao vosso lado. Vim do céu para chamar-vos à conversão e para dizer-vos que este é o tempo da
graça. Buscai forças na Eucaristia e nas palavras do Meu Filho Jesus. Não quero obrigar-vos, mas o que
digo deve ser levado a sério. A humanidade afastou-se do Criador e caminha para o abismo da
autodestruição. Voltai-vos depressa. A morte passará por um famoso balneário do Brasil. Grande
será a destruição. Sofro por causa dos Meus pobres filhos. Rezai. A vossa vitória está em Deus.
Buscai-O. Ele vos espera de braços abertos. Avante sem medo.

Famoso santuário brasileiro
Mensagem nº 3.308 – 20/04/2010 - em Taguatinga Norte/DF: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe. Vim
do céu para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Não recueis. Tenho pressa e vós não podeis cruzar os
braços. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou. Vivei alegremente os Meus apelos,
pois quero ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Conheço vossas necessidades e
pedirei ao Meu Jesus por vós. Coragem. Não desanimeis. Nada está perdido. Confiai plenamente no
poder de Deus e tudo acabará bem para vós. A humanidade caminha para um grande abismo, mas Deus
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não está distante de vós. Arrependei-vos e voltai-vos. Ele vos espera de braços abertos. Rezai. Somente
por meio da oração podeis alcançar vitória. Um doloroso acontecimento se dará em um famoso
santuário do Brasil. Os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. O oeste estremecerá e a
Bahia viverá momentos de dor. Avante na oração.
(O maior e mais famoso Santuário do Brasil localiza-se na Cidade de Aparecida, em São Paulo.)

Feliz Lusitânia
Mensagem nº 2.762 - 21/11/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, os habitantes de Feliz Lusitânia
(Belém/PA) serão surpreendidos e temerão. Rezai pelos Meus pobres filhos. Eu sou a vossa Mãe e
desejo a vossa conversão. Não cruzeis os braços. Esforçai-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de
cristãos. Deus espera muito de vós. Avante sem medo. Não vos preocupeis. Confiai plenamente no
poder de Deus e sereis vitoriosos.
(Nota: Feliz Lusitânia é um complexo do Governo do Estado, idealizado por Paulo Chaves, em Belém do Pará, situado no centro
histórico de Belém, no bairro da Cidade Velha.)

Grande cidade com nome de apóstolo
Mensagem nº 2.849 - 12/06/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, o sofrimento chegará aos
habitantes da grande cidade, a qual tem o nome de apóstolo. Acontecerá em uma sexta-feira e
muitos dos Meus pobres filhos experimentarão pesada cruz. Dobrai vossos joelhos em oração. Deus
quer salvar-vos. Não vos afasteis da verdade. Buscai o Senhor. Ele vos espera de braços abertos.
Acreditai firmemente em Meu Filho Jesus. Confiai n’Ele e tudo acabará bem para vós.
(Possibilidade de interpretação: Poderá ser a cidade de São Paulo, pois São Paulo é conhecido como apóstolo das nações e
apóstolo dos gentios.)

Mensagem nº 3.124 - 17/02/2009: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para conduzir-vos
ao Meu Filho Jesus. Acolhei com coragem os Meus apelos. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve
ser levado a sério. Buscai Jesus. Ele vos ama e vos espera de braços abertos. Dobrai vossos joelhos em
oração. A humanidade caminha para a destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos.
Arrependei-vos. O vosso tempo é curto e esta é a hora do vosso retorno. Estais atentos. Gritos de
desespero se ouvirão na cidade com nome de apóstolo. Sofro por causa dos vossos sofrimentos.
Rezai. Rezai. Rezai. Eu vim do céu para ajudar-vos. Não vos esqueçais: Eu sou a vossa Mãe e vos amo.
Escutai-Me.

Ilha com nome de rei
Mensagem nº 2.854 - 23/06/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, rezai. Somente por meio da
oração a humanidade voltará a ter paz. Abri vossos corações ao Deus da salvação e da paz. A
humanidade afastou-se do Criador e os homens trilham pelas veredas da autodestruição. Da ilha com
nome de rei virá grande sofrimento para os Meus pobres filhos. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos
espera. Voltai-vos depressa. Convertei-vos, pois de vossa conversão dependem muitas coisas. Avante ao
encontro do Senhor.

Nordeste
Mensagem nº 2.597 – 01/11/2005: Queridos filhos, convertei-vos. Não fiqueis estacionados. Deus tem
pressa e vós não podeis viver afastados da Sua graça. Sede homens e mulheres de fervorosa oração. Eu
sou a vossa Mãe e caminho convosco. Uma grande explosão acontecerá em um templo. Os homens
do terror agirão com grande fúria. A humanidade distanciou-se do Criador e é chegado o momento do
grande retorno. Na Bulgária se verá grande destruição. Será grande, maior não existiu. Rezai. Eis o
tempo oportuno que o Senhor vos oferece para vos converterdes. Acontecerá no Nordeste e será de
grande magnitude. Voltai-vos depressa. Arrependei-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristão.
Mensagem nº 2.533 - 07/06/2005: Queridos filhos, o poder de Deus irá se manifestar em favor dos
justos. O Senhor está com Seu povo. Sabei que onde hoje há fome haverá abundância. A triste
paisagem do sertão será transformada e os homens verão a Mão Poderosa do Senhor agir.
Chegará o dia em que a neve cairá em pleno sertão (nordestino). As crianças irão brincar com os
animais que hoje são ferozes e a vida na terra será totalmente diferente. Buscai o Senhor. Alimentaivos da Eucaristia e da palavra de Deus. Sede justos para receberdes de Deus a graça de Sua
Misericórdia.

Norte
Mensagem nº 2.931 - 18/12/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Buscai forças na Eucaristia e nas
palavras do Meu Filho Jesus. Eis os tempos difíceis para vós. A humanidade caminha cega
espiritualmente, mas o poder do Senhor tudo pode mudar. Confiai plenamente em Sua Misericórdia.
Deixai que a luz do Senhor penetre vossos corações. Se vos entregardes ao Senhor sereis
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transformados em homens e mulheres de oração. Não permitais que a chama da fé se apague dentro de
vós. A humanidade precisa do vosso testemunho sincero e corajoso. Escutai com atenção os Meus
apelos. Não vos esqueçais de tudo aquilo que vos anunciei no passado. Grandes sofrimentos
experimentarão os habitantes da Alemanha e da Suíça. Rezai. Um fato doloroso se dará na região
norte do Brasil e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Sofro por aquilo que vos espera.
Avante com coragem. Não desanimeis. Eu estou convosco.

Pequena serra
Mensagem nº 2.630 - 17/01/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, permanecei firmes no caminho
que vos apontei. Refugiai-vos em Meu Imaculado Coração e tudo acabará bem para vós. Os moradores
da pequena serra viverão momentos de pavor. Gritos se ouvirão por todos os lados. Eis os tempos
mais difíceis para a humanidade. Sede do Senhor. As coisas do mundo não são para vós. Coragem. Eu
pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante.
(Cidades com nome de serrinha – pequena serra – estão localizadas na Bahia e no Rio Grande do Norte. Também temos: Serrinha,
distrito de Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro.)

Terra da grande floresta
Mensagem nº 2.705 – 11/07/2006 - Angüera/BA: Queridos filhos, os habitantes da terra do sol
nascente viverão momentos de angústia e semelhante sofrimento se dará na terra da grande
floresta. Ouvi o chamado do Senhor e permanecei firmes na oração. Somente rezando podeis suportar o
peso das provações que virão para o vosso Brasil. A casa de homens reunidos será surpreendida e
os homens temerão os grandes acontecimentos. Voltai ó filhos, pois Deus vos espera de braços
abertos.
(Terra da grande floresta: Poderá ser a Floresta Amazônica?)

Terra da Madre
Mensagem nº 2.882 - 27/08/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, grandes sofrimentos
experimentarão os habitantes de São José e a terra da Madre será abalada. Rezai. Desejo a vossa
conversão o mais rápido possível. Não deixeis para o amanhã o que podeis fazer hoje. Deus tem pressa.
Voltai-vos e testemunhai que sois inteiramente do Senhor. Buscai forças na Eucaristia e na palavra de
Deus. Se vos converterdes o amanhã será melhor.
(Possibilidade de interpretação: São José – cidade do estado de Santa Catarina. Terra da Madre no Brasil (Madre Paulina) – cidade
de Nova Trento, também em Santa Catarina. As duas cidades distam aproximadamente cinqüenta quilômetros uma da outra. É
possível que esta mensagem se refira a estas duas cidades.)

BRASIL – RIOS
Famoso rio
Mensagem nº 3.401 - 18/11/2010: Queridos filhos, sede defensores da verdade. Caminhais para um
futuro de grandes provações. Grandes verdades da fé serão negadas e muitos homens e mulheres de fé
serão enganados. Escutai os ensinamentos da Igreja do Meu Jesus. Não vos deixeis enganar pela
pseudosofia. Acolhei os ensinamentos do Meu Filho Jesus. Escutai a voz da Igreja. Aqueles que forem
fiéis até o fim serão salvos. Rezai. Somente rezando podeis compreender os desígnios de Deus para
vossas vidas. Um fato doloroso se dará na Terra de Santa Cruz. Às margens do famoso rio se verá
grande destruição. Sofro por aquilo que vem para vós. Coragem. Deus está convosco.

Rio Doce
Mensagem nº 2.614 – 13/12/2005: Queridos filhos, amai a Verdade, pois somente por meio da Verdade
a humanidade encontrará a verdadeira paz. Convido-vos a viverdes na Graça e no Amor de Deus. A
humanidade afastou-se de Deus e contaminou-se com o pecado. Arrependei-vos depressa. Deus vos
espera com imenso amor de Pai. Nápoles viverá a angústia de um condenado. O rio doce estará
contaminado e os Meus pobres filhos experimentarão um grande sofrimento. Rezai. Eu sou a vossa
Mãe e estou ao vosso lado. Não cruzeis os braços. Avante com coragem.

Rio Negro
Mensagem nº 3.349 - 24/07/2010: Queridos filhos, os habitantes de Formosa irão chorar por causa da
devastação no Rio Negro e os Meus pobres filhos hão de lamentar a destruição na Santa Cruz.
Sabei que a humanidade caminha ao encontro das grandes dores. Peço-vos que continueis a rezar.
Não vivais afastados da oração. Somente por meio da oração podeis construir um mundo mais justo e
mais fraterno. Voltai-vos a Deus. Não fiqueis estacionados no pecado. Arrependei-vos, pois o
arrependimento é o primeiro passo a ser dado no caminho da conversão. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e
sofro por aquilo que vem para vós. Sede mansos e humildes de coração. Eu quero conduzir-vos ao Meu
Filho Jesus. Abri vossos corações com alegria. Avante.
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(Locais no Brasil com a denominação Rio Negro: Rio Negro/ PR e Rio Negro/MS. Rio Negro, também, é o nome do maior afluente
da margem esquerda do rio Amazonas, o mais extenso rio de água negra do mundo, e o segundo maior em volume de água, atrás
somente do Amazonas, o qual ajuda a formar.)

MUNDO
ARQUIPÉLAGOS
Chiloé
Mensagem nº 2.697 - 22/06/2006 – em Maceió/Al: Queridos filhos, coragem. Deus está ao vosso lado.
Avante sem medo. Acolhei com alegria os Meus apelos e sereis conduzidos à santidade. Eu sou a vossa
Mãe e quero dizer-vos que estes são os tempos das grandes tribulações. Rezai sempre. Aproximai-vos
da Eucaristia e sereis vitoriosos. A humanidade passará por grandes provações. A terra será
sacudida e montes irão desabar. Continentes se moverão e cidades serão arrastadas ao mar. A
dor será grande para os Meus pobres filhos. Chiloé: o terror passará.
(Chiloé: arquipélago ao sul do Chile).

Socotra
Mensagem nº 2.724 - 24/08/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, reconciliai-vos com Deus por meio
do Sacramento da Confissão e sereis capazes de testemunhar a vossa fé àqueles que vivem nas trevas
da ignorância (religiosa). O Senhor vos espera de braços abertos e quer dar-vos a graça. Não recueis.
Avante ao encontro d’Aquele que é o vosso único Salvador. A humanidade carregará pesada cruz.
Ainda vereis horrores sobre a terra. Muitas regiões hoje habitadas se tornarão desertas. Onde
está Socotra? Eis a dolorosa pergunta que os homens farão. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo
que vem para vós. Dobrai vossos joelhos em oração. Somente Deus poderá salvar-vos. Confiai em Seu
poder. Somente Ele vos dará a vitória.
(Socotra – arquipélago no Oceano Índico administrado pelo Iêmen.)

Terra do Fogo
Mensagem nº 2.673 - 27/04/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a Terra do Fogo deixará de ser
Formosa e grande sofrimento virá para os Meus pobres filhos. Somente rezando podeis guardar a
Santa Fé. Acolhei o Evangelho do Meu Jesus. Não permitais que o demônio vos engane. Não vos
esqueçais: a verdade está no Evangelho do Meu Jesus. Avante sem medo.
(Terra do fogo: arquipélago localizado na extremidade sul da América do Sul, e tem seu território dividido entre Argentina e Chile.
Santa Fé e Formosa são cidades da Argentina.)
Nota: Existe a possibilidade de a mensagem acima estar se referindo à ocorrência de um evento na Argentina, uma vez que as
palavras-chave que a compõem serem também nomes de cidades daquele país.

ILHAS
Bali
Mensagem nº 2.642 - 16/02/2006 – em Itaparica/PE: Queridos filhos, Eu vos amo e desejo a vossa
conversão. Afastai-vos definitivamente do pecado e voltai-vos Àquele que vê o oculto e vos conhece pelo
nome. Conheço vossas dificuldades e quero socorrer-vos. Confiai plenamente no Poder de Deus e tudo
acabará bem para vós. Rezai. A humanidade encontra-se no abismo do pecado e é chegado o momento
do grande retorno. Porto de Galinhas e Bali viverão momentos de grande aflição. Fugi de tudo aquilo
que paralisa o verdadeiro amor. Deus quer salvar-vos.Não cruzeis os braços. A Floresta perderá suas
árvores. Que o Senhor vos dê forças para suportardes a vossa cruz.
(Bali – Ilha da Indonésia.)

Capri
Mensagem nº 2.643 - 18/02/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, fugi do pecado e esforçai-vos para
viverdes na graça do Senhor. A humanidade caminha para a destruição que os homens prepararam por
suas próprias mãos. Sofro pelos vossos sofrimentos. Sabei que ainda vereis horrores sobre a terra.
Gritos de desespero se ouvirão na Ilha de Capri. Grandes sofrimentos chegarão para Palhoça e
Entre Rios. Porto Seguro chorará a morte de seus filhos. Arrependei-vos. Deus vos ama e vos
espera. Dobrai vossos joelhos em oração e a Misericórdia do Senhor se manifestará em vosso favor.
Este é o tempo oportuno para vos converterdes e assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristãos. Não
cruzeis os braços. Deus tem pressa.
(Capri - ilha italiana no Mar Tirreno, ao largo da Península de Sorrento, no lado sul do golfo de Nápoles.)

Da Madeira
Mensagem nº 3.269 – 21/01/2010 - em Maceió/AL: Queridos filhos, a Ilha da Madeira será devastada
e os habitantes da grande cidade ao lado do rio Tejo experimentarão pesada cruz. Dobrai vossos
joelhos em oração. Deus enviou-Me para chamar-vos à santidade. Vivei voltados para o Paraíso para o
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qual unicamente fostes criados. A humanidade carregará pesada cruz porque os homens se afastaram
do Criador. Voltai-vos. O vosso Deus vos espera de braços abertos. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro
por aquilo que vem para vós. Buscai forças na Eucaristia e testemunhai corajosamente os Meus apelos.
Coragem.
(Ilha da Madeira – ilha de Portugal).

Famosa ilha da Grécia
Mensagem nº 2.647 - 28/02/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, eis o tempo do vosso grande
retorno. Deus vos espera. Abri vossos corações e acolhei o Amor do Senhor. A humanidade viverá
momentos de grandes dificuldades. A cerca de pedra será quebrada e o terror chegará a El Salvador.
Deus vos chama. Não cruzeis os braços. Um famoso balneário do Brasil sumirá. O terror também
chegará a uma famosa ilha da Grécia. Dobrai vossos joelhos em oração. Deus quer salvar-vos. Não
recueis. Os Meus pobres filhos viverão momentos de angústia. Os homens do terror chegarão
onde se encontra a ponte da torre. Ó filhos, voltai-vos depressa. Eu quero ajudar-vos, mas vós não
podeis viver afastados do Senhor. Convertei-vos.
(Possibilidade de interpretação: Será Mikonos, possivelmente a mais famosa ilha da Grécia. Ou Creta, maior ilha grega?)

Madagascar
Mensagem nº 2.641 - 14/02/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, uma montanha gigante viajará
pelo Pacífico em alta velocidade e causará grande destruição em muitas regiões. Dobrai vossos
joelhos em oração. Somente por meio da oração encontrareis força para suportardes o peso das
provações que já estão a caminho. Eu quero ajudar-vos. Não cruzeis os braços. Sede mansos e
humildes de coração e acolhei com amorosidade os Meus apelos. O que digo deve ser levado a sério.
Madagascar e Búzios experimentarão pesada cruz. Semelhante sofrimento experimentarão os
habitantes de Nice. A sua beleza chegará ao fim.
(Madagascar – Ilha da África.)

Manhattan
Mensagem nº 2.924 - 01/12/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, abri vossos corações ao Meu
Jesus. Deixai que Sua graça vos transforme e santifique. Meu Jesus é o vosso Bem Absoluto e conhece
cada um de vós pelo nome. Confiai n’Ele e sereis grandes na fé. A humanidade precisa do vosso
testemunho público e corajoso. Sabei todos vós que este é o tempo favorável à vossa conversão. Não
cruzeis os braços. Deus tem pressa. Aproximai-vos da oração. Não fiqueis estacionados no pecado. Meu
Senhor espera muito de vós. Os inimigos entrarão em Manhattan e os Meus pobres filhos
carregarão pesada cruz. Não recueis. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós.
(Manhattan – Ilha de Nova Iorque, EUA.)

Maurício
Mensagem nº 2.652 - 11/03/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa mãe dolorosa e
sofro por causa dos vossos pecados. Voltai-vos ao Senhor, pois Ele vos ama e vos espera de braços
abertos. Os homens experimentarão grandes sofrimentos por causa da energia gerada no interior
da terra. Muitas regiões da terra serão sacudidas e montanhas desaparecerão. Sabei que Deus está
ao vosso lado. Tende coragem, fé e esperança. O terror chegará a Yokohama e a Mauricio. Os
homens hão de chorar e lamentar. Rezai. Dobrai vossos joelhos em oração e o mundo voltará a ter
paz.
(Maurício é um país do oceano Índico, constituído pelas ilhas Mascarenhas orientais (ilha Maurícia e ilha Rodrigues) e por dois
arquipélagos de ilhotas mais a norte: as ilhas Cargados Carajos e Agalega.)

Samosir
Mensagem nº 3.410 - 08/12/2010: Queridos filhos, sou a vossa Mãe Imaculada. Peço-vos que
mantenhais acesa a chama da fé e que vivais na graça de Deus. Não fiqueis estacionados no pecado. O
demônio conseguiu escravizar muitos dos Meus pobres filhos e Eu vim do céu para resgatar os eleitos de
Deus. Abri vossos corações e aceitai a vontade de Deus para vossas vidas. Dai ao Senhor espaço
privilegiado em vossas vidas. Não permitais que as coisas do mundo vos afastem do Criador. A
humanidade beberá o cálice amargo da dor. Da região de Samosir virá para a humanidade a
grande e maior destruição dos vossos tempos. Dobrai vossos joelhos em oração. Quem está com o
Senhor será vitorioso.
(Samosir, ou Pulau Samosir, é uma grande ilha vulcânica no interior do Lago Toba, na ilha de Sumatra, Indonésia. O lago e a ilha
foram formados pela erupção de um supervulcão há cerca de 75.000 anos. Com 630 km², Samosir é a maior ilha no interior de
outra ilha, e a quarta maior ilha no interior de um lago.)
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Sandwich do Sul
Mensagem nº 2.758 - 11/11/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, coragem. Nada está perdido.
Dobrai vossos joelhos em oração e sereis vitoriosos. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para socorrervos. Avante sem medo. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. A humanidade está enferma por causa do
pecado e precisa ser curada. Voltai-vos Àquele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Um gigante
se levantará na terra do norte. Igual acontecimento se verá em Sandwich. Rezai. Rezai. Rezai.
(Sandwich: ilhas vulcânicas no Atlântico Sul.)
Visokoi Island é uma ilha desabitada no grupo das Ilhas Traversay das Ilhas Sandwich do Sul. Foi descoberto em 1819 por uma
expedição russa sob Fabian Gottlieb von Bellingshausen, quem batizou a ilha Visokoi (“alta”) devido à sua altura visível. A ilha é 7.2
km de comprimento e 4.8 km de largura, tampado por Monte Hodson, o pico vulcânico (1005 m).

Sicília
Mensagem nº 2.577 – 20/09/2005: Queridos filhos, o demônio quer destruir os Meus planos, mas não
conseguirá. Vós deveis vencê-lo pela força da oração. Escutai o que vos digo. Sede fiéis ao Senhor e
não permitais que o demônio vos tire a paz. Coragem. Eu estou ao vosso lado. Uma famosa cidade
brasileira será devastada. Perderá sua fama e sua glória. Gritos de desespero se ouvirão na
Sicília. Rezai. A humanidade caminha para a destruição. Voltai-vos depressa. O Senhor vos espera de
braços abertos.
(Sicília – ilha da Itália localizada no mar Mediterrâneo.)

Tortola
Mensagem nº 2.662 - 01/04/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, não busqueis as glórias deste
mundo, mas buscai a Glória do Senhor. Não permitais que as coisas do mundo vos afastem do Senhor.
Dizei não ao pecado. Da montanha de Malcesine (Itália) virá grande sofrimento para seus
habitantes. A morte passará por Tortola (é uma ilha Britânica) e os Meus pobres filhos
experimentarão grande sofrimento. Chilliwack (Canadá) e Cairo (Egito) estarão em ruínas Não
fiqueis de braços cruzados. Eis o tempo da graça. Eu sou a vossa Mãe e quero a vossa conversão.
Avante. Deus está ao vosso lado. (Tortola – Ilha do Reino Unido, nas Caraíbas.)

PRAIAS
Cachagua
Mensagem nº 2.656 - 21/03/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração.
A humanidade beberá o cálice amargo da dor. A morte passará por Osaka, Cachagua e Nantong.
Os homens se afastaram do Criador e não respeitam mais Suas Leis. Eis os tempos das dores.
Arrependei-vos sinceramente dos vossos pecados. Não fiqueis de braços cruzados. A grande montanha
passará pelas águas e os homens verão grande destruição. Águas sobre água. Quem estiver como
Senhor será vitorioso.
(Cachagua – praia do Chile, na região de Viña del Mar.)

MUNDO - CAPITAIS
Atenas
Mensagem nº 2.660 - 28/03/2006 – em Maceió/AL: Queridos filhos, a humanidade vive nas trevas do
paganismo e os Meus pobres filhos caminham para um grande abismo. Atenas tropeçará e perderá sua
fama. O Braço forte de Deus agirá. Grande sofrimento experimentarão os habitantes da
Dinamarca, Bélgica e Alemanha. A morte passará pelo Ceará. Arrependei-vos. Abri vossos corações
ao Senhor e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve
ser levado a serio. Eu quero ajudar-vos. Não fiqueis de braços cruzados. Este é o tempo da graça.
Avante sem medo.
(Atenas – capital da Grécia.)

Berlim
Mensagem nº 2.521 – 12/05/2005: Queridos filhos, confiai plenamente no Senhor. Quando tudo parecer
perdido o Senhor virá em socorro do Seu povo. Quero dizer aos fiéis que a nada deveis temer. A
humanidade está trilhando para uma grande catástrofe. Berlim estará em ruínas. A punição para os
homens virá pelas próprias mãos dos homens. A humanidade passará por momentos difíceis como
nunca foi visto pelos homens. Rezai. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Não recueis.
(Berlim – capital da Alemanha.)

Berna
Mensagem nº 3.418 - 28/12/2010: Queridos filhos, vivei voltados para o Paraíso. Deus deve ser a meta a
ser alcançada por todos os homens e mulheres de fé. Deus é o principio e o fim e, por mais que os
homens se admirem de Sua grandeza, Ele é sempre maior. Alegrai-vos, pois tendes um Pai amoroso e

45

MENSAGENS DE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ
APARIÇÕES EM ANGÜERA – BAHIA – BRASIL
PROFECIAS GEOGRÁFICAS, TRANSMITIDAS DURANTE OS ANOS 2001 A 2010
(Organizado por www.mariamaedaigreja.net)
Misericordioso que vos ama e vos conhece pelo nome. Sois importantes para Ele. Não vivais afastados
de Sua graça. Dobrai vossos joelhos em oração, pois somente assim podeis compreender os desígnios
de Deus para as vossas vidas. Berna: o sofrimento virá para os Meus pobres filhos. Coragem. No
Senhor está a vossa salvação. Voltai-vos a Ele que vos criou à Sua Imagem e Semelhança. Avante.
(Berna – capital da Suíça.)

Buenos Aires
Mensagem nº 2.631 - 21/01/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, confiai no Senhor e buscai n’Ele
força para a vossa caminhada.Peço-vos que vos afasteis do pecado e que em toda parte procureis imitar
Meu Filho Jesus. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Arrependei-vos, pois o
arrependimento é o primeiro passo a ser dado no caminho da conversão. Pedidos de socorro se
ouvirão em Almas e em Buenos Aires. A cruz será pesada. Voltai-vos ao Senhor. Sede fiéis ao Seu
chamado e sereis salvos. Não cruzeis os braços. Avante.
(Buenos Aires – capital da Argentina.)

Cairo
Mensagem nº 2.662 - 01/04/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, não busqueis as glórias deste
mundo, mas buscai a Glória do Senhor. Não permitais que as coisas do mundo vos afastem do Senhor.
Dizei não ao pecado. Da montanha de Malcesine (Itália) virá grande sofrimento para seus
habitantes. A morte passará por Tortola (é uma ilha Britânica) e os Meus pobres filhos
experimentarão grande sofrimento. Chilliwack (Canadá) e Cairo (Egito) estarão em ruínas Não
fiqueis de braços cruzados. Eis o tempo da graça. Eu sou a vossa Mãe e quero a vossa conversão.
Avante. Deus está ao vosso lado.
(Cairo – Capital do Egito.)

Damasco
Mensagem nº 2.768 - 05/12/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, chegará o dia em que os
habitantes de Damasco fugirão, mas a morte impedirá a fuga de muitos. Dobrai vossos joelhos em
oração. A humanidade carregará pesada cruz. Os homens se afastaram do Criador e caminham para o
abismo da destruição. Eu sou a vossa Mãe e sofro por causa dos Meus pobres filhos que caminham
como cegos a guiar outros cegos. Convertei-vos depressa. O que tendes a fazer não deixeis para o
amanhã.
(Damasco – capital da Síria.)

Dublin
Mensagem nº 2.654 - 15/03/2006 – em Vila Mariana/SP: Queridos filhos, Eu quero ver-vos felizes já
aqui na terra e mais tarde Comigo no Céu. Deus tem pressa. Mudai de vida e assumi o vosso verdadeiro
papel de cristãos. Sede honestos em vossos atos. Deus espera muito de vós. Aconteça o que acontecer
não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. A terra de São Sebastião será sacudida.
Um gigante se levantará e trará sofrimento para muitos. Os habitantes de Dublin experimentarão
grande sofrimento. Eu sofro por causa dos vossos sofrimentos. Rezai. A força da oração vos conduzirá
à vitória. Avante sem medo.
(Dublin – capital da Irlanda.)

Jerusalém
Mensagem nº 2.514 – 26/04/2005: Queridos filhos, rezai muito diante da cruz pela conversão dos
homens. Viveis agora os momentos mais difíceis para a humanidade. Peço-vos que volteis ao Senhor o
mais rápido possível. A humanidade sofrerá e os homens hão de lamentar a vida transcorrida sem Deus.
A cidade de Jerusalém será destruída e quando passar a grande tribulação não será reconhecida;
restará apenas um grande deserto. Ó homens, voltai-vos. Acolhei o Amor de Deus e afastai-vos do
ódio. A humanidade beberá o cálice amargo que os homens prepararam por suas próprias mãos.
Mensagem nº 2.563 – 16/08/2005: Queridos filhos, escutai com amorosidade os Meus apelos e sede em
tudo semelhantes ao Meu Filho Jesus. Acolhei também, e sobretudo, o Evangelho do Meu Jesus. Eis o
tempo oportuno para o vosso retorno ao Senhor. Não fiqueis estacionados. Um templo será atingido
em Jerusalém. A violência crescerá. Sob a aparência de frágeis promessas de paz, preparam-se
os meios mais avançados de morte e os Meus pobres filhos trilham para um grande sofrimento.
Muitas regiões da terra viverão momentos de grandes tribulações. Os homens confundirão com
um dilúvio. Rezai. Não fiqueis afastados da oração. Eu sou a vossa Mãe e estou convosco. Coragem.
Mensagem nº 2.695 - 17/06/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, vim do céu para revelar-vos os
grandes acontecimentos para estes vossos tempos. Falo-vos porque tenho o beneplácito do Meu Senhor.
Estais atentos. A humanidade afastou-se do criador e caminha para o abismo da destruição. Rezai. Deus
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quer salvar-vos, mas vós não podeis viver afastados da Sua graça. Um fato assombroso se dará em
um monte localizado em Jerusalém. Ó homens, para onde quereis ir? Sabei que somente Jesus é o
vosso Caminho, Verdade e Vida. Voltai-vos a Ele e sereis salvos.
Mensagem nº 3.027 - 17/07/2008 – em Sorocaba/SP: Queridos filhos, amo-vos como sois e quero vervos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Peço-vos que sejais dóceis ao Meu chamado. Eu
vim do céu para oferecer-vos o Meu amor e para chamar-vos à verdadeira conversão. Não fiqueis de
braços cruzados. Deus vos chama. Sede fiéis ao Seu chamado. A humanidade precisa acolher o apelo
do Senhor. Abri vossos corações e não recueis. Aproximai-vos da Eucaristia. A vossa vitória está no
Senhor. Sede fiéis à vossa Igreja. De Jerusalém virá uma notícia que chamará a atenção do
mundo. Para a Igreja será um grande sofrimento. Fico triste por aquilo que vos espera. Rezai muito.
Mensagem nº 3.145 - 10/04/2009 - em Angüera/BA: Queridos filhos, somente em Jesus está a vossa
salvação. Recordais hoje Sua entrega total e consciente pela salvação da humanidade. Confiai em Seu
amor. Ele vos conhece pelo nome e quer salvar-vos. Não recueis. Sede corajosos e testemunhai em
toda parte que sois unicamente de Cristo. Quando sentirdes o peso da cruz, chamai por Meu Filho
Jesus, pois somente Ele é o vosso socorro nos momentos difíceis. Dias virão em que sobre a terra
poucos serão os homens e mulheres de fé. A grande confusão espiritual afastará muitos dos
Meus pobres filhos do caminho de Deus. A humanidade enfrentará grandes provações. Jerusalém
e muitas cidades vizinhas experimentarão pesada cruz. Grande será a devastação. Dobrai vossos
joelhos em oração. Somente pela oração sereis capazes de suportar o peso das provações que hão de
vir. Avante.
(Jerusalém – capital de Israel.)

Katmandu
Mensagem nº 3.366 - 31/08/2010: Queridos filhos, voltai-vos ao Meu Jesus e depositai n’Ele toda a
vossa confiança e esperança. Meu Filho está convosco, embora não O vejais. Buscai-O sempre na
Eucaristia, pois somente assim tereis forças para a grande batalha espiritual. Eu sou a vossa Mãe e sou
incansável. Não cruzeis os braços. Deus tem pressa e esta é a hora do vosso retorno. Sede dóceis. Amai
o amor e sereis curados espiritualmente. Dobrai vossos joelhos em oração. Os homens fugirão
apavorados de Lima e muitos encontrarão a morte. Eis os tempos das dores para a humanidade.
Gritos de socorro se ouvirão em Katmandu e os homens hão de chorar e lamentar. Tende coragem.
Não desanimeis. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. O que fizerdes em favor dos Meus
planos o Senhor vos recompensará generosamente.
(Katmandu – capital do Nepal.)

Kingston
Mensagem nº 3.399 - 13/11/2010: Queridos filhos, amo-vos imensamente e vim do céu para ajudar-vos.
Não recueis. Deus tem pressa. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Eu sou a vossa Mãe e
conheço vossas necessidades. Dobrai vossos joelhos em oração, pois somente assim podeis contribuir
para a transformação da humanidade. Tende coragem. Deus está muito perto de vós. Alegrai-vos, pois
vossos nomes já estão inscritos no céu. Eu rogarei ao Meu Jesus por vós. Ainda tereis grandes
provações sobre a terra. Salina, Kingston e Salinas: a morte passará e grande será a dor para os
Meus pobres filhos. Sofro por causa dos vossos sofrimentos. Avante pelo caminho do bem e da
santidade.
(Kingston – capital da Jamaica.)

Lima
Mensagem nº 2.613 - 10/12/2005: Queridos filhos, intensa aflição viverá a pequena Veneza e a terra
da rosa será sacudida. Um grande cataclismo ocorrerá no Brasil e os meus pobres filhos
experimentarão grande sofrimento. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por causa dos vossos
sofrimentos. Dobrai vossos joelhos em oração. Não cruzeis os braços. Esforçai-vos para serdes fiéis à
vossa fé. Estais atentos. Não permitais que o demônio vos afaste do Amor de Deus. Eu vos amo e
pedirei ao meu Jesus por vós. Não vos aflijais. Quem confia no Senhor, vence.
(Possibilidade de interpretação: Terra da Rosa – Santa Rosa de Lima - É a primeira santa da América e padroeira do Peru e da
América. Nascida em Quives, província de Lima no ano de 1586, faleceu em 1617.)

Mensagem nº 3.366 - 31/08/2010: Queridos filhos, voltai-vos ao Meu Jesus e depositai n’Ele toda a
vossa confiança e esperança. Meu Filho está convosco, embora não O vejais. Buscai-O sempre na
Eucaristia, pois somente assim tereis forças para a grande batalha espiritual. Eu sou a vossa Mãe e sou
incansável. Não cruzeis os braços. Deus tem pressa e esta é a hora do vosso retorno. Sede dóceis. Amai
o amor e sereis curados espiritualmente. Dobrai vossos joelhos em oração. Os homens fugirão
apavorados de Lima e muitos encontrarão a morte. Eis os tempos das dores para a humanidade.
Gritos de socorro se ouvirão em Katmandu e os homens hão de chorar e lamentar. Tende coragem.
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Não desanimeis. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. O que fizerdes em favor dos Meus
planos o Senhor vos recompensará generosamente.

Lisboa
Mensagem nº 2.570 – 03/09/2005: Queridos filhos, Eu vos amo e quero que sejais fiéis ao Meu Jesus.
Rezai muito e não vos afasteis da graça do Meu Senhor. Cuidai da vossa vida espiritual e não permitais
que as coisas materiais vos afastem do caminho da salvação. WK: eis que por causa dele muitos
morrerão. Os escolhidos para defender a verdade a negarão. Sofro por aquilo que vos espera.
Aquele novembro de dor se repetirá. O rio Tejo está ao seu lado. Uma grande montanha cairá
sobre a terra. Rezai. Rezai. Rezai.
(Sobre a passagem “aquele novembro de dor se repetirá” – um grande ocorreu no mês de novembro em Lisboa, O sismo de 1755,
também conhecido por Terramoto de 1755 ou Terramoto de Lisboa, ocorreu no dia 1 de Novembro de 1755, resultando na
destruição quase completa da cidade de Lisboa, e atingindo ainda grande parte do litoral do Algarve. O sismo foi seguido de um
tsunami - que se crê tenha atingido a altura de 20 metros - e de múltiplos incêndios, tendo feito certamente mais de 10 mil mortos
(há quem aponte muitos mais. Cremos que a mensagem esteja apontando para um novo terremoto na cidade de Lisboa, capital de
Portugal.))

Mensagem nº 3.267 - em 16/01/2010: Queridos filhos, abri vossos corações ao Deus da salvação e da
paz. Sede somente do Senhor e deixai que Ele vos transforme. Não vivais afastados do caminho que vos
apontei ao longo destes anos. Dobrai vossos joelhos em oração. Não quero forçar-vos, mas o que digo
deve ser levado a sério. Eu sou a vossa Mãe e sofro por causa dos vossos sofrimentos. Eis os tempos
difíceis para a humanidade. Grande sofrimento virá para os habitantes do Chile. Semelhante
sofrimento virá também para os habitantes de Lisboa. Rezai. Rezai, rezai.
Mensagem nº 3.269 – 21/01/2010 - em Maceió/AL: Queridos filhos, a Ilha da Madeira será devastada
e os habitantes da grande cidade ao lado do rio Tejo experimentarão pesada cruz. Dobrai vossos
joelhos em oração. Deus enviou-Me para chamar-vos à santidade. Vivei voltados para o Paraíso para o
qual unicamente fostes criados. A humanidade carregará pesada cruz porque os homens se afastaram
do Criador. Voltai-vos. O vosso Deus vos espera de braços abertos. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro
por aquilo que vem para vós. Buscai forças na Eucaristia e testemunhai corajosamente os Meus apelos.
Coragem.

Madri
Mensagem nº 2.555 – 30/07/2005: Queridos filhos, sou a vossa Mãe e sofro por causa dos vossos
pecados. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da vossa fé. Viveis no tempo pior que do dilúvio e é
chegado o momento de vos arrependerdes. Deus está contristado. Rezai em reparação às ofensas
cometidas ao Coração do Senhor. A humanidade enfrentará grandes dificuldades. Os homens
caminham para a destruição preparadas por suas próprias mãos. A Capital da Espanha tremerá.
Os homens do terror causarão destruição e morte. Dobrai vossos joelhos em oração. Permanecei
firmes no caminho que vos apontei.
(Madri – capital da Espanha.)

Montevideu
Mensagem nº 2.884 - 01/09/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, abri vossos corações ao Deus da
Salvação e da Paz. Esforçai-vos para viverdes os Meus apelos e sede mansos e humildes de coração.
Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para conduzir-vos Àquele que é o vosso Tudo. Rezai. A oração sincera
e perfeita contribuirá para a conversão da humanidade. Um fato misterioso surgirá: o grande rio
invisível aos olhos dos homens estará visível. Sabei que Deus tem grandes coisas reservadas para a
humanidade. Alegrai-vos, pois vossos nomes já estão gravados em Meu Imaculado Coração. Avante sem
medo. Rezai pelos habitantes de Montevidéu. A morte passará e a dor será grande.
(Montevidéu: capital do Uruguai).

Oslo
Mensagem nº 2.568 – 30/08/2005: Queridos filhos, peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé. Eu
sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Rezai sempre e não vos afasteis do caminho que vos apontei. A
humanidade caminha ao encontro de grandes sofrimentos. Arrependei-vos e voltai-vos ao Senhor. Estais
atentos aos sinais de Deus. Os homens verão algo de intensa luminosidade. Acolhei o chamado do
Senhor. Oslo experimentará grande sofrimento. Rezai. Rezai. Rezai.
(Oslo – capital da Noruega.)

Paris
Mensagem nº 2.911 - 03/11/2007 – em - Angüera/BA: Queridos filhos, sabei que o Senhor vos ama e
vos espera de braços abertos. Não vivis afastados. Sois importantes para a realização dos Meus planos.
Abri vossos corações e em tudo sede como Jesus. Testemunhai com a vossa própria vida que sois do
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Senhor. Enchei-vos de amor e esperança. Nada ou ninguém está perdido. Não julgueis. Somente Deus é
o Juiz Supremo. Peço-vos que continueis a rezar. Somente por meio da oração podeis compreender os
desígnios de Deus para vós. Um fato assombroso se dará em Paris e se repetirá em Cuba. Sofro por
aquilo que vos espera. Não recueis.
(Paris – capital da França.)

Perth
Mensagem nº 2.761 - 18/11/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, o Senhor vos chama a viverdes na
Sua graça. Não fiqueis estacionados no pecado. Deus tem pressa. Rezai. Rezai. Rezai. A humanidade
trilha para o abismo da destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Sofro por causa
dos vossos sofrimentos. Gritos e lamentações se ouvirão em Perth. Os Meus pobres filhos
experimentarão pesada cruz. Convertei-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos.
(Perth - a capital da Austrália Ocidental.)

Pretória
Mensagem nº 2.657 - 23/03/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, abraçai a graça da fé, pois a fé é a
luz que ilumina e conduz a Deus. Quem se afasta da fé caminha em direção as trevas. Meu Filho Jesus
vos chama. Acolhei Suas palavras e sereis salvos. Deus tem pressa. Dizei a todos que este é o tempo do
grande retorno. Afastai-vos do pecado e buscai o Amor do Senhor. A humanidade caminha para o
abismo da destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Uma fumaça tóxica
vinda do interior da terra trará sofrimento aos homens. Não fiqueis afastados da oração. O Senhor
vos espera de braços abertos. Um fato assombroso se dará na região de Shenzhen, Pretória e no
litoral do Espírito Santo. O Poder de Deus agirá. Ó homens, voltai-vos depressa. Não cruzeis os
braços.
(Pretória - capital administrativa da África do Sul.)

Rabat
Mensagem nº 3.408 - 04/12/2010: Queridos filhos, preparai-vos para o Natal com orações e obras de
caridade. Tudo aquilo que fizerdes em favor dos Meus pobres filhos não ficará sem recompensa. Abri
vossos corações ao Senhor. Ele espera muito de vós. Não cruzeis os braços. Eu preciso de cada um de
vós. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou. Agradeço-vos por estardes aqui e rogarei
ao Meu Filho Jesus por vós. Coragem. A humanidade está enferma e Eu vim do céu para dizer-vos que
em Jesus está a vossa salvação. Abri vossos corações a Ele e sereis ricos espiritualmente. A morte se
levantará na Indonésia e os Meus pobres filhos beberão o cálice amargo do sofrimento. Rabat
gritará por socorro. Sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós. Não vos
afasteis da graça do Senhor. Avante.
(Rabat – capital do Marrocos)

Roma
Mensagem nº 2.502 – 29/03/2005: Queridos filhos, os amigos do rei se uniram contra ele, mas Deus
os punirá severamente por sua traição e porque abriram as portas para entrarem os assassinos. A
cidade das sete colinas cairá. Chegará o dia em que um rei deixará sua casa e fará morada em
outro país. Quero dizer-vos que o Senhor está contristado com os pecados dos homens. A terra está
cheia de maldade e os homens caminham para a grande destruição que prepararam por suas próprias
mãos. Convertei-vos. Eu sou a vossa Mãe e jamais vos deixarei sozinhos. Abri vossos corações, ó filhos
da Terra de Santa Cruz. O Senhor vos espera de braços abertos. Voltai-vos pelo amor enquanto há
tempo.
Mensagem nº 2.592 – 22/10/2005: Queridos filhos, convido-vos nesta noite a vos abrirdes à graça de
Deus e a serdes em tudo semelhantes ao Meu Filho Jesus. Agora se avizinham os tempos das grandes
tribulações. A guerra virá. A ação maléfica dos homens causará morte e destruição em varias
nações. Voltai-vos ao Senhor. Respondei ao Seu chamado para serdes salvos. Um homem perverso
comandará uma grande invasão. Fúria e desejo de morte estarão nos corações dos homens. A
cidade das sete colinas será destruída. Arrependei-vos. Dai o melhor de vós na missão que vos foi
confiada. Uma doença misteriosa surgirá. Da areia ela vem.
Mensagem nº 2.622 – 31/12/2005: Queridos filhos, avante. Eu estou ao vosso lado. Permanecei firmes
no caminho que vos apontei e sereis salvos. Os homens serão surpreendidos com dolorosos
acontecimentos. Dois passos, explosões e mortes. O Japão beberá o cálice amargo do sofrimento.
Roma perderá sua glória e sua fama e o sofrimento será grande para os Meus pobres filhos. O
trono de Pedro cairá. A morte chegará aos eclesiásticos que sofrerão com dores físicas. Rezai. Os
que estiverem com o Senhor vencerão. Coragem.
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Mensagem nº 2.775 - 21/12/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, acolhei os Meus apelos e mudai
de vida. A humanidade será surpreendida pela ação maléfica dos homens do terror. Rezai muito
pela paz do mundo. A cidade das sete colinas beberá o cálice amargo da dor. Será banhada pelo
sangue e o terror se espalhará por toda parte. Voltai-vos ao Deus da Salvação e da Paz. O que digo
deve ser levado a sério. Não recueis.
Mensagem nº 2.939 - 05/01/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a guerra explodirá sobre Roma
e poucos serão os sobreviventes. Aquele que se opõe a Cristo levará sofrimento e dor a toda
Europa. O Trono de Pedro estará vazio. Lágrimas de dor e choro de lamentações se verão na
Igreja. Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade caminha para a autodestruição preparada pelas
próprias mãos dos homens. Sede fiéis. Não recueis. Renunciai ao pecado e voltai-vos ao Senhor que vos
ama e vos espera de braços abertos. Eu estou ao vosso lado. Não desanimeis. Aconteça o que
acontecer não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós.
Mensagem nº 2.948 - 26/01/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e conheço
vossas necessidades. Não desanimeis. Confiai no Senhor e tudo acabará bem para vós. Quem está com
o Senhor jamais sentirá o peso da derrota. Uma descoberta arqueológica será feita em Roma e
causará grande confusão para a Igreja. Permanecei firmes na fé. Aconteça o que acontecer não
vos afasteis da verdade. Sede corajosos e em toda parte testemunhai que sois do Senhor. Amai
sempre. O amor é mais forte que a morte e mais poderoso que o pecado. Avante com alegria. Eu estou
convosco.
Mensagem nº 3.007 - 07/06/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, continuai a rezar pela Igreja do
Meu Jesus. Chegará para Ela o momento de sua maior provação. Um exército partirá furioso em
direção a Roma. Igrejas serão incendiadas e muitos lugares sagrados serão destruídos. Eis que
chegaram os tempos difíceis para os fiéis. Não vos afasteis da verdade. Voltai-vos ao Senhor. Fugi do
pecado e abraçai a graça santificante de Deus. A humanidade contaminou-se com o pecado e precisa
ser curada. Reconciliai-vos com Deus e enchei-vos do seu amor. O Amor cura, liberta e santifica. Abri
vossos corações. Eu preciso de vós. Não recueis o que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Coragem. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante.
Mensagem nº 3.018 - 01/07/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, uma grande multidão marchará
e com grande fúria provocará grande destruição. Destruirão a cidade das sete colinas e ocuparão
o trono de Pedro. Peço-vos que intensifiqueis vossas orações em favor da igreja do Meu Jesus. Sabei
que o futuro da Igreja será de grandes dores. Chegará para Ela a angústia do calvário. Eu vim do céu
para apontar-vos o caminho da verdade. Não recueis. Sede dóceis. Chegará o dia em que muitos hão de
arrepender-se da vida transcorrida sem Deus, mas será tarde. O que tendes a fazer não deixeis para o
amanhã. Buscai forças na Eucaristia e nas palavras do Meu Jesus. Acolhei também os ensinamentos do
verdadeiro Magistério da Igreja. Na verdade não há derrota. Avante.
Mensagem nº 3.142 – 31/03/2009 – em São Sebastião do Rio de Janeiro/RJ: Queridos filhos, não vos
atemorizeis. Sois do Senhor e a nada deveis temer. Coragem. Quando sentirdes o peso das provações,
chamai por Jesus e Ele virá para socorrer-vos. Sabei que estes são os tempos mais dolorosos para a
humanidade. Buscai forças na oração e nas palavras do Meu Filho Jesus. A vossa vitória está no Senhor.
Caminhai ao Seu encontro e recebereis grandes graças. Um fato grandioso se dará em Roma.
Buscarão explicação, mas não encontrarão. Escutai a voz do Senhor. Estais atentos aos Seus sinais.
Eu sou a vossa Mãe e conheço vossas necessidades. Não recueis. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós.
Dobrai vossos joelhos em oração. Eu preciso de vós. Sede dóceis e em toda parte testemunhai o amor
de Deus. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.162 - 18/05/2009 – Santo Antonio do Descoberto/GO: Queridos filhos, Eu sou a vossa
Mãe e vim do céu para ajudar-vos. Não desanimeis. Eu estou convosco embora não Me vejais. Peço-vos
que mantenhais acesa a chama da fé e que em tudo procureis imitar Meu Filho Jesus. A humanidade
tornou-se pobre espiritualmente porque os homens se afastaram de Deus. Voltai-vos. O vosso Deus vos
ama e vos espera. Não vos afasteis da oração. Dias difíceis virão e somente rezando podeis suportar o
peso das provações. Arrependei-vos sinceramente e servi ao Senhor com fidelidade. Não quero obrigarvos, mas o que digo deve ser levado a sério. Avante sem medo. Chegará o dia em que muitos hão de
arrepender-se da vida vivida sem Deus, mas será tarde. A humanidade será surpreendida. Roma
chorará a morte de seus filhos. Dobrai vossos joelhos em oração. Repito: rezai. Rezai. Rezai.
Mensagem nº 3.207 - 29/08/2009: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para chamar-vos
à conversão sincera. Não fiqueis de braços cruzados. Deus tem pressa e vos espera com imenso amor
de Pai. Vós sois do Senhor e somente n’Ele deveis depositar toda vossa confiança e esperança. Viveis
no tempo pior que no tempo do dilúvio. A humanidade desafiou o Criador e caminha para o abismo da
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autodestruição. Não tardará cair sobre a humanidade a ira de Deus. Convertei-vos depressa. Eu vos
amo e sou incansável. Sede fiéis aos Meus apelos. Não fiqueis afastados do Senhor. Eis o tempo
oportuno para vos reconciliardes com Deus. Dobrai vossos joelhos em oração. Chegará o dia em que a
Europa estenderá a mão ao mundo como um mendigo necessitado de auxílio. A Rússia será uma
pedra para muitas nações e Roma será destruída com fogo. Sofro por aquilo que vos espera. Peçovos que mantenhais acesa a chama da vossa fé. Vós que estais a escutai-Me não desanimeis. Na hora
da dor, vós sereis protegidos e nenhum mal vos atingirá. Confiai em Minha maternal proteção e
sereis vitoriosos.
Mensagem nº 3.323 – 24/05/2010 - em Goiânia/GO: Queridos filhos, Meu Jesus é a Luz do mundo e
somente Ele é o vosso único e verdadeiro Salvador. Confiai n’Ele que vê o oculto e vos conhece pelo
nome. Não desanimeis. Deus está ao vosso lado. Coragem. Nada poderá contra vós quando estais com
o Senhor. Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Não vos
afasteis da verdade. Sois importantes para a realização dos Meus planos. Dai o melhor de vós na missão
que o Senhor vos confiou. Eu sou a vossa Mãe e sou incansável. Venho para mostrar-vos o caminho.
Não fiqueis estacionados. A vossa vida pertence ao Senhor. Sois os eleitos de Deus e Ele espera o
vosso sim sincero e corajoso. A Itália beberá o cálice amargo da dor. Um fato assombroso
acontecerá em Roma e se repetirá no norte da França. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por
aquilo que vos espera. Rezai muito diante da cruz. Quem está com o Senhor jamais sentirá o peso da
derrota. Avante.
Mensagem nº 3.332 – 15/06/2010 - em Santa Maria/DF: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vos
amo. Vim do céu para chamar-vos à conversão e para dizer-vos que sois importantes para a realização
dos planos de Deus. Peço-vos que tenhais confiança na Misericórdia do Senhor. Ele conhece cada um
de vós pelo nome e quer salvar-vos. Não vos afasteis do caminho que vos apontei. Sede homens e
mulheres de oração. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Voltai-vos ao Senhor. Afastai-vos
do pecado e deixai que a graça santificante de Deus vos transforme. Eis o tempo das grandes
tribulações espirituais. Dobrai vossos joelhos. Buscai forças no Senhor e mostrai a todos que sois
verdadeiramente de Cristo. Um fato doloroso se dará em Roma. A Igreja do Meu Jesus irá chorar e
lamentar. Aconteça o que acontecer não vos afasteis da verdade. Não permitais que a chama da fé se
apague dentro de vós. Coragem. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante sem medo.
(Roma – Capital da Itália.Também conhecida como a cidade das sete colinas.)

Sofia
Mensagem nº 3.377 - 25/09/2010: Queridos filhos, alegro-Me por estardes aqui. Eu sou a vossa Mãe e
quero dizer-vos que sois importantes para Mim e para Meu Filho Jesus. Não vos esqueçais: sois amados
pelo Amor maior. Peço-vos que vos afasteis de tudo aquilo que vos distancia de Deus. Buscai a
santidade e, arrependidos, servi ao Senhor com fidelidade. Viveis no tempo das grandes tribulações, mas
ainda encontrareis tempos mais difíceis. Dobrai vossos joelhos em oração. Somente na oração podeis
encontrar forças para a vossa caminhada na fé. Rezai. Valorizai a oração que os transforma e vos
aproxima do Meu Filho Jesus. Sofia há de chorar e lamentar pelos seus filhos e no Chile a morte
passará causando destruição. Sofro por aquilo que vem para vós. Coragem. Deus estará sempre ao
vosso lado. Avante.
(Sofia - capital da Bulgária.)

Suva
Mensagem nº 3.351 - 29/07/2010: Queridos filhos, dizei a todos que Deus tem pressa. Não cruzeis os
braços. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. A humanidade caminha cega espiritualmente e
precisa ser curada. Voltai-vos Àquele que é o vosso Único e Verdadeiro Salvador. Enchei-vos do amor de
Deus e amai, pois o amor é mais forte que a morte e mais poderoso que o pecado. No amor encontrareis
forças para assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristãos. No amor encontrareis a esperança de um
amanhã melhor. Estai atentos. Não recueis. A morte passará e deixará um rastro e destruição. Suva
e Marajó: eis a localização. Rezai. Rezai. Rezai.
(Suva – capital de Fiji.)

Washington
Mensagem nº 3.339 - 02/07/2010: Queridos filhos, os habitantes de Washington beberão o cálice
amargo do sofrimento. Rezai e Deus vos salvará. A vossa vitória está no Senhor. Dobrai vossos joelhos
em oração. A humanidade trilha para um grande abismo. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vem
para vós. Abri vossos corações e voltai-vos Àquele que é o vosso único e verdadeiro Salvador. A morte
passará pela Europa e deixará um grande rastro de destruição. Semelhantes sofrimentos viverão
os habitantes da Terra de Santa Cruz. Coragem. Buscai forças na oração e na Eucaristia.
(Washington – capital dos EUA.)
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MUNDO - CIDADES
Alice
Mensagem nº 2.912 - 04/11/2007 - em Sento Sé /BA: Queridos filhos, Alice e Leonora: duas filhas da
mesma terra hão de chorar e lamentar. Dobrai vossos joelhos em oração. Confiai no Senhor. Ele
espera muito de vos. Não fiqueis estacionados. Encorajai-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de
cristãos. Não cruzeis os braços. Esforçai-vos para que os Meus pobres filhos se voltem ao Deus da
Salvação e da Paz. Eu fico feliz por estardes aqui. Pedirei ao Meu Jesus por vós e por vossas
necessidades. Coragem. Um grande tesouro vos será dado. Os homens ficarão maravilhados.
Avante sem medo.
(Alice - Alice Springs - e Leonora são cidades da Austrália).

Antuérpia
Mensagem nº 2.721 - 18/08/2006 - em Angüera/BA: Queridos filhos, a Antuérpia confiou na sua
riqueza, mas seu fim será doloroso. A riqueza material para nada servirá. Quem deseja alcançar a
salvação deve buscar o Senhor com sinceridade. Ó homens, arrependei-vos e buscai no Senhor a vossa
verdadeira libertação. Sede fiéis. Na alegria ou na dor não vos esqueçais de que Deus está muito perto
de vós. Rezai. Assim como as plantas precisam de chuva para crescer, vós precisais de oração para
crescer na vida espiritual. Vós estais no mundo, mas não sois do mundo. Fugi do pecado e abraçai a
graça de Deus. (Antuérpia – cidade da Bélgica.)

Arica
Mensagem nº 2.678 - 09/05/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, caminhai ao encontro do Senhor.
Ele vos espera de braços abertos. Não cruzeis os braços. Deus tem pressa. O que tendes a fazer não
deixeis para o amanhã. O machado violento cortará o pau e destruirá sua casca. A floresta sofrerá
grande destruição. Rezai. Somente pela força da oração podeis suportar o peso das provações.
Ica e Arica: a morte virá e grande será a destruição. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vos
espera. Eu conheço vossas dificuldades e pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante sem medo.
(Arica – Província do Chile.)

Basiléia
Mensagem nº 2.593 - 24/10/2005 - em Salvador/BA: Queridos filhos, a vossa verdadeira libertação está
no Senhor. Voltai-vos a Ele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Sede fervorosos na fé. Não fiqueis
afastados da oração. Rezai. Dedicai parte do vosso tempo à oração. A humanidade precisa de paz e vós
podeis alcançá-la por meio da oração. Um falso profeta virá ao Brasil e seduzirá a muitos. Sua
máscara cairá. Aproxima-se o fim dos seus enganos. O Senhor mostrará Seu braço forte. Sofro por
causa dos vossos pecados. Arrependei-vos. A Tailândia viverá momentos de angústia. A Suíça
também derramará lágrimas. Será na Basiléia. Ó homens, para onde quereis ir? O Senhor vos ama e
vos espera. Não fiqueis estacionados. Avante sem medo.
(Basiléia – cidade da Suíça.)

Bela
Mensagem nº 3.393 - 30/10/2010: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para chamar-vos à
conversão sincera. Peço-vos que vivais com coragem as Minhas mensagens. Não quero forçar-vos, mas
peço-vos que sejais dóceis aos Meus apelos. Os homens se afastaram de Deus e se tornaram cegos
espiritualmente. Eis que chegaram os tempos mais dolorosos para a humanidade. Voltai-vos ao Senhor
por meio de uma sincera e amorosa entrega. Deus vos ama e vos espera com imenso amor de Pai.
Caminhais para um futuro de grandes dificuldades. A terra se agitará e o Egito beberá o cálice amargo
da dor. Rezai,rezai, rezai. O Oriente Médio experimentará pesada cruz e os Meus pobres filhos
gritarão por socorro. Bela estará em lágrimas pela morte de seus filhos. Dobrai vossos joelhos em
oração. A vossa vitória está no Senhor. Não cruzeis os braços.
(Bela – cidade na Itália. Também é o nome de uma das cinco cidades cinco cidades-estado que existiram no Vale de Sidim, no Mar
Salgado ou Mar Morto. Eram elas:Sodoma, Gomorra, Admá, Zebolim e Bela (também é chamada de Zoar.))

Bolzano
Mensagem nº 2.661 - 30/03/2006 – em Maceió/AL: Queridos filhos, Eu vos amo e quero ver-vos felizes
já aqui na terra e mais tarde Comigo no Céu. Dobrai vossos joelhos em oração. Deus tem pressa. Não
fiqueis no pecado. Deixai que a graça do Senhor vos transforme. A humanidade trilha pelas veredas
da autodestruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Um fato doloroso se dará
em Bolzano e se repetirá no Piauí. Arrependei-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Eu
estou ao vosso lado embora não me vejais. Sede corajosos. Quem está com o Senhor será vitorioso.
(Bolzano: cidade italiana)
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Calcutá
Mensagem nº 2.541 – 28/06/2005: Queridos filhos, sede mansos e humildes de coração, pois somente
assim podeis alcançar a salvação. Intensificai vossas orações pela paz do mundo e pela conversão dos
pecadores. A terra amada pela Madre que viveu para ajudar os pobres viverá momentos de
profunda aflição. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vos espera. Um fogo cairá no
Arizona. Um homem será levado sem seu consentimento e muitos hão de chorar e lamentar.
Rezai.
Mensagem nº 2.601 – 12/11/2005: Queridos filhos, o Senhor espera o vosso sim ao Seu chamado. Não
cruzeis os braços. Eis os tempos mais difíceis para a humanidade. Dobrai vossos joelhos em oração e
sereis vitoriosos. Uma grande explosão provocará terríveis catástrofes e terremotos destruirão
muitas regiões da Terra. Uma falha geológica existente no Brasil causará destruição em muitas
regiões. Os homens sábios desconhecem. Os homens do terror agirão na terra da Madre e o
sofrimento será grande para os Meus pobres filhos. Será apanhado no Brasil. Voltai-vos enquanto
há tempo. Não vivais em pecado.
(Calcutá – cidade da Índia, ex-capital, onde viveu Madre Teresa. Também devemos considerar que a mensagem pode estar se
referindo à Madre Paulina, Santa que morou no Brasil, na cidade de Nova Trento.)

Chilliwack
Mensagem nº 2.662 - 01/04/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, não busqueis as glórias deste
mundo, mas buscai a Glória do Senhor. Não permitais que as coisas do mundo vos afastem do Senhor.
Dizei não ao pecado. Da montanha de Malcesine (Itália) virá grande sofrimento para seus
habitantes. A morte passará por Tortola (é uma ilha Britânica) e os Meus pobres filhos
experimentarão grande sofrimento. Chilliwack (Canadá) e Cairo (Egito) estarão em ruínas Não
fiqueis de braços cruzados. Eis o tempo da graça. Eu sou a vossa Mãe e quero a vossa conversão.
Avante. Deus está ao vosso lado.
(Chilliwack – cidade do Canadá.)

Cidade Santa
Mensagem nº 2.806 - 03/03/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, acolhei a verdade e em toda parte
procurai imitar Meu Filho Jesus. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Confiai no Senhor. A vossa
vitória está em Deus. A morte passará pela cidade santa. O terror será imenso. Não houve em toda
sua historia semelhante acontecimento. Rezai. Sofro por aquilo que vos espera. Eu sou a vossa Mãe
e vos amo. Abri vossos corações.
(Cidade Santa: Jerusalém)

Cruz Bay
Mensagem nº 2.666 - 11/04/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos. Falo-vos porque tenho o
beneplácito do Senhor. Abri vossos corações. Os que rejeitam os Meus apelos perderão o bom
conselho e viverão em solidão, pois o portão será fechado e não poderão contemplar a terra nova.
Dobrai vossos joelhos em oração e acolhei amorosamente o Evangelho do Meu Jesus. O terror se
espalhará por varias nações. Escutai a voz de Deus. Ele quer falar-vos. Não fiqueis estacionados. O
que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Cruz Bay e Mariscal experimentarão pesada cruz. A
água da pedra verde estará contaminada. Mudai de vida. Deus vos chama e vos espera.
(Cruz Bay: cidade localizada nas Ilhas Virgens americanas. Mariscal: praia de Santa Catarina/BR.)

Den Haag
Mensagem nº 2.726 - 29/08/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, voltai-vos ao Senhor. Ele é o
vosso Tudo e sem Ele nada sois e nada podeis fazer. Fugi do pecado e buscai a graça do Senhor. A
humanidade está enferma e precisa ser curada. Den Haag (Cidade de Haia) viverá a angústia de um
condenado. Dobrai vossos joelhos em oração. Somente a oração sincera e perfeita salvará a
humanidade. Não vos esqueçais: Deus vos espera de braços abertos.
(Den Haag, ou Haia, é a terceira maior cidade da Holanda. Haia é a capital judicial da ONU.)

Denia
Mensagem nº 2.710 - 22/07/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, confiai plenamente no poder de
Deus e sereis transformados. Dobrai vossos joelhos em oração, pois somente assim a humanidade
encontrará a paz. A destruição chegará ao norte da Itália e Denia carregará pesada cruz. Eu sou a
vossa Mãe e sei o que vos espera. Não vos afasteis da Verdade. Sois do Senhor. Fugi do pecado e
deixai que a graça do Senhor penetre vossos corações. Avante com coragem.
(Denia – cidade da Espanha.)
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Esmirna
Mensagem nº 2.766 - 28/11/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dai o melhor de vós na missão
que o Senhor vos confiou. Tende confiança, fé e esperança. Abri vossos corações ao chamado do
Senhor e sede homens e mulheres de oração. Não vos atemorizeis. O Senhor conhece vossas
necessidades e sabe o que vos é necessário. Confiai n’Ele que vê o oculto e vos conhece pelo nome.
Não vos esqueçais: sois o povo eleito do Senhor e Ele vos ama. Coragem. Um grande sinal de Deus se
verá em Esmirna e os homens ficarão maravilhados.
(Esmirna: cidade do sudoeste da Turquia.)

Fez
Mensagem nº 2.671 - 22/04/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, o que estou a revelar-vos não é
para causar-vos medo, mas para advertir-vos sobre tudo aquilo que há de vir. Dobrai vossos joelhos em
oração. Se vos converterdes, pedirei ao Meu Jesus para que manifeste Sua Misericórdia em vosso favor.
Dois vizinhos olharão para o céu azul que depois estará turvo e sentirão saudades da fartura do tempo
em que tinham a terra boa. Vivei os Meus apelos. Não cruzeis os braços. Os Meus pobres filhos
carregarão pesada cruz. Chora, Fez e Esmeralda, chorarão. Buscai o Senhor. Ele vos espera de
braços abertos.
(Fez - cidade do Marrocos.)

Filadélfia
Mensagem nº 2.821 - 07/04/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração.
A humanidade precisa de paz, mas os homens trilham pelas veredas da autodestruição. Não vos afasteis
de Jesus. Ele é o vosso único e verdadeiro Salvador. Sem Ele nada podeis fazer. Os habitantes de
Filadélfia viverão momentos de grandes dificuldades. O terror chegará. O veneno se espalhará e
contaminará muitos dos Meus pobres filhos. Sofro por aquilo que vem para vós. Rezai. Rezai.
Rezai.
(Filadélfia – cidade do estado americano da Pensilvânia.)

Genebra
Mensagem nº 3.302 - 06/04/2010: Queridos filhos, um fato assombroso se dará em Genebra e se
repetirá em Pernambuco. Genebra viverá momentos de grades tribulações. A fúria do inimigo
invisível atingirá os Meus pobres filhos. Eis o tempo da dor para a humanidade. Convido-vos à oração
sincera, pois somente por meio da oração podeis suportar o peso das provações que hão de vir. Não vos
afasteis do caminho que vos apontei. Eu sou a vossa Mãe e quero que façais parte do Meu Exército
vitorioso. Na Eucaristia e nas palavras do Meu Filho Jesus está o real motivo da vossa futura
vitória. Não recueis. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 3.405 - 27/11/2010: Queridos filhos, não vos afasteis do Senhor. Ele vos ama com imenso
amor de Pai e vos conhece pelo nome. Deixai-vos guiar pelo Espírito Santo, pois somente assim sereis
capazes de seguir Jesus. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para conduzir-vos ao céu. Sede mansos e
humildes de coração. Acolhei os Meus apelos e testemunhai em toda parte que sois unicamente do
Senhor. Não vivais estacionados no pecado. Deus vos chama à santidade. Viveis no tempo das grandes
tribulações e é chegado o momento do vosso retorno. A humanidade caminha para um grande abismo. A
Europa carregará pesada cruz. A morte e a destruição afligirão os Meus pobres filhos. Genebra
gritará por socorro. Coragem. Não cruzeis os braços. Eu rogarei ao Meu Jesus por vós. Avante.
(Genebra – cidade da Suíça.)

Hanôver
Mensagem nº 2.771 - 10/12/2006 – em Sento Sé/BA: Queridos filhos, coragem. Eu sou a vossa Mãe e
estou ao vosso lado. Depositai vossa confiança no Senhor e sede honestos em vossos atos. Não
desanimeis. O Senhor conhece vossas necessidades e sabe o que vos é necessário. Sabei que um
grande prodígio será realizado nesta terra. Os fiéis se alegrarão. Eu sou a vossa Mãe e quero vervos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no Céu. Não vos afasteis da oração. Permanecei firmes
no caminho que vos apontei. Rezai pelos habitantes de Hanôver. A cruz será pesada, mas Deus não
abandonará Seus filhos. Avante. O Senhor vos ama e vos espera.
(Hanôver – cidade da Alemanha.)

Ica
Mensagem nº 2.678 - 09/05/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, caminhai ao encontro do Senhor.
Ele vos espera de braços abertos. Não cruzeis os braços. Deus tem pressa. O que tendes a fazer não
deixeis para o amanhã. O machado violento cortará o pau e destruirá sua casca. A floresta sofrerá
grande destruição. Rezai. Somente pela força da oração podeis suportar o peso das provações.
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Ica e Arica: a morte virá e grande será a destruição. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vos
espera. Eu conheço vossas dificuldades e pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante sem medo.
(Ica – cidade no Peru.)

Iquique
Mensagem nº 2.680 - 13/05/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, os nobres perderão a paz e
viverão em angústia e quando fugirem não terão boa viagem em Balsas. Eles estarão sem sorriso por
falta de seus campos lindos, pois a aliança foi quebrada. Peço-vos nesta noite que permaneçais firmes
na fé. Sede homens e mulheres de constante oração. Confiai em Jesus. Ele é o vosso Tudo e somente
n’Ele está a vossa verdadeira libertação. A humanidade está às vésperas dos mais terríveis flagelos
e castigos. Iquique carregará pesada cruz.
(Iquique: cidade do Chile.)

Istambul
Mensagem nº 2.789 - 23/01/2007 – em Juazeiro do Norte/CE: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe.
Conheço vossas necessidades e pedirei ao Meu Jesus por vós. Não desanimeis. Tende confiança, fé e
esperança. Deus está convosco. Sabei que o Senhor fará grandes coisas em vosso favor. Dobrai vossos
joelhos em oração e sereis vitoriosos. Enchei-vos do amor de Deus. Amai sempre e perdoai. O amor é
mais forte que a morte e mais poderoso que o pecado. A humanidade vive afastada do Criador e precisa
ser curada. Abri vossos corações ao Meu chamado. O que fizerdes em favor dos Meus planos, o Senhor
vos recompensará generosamente. Acontecerá em Istambul e se repetirá no Rio de Janeiro. Rezai.
Sofro por aquilo que vem para vós. Assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos e afastai-vos
definitivamente do pecado. Sois inteiramente do Senhor e as coisas do mundo não são para vós.
(Istambul – cidade da Turquia.)

Joanesburgo
Mensagem nº 2.646 - 25/02/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, amai a Verdade e em tudo
procureis imitar o Meu Filho Jesus. A humanidade contaminou-se com o pecado e precisa ser curada.
Arrependei-vos, pois o arrependimento é o primeiro passo a ser dado no caminho da conversão. Eu sou
a vossa Mãe e sofro por aquilo que vos espera. Muitas regiões da terra carregarão pesada cruz.
Dolorosos acontecimentos afligirão os Meus pobres filhos. Rezai. Joanesburgo tremerá. Perderá
sua glória e sua fama. A morte passará pela Turquia e os homens experimentarão grandes
sofrimentos. No Oiapoque os homens chorarão e se lamentarão. A dor será grande. Sede
corajosos e não recueis. Deus está convosco. Aconteça o que acontecer confiai no Senhor.
(Joanesburgo – cidade da África do Sul.)

Karachi
Mensagem nº 2.602 – 14/11/2005: Queridos filhos, abraçai o amor e defendei a verdade. Sede fieis à
missão que o Senhor vos confiou. Deus precisa muito de vós. A humanidade carregará pesada cruz
por causa de uma epidemia. Sofro por aquilo que vem para vós. Rezai. Somente por meio da oração
podeis encontrar a paz. De Karachi virá grande sofrimento. A Colômbia tropeçará e beberá o cálice
da dor. As águas do rio perderão seu brilho. Semelhante a um sepulcro estará. Não recueis. Não
desanimeis. Quem está com o Senhor vencerá.
(Karachi – cidade do Paquistão.)

Leonora
Mensagem nº 2.912 - 04/11/2007 – em Sento Sé/BA: Queridos filhos, Alice e Leonora: duas filhas da
mesma terra hão de chorar e lamentar. Dobrai vossos joelhos em oração. Confiai no Senhor. Ele
espera muito de vos. Não fiqueis estacionados. Encorajai-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de
cristãos. Não cruzeis os braços. Esforçai-vos para que os Meus pobres filhos se voltem ao Deus da
Salvação e da Paz. Eu fico feliz por estardes aqui. Pedirei ao Meu Jesus por vós e por vossas
necessidades. Coragem. Um grande tesouro vos será dado. Os homens ficarão maravilhados.
Avante sem medo. (Alice (springs) e Leonora são cidades da Austrália).

Los Angeles
Mensagem nº 2.567 – 27/08/2005: Queridos filhos, a vossa verdadeira libertação está em Jesus. Voltaivos a Ele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade
está enferma e precisa ser curada. Continuai firmes na oração. A famosa Los Angeles viverá
momentos de pavor. Ó homens, convertei-vos. Para onde quereis ir? Sabei que a vossa salvação está
em Jesus. Somente n’Ele tereis conforto e paz. Avante.
Mensagem nº 2.616 – 17/12/20005: Queridos filhos, rezai. A humanidade precisa de paz e vós podeis
contribuir para que a paz reine nos corações dos homens. Israel não dará muitos passos para o
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encontro com um grande sofrimento. A França chorará a morte de seus filhos e Los Angeles será
sacudida. Eis os tempos difíceis para a humanidade. Convertei-vos e voltai-vos Àquele que é o vosso
Caminho, Verdade e Vida. Os homens do terror estão preparando algo doloroso para os homens. A
Inglaterra sofrerá. Geórgia também experimentará pesada cruz. Permanecei firmes no caminho que
vos apontei. Grande dor chegará para o Alaska. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Um
pássaro veloz cairá. Não fiqueis de braços cruzados. Avante.
Mensagem nº 2.624 - 03//01/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dai o melhor de vós na missão
que vos foi confiada. Se viverdes a vossa fé com fidelidade o Senhor vos recompensará generosamente.
Abri vossos corações ao Meu chamado. Não fiqueis estacionados. O amanhã pertence ao Senhor. O que
tendes a fazer fazei hoje. A humanidade afastou-se do Criador e caminha pelas veredas da destruição.
Voltai-vos depressa. A famosa Los Angeles chorará a morte de seus filhos. A China tropeçará e um
grande castigo virá. Ó homens, para onde quereis ir? Buscai o Senhor. Ele vos ama e vos espera de
braços abertos.
(Los Angeles – cidade da Califórnia, EUA.)

Malcesine
Mensagem nº 2.662 - 01/04/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, não busqueis as glórias deste
mundo, mas buscai a Glória do Senhor. Não permitais que as coisas do mundo vos afastem do Senhor.
Dizei não ao pecado. Da montanha de Malcesine (Itália) virá grande sofrimento para seus
habitantes. A morte passará por Tortola (é uma ilha Britânica) e os Meus pobres filhos
experimentarão grande sofrimento. Chilliwack (Canadá) e Cairo (Egito) estarão em ruínas Não
fiqueis de braços cruzados. Eis o tempo da graça. Eu sou a vossa Mãe e quero a vossa conversão.
Avante. Deus está ao vosso lado.
(Malcesine – cidade da Itália.)

Maldonado
Mensagem nº 3.412 – 14/12/2010 - em Gramado/RS: Queridos filhos, a humanidade caminha para o
calvário e é chegado o momento do vosso sincero arrependimento. Não vos afasteis do Senhor. Ele vos
ama e vos espera de braços abertos. Cuidai da vossa vida espiritual e em tudo imitai Meu Filho Jesus. Eu
sou a vossa Mãe e vim do céu para dizer-vos que este é o momento oportuno para a vossa conversão. O
que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. A morte passará por Maldonado e Rio Grande.
Semelhantes sofrimentos viverão os que estão em Turvo. Amai a verdade e sede defensores do
Evangelho do Meu Filho Jesus. Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Aconteça o
que acontecer, ficai com Jesus. Ele é o vosso Tudo e sem Ele nada sois e nada podeis fazer. Coragem.
Nada está perdido. Chegou a vossa hora. Avante pelo caminho que vos apontei.
(Maldonado – cidade do Uruguai.)

Manchester
Mensagem nº 2.723 - 22/08/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, gritos de desespero se ouvirão
em Manchester e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Dobrai vossos joelhos em oração.
Deus vos chama. Não cruzeis os braços. Este é o tempo do vosso retorno. Fugi do pecado e buscai no
Senhor a vossa verdadeira libertação. Sou a vossa Mãe dolorosa e sei o que vos espera. Votai-vos
depressa. Deus vos espera de braços abertos.
(Manchester – cidade do Reino Unido, na Inglaterra.)

Marselha
Mensagem nº 2.732 - 12/09/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, eis o tempo do vosso grande
retorno. Não cruzeis os braços. Sabei que o amanhã poderá ser tarde. O que tendes a fazer, fazei hoje.
Continuai a rezar. Rezai pela conversão da humanidade e pela paz do mundo. Eu sou a vossa Mãe e
quero ajudar-vos. Não recueis. Eu sofro por aquilo que vos espera. Voltai-vos Àquele que é o vosso
Tudo. Marselha será destruída. Quem está longe do Senhor perderá a graça. Acolhei os Meus apelos.
Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério.
(Marselha – cidade da França.)

Mascate
Mensagem nº 2.750 - 24/10/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, avante pelo caminho que vos
apontei. Sede corajosos e em toda parte testemunhai que sois unicamente do Meu Filho Jesus. Sede
homens e mulheres de oração. Tende confiança, fé e esperança. Não vos afasteis do Senhor. Ele é o
vosso bem absoluto e sabe o que vos é necessário. Dobrai vossos joelhos em oração em favor da paz do
mundo e pela conversão dos pecadores. Os que vivem em Mascate experimentarão grande
amargura. Sofro por causa dos vossos sofrimentos. Não recueis. Eu estarei convosco.
(Mascate: cidade localizada no golfo de Omã, na Arábia.)
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Meca
Mensagem nº 2.722 - 19/08/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, um grande exército partirá de
Meca e por onde passar deixará um rastro de destruição e morte. A maldade dos homens será tão
grande sobre a terra que o Senhor antecipará o dia do Juízo Final. Convertei-vos e voltai-vos Àquele
que é o vosso Único e Verdadeiro Salvador. Rezai sempre. A força da oração vos fará compreender os
desígnios de Deus para vossas vidas. Avante com coragem. O Senhor vos espera. (Meca - é a terceira maior
cidade da Arábia Saudita, considerada o local mais sagrado de reunião da religião islâmica.)

Messina
Mensagem nº 2.649 - 04/03/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu vos amo como sois e quero
ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da
fé. A humanidade afastou-se de Deus e os Meus pobres filhos caminham como cegos a guiar outros
cegos. De uma famosa Cordilheira virá o terror e a morte passará por Mossel Bay. Gritos de
desespero se ouvirão em Birmânia e em Messina. A força da oração vos conduzirá a paz. Não vos
esqueçais: Deus vos ama e vos chama. Não desanimeis. Coragem. Eu estarei sempre convosco. Do Irã
virá e os homens temerão. O Japão beberá o cálice amargo da dor. Sofro pelos Meus pobres filhos.
Rezai. Rezai. Rezai.
(Messina: cidade da Itália.)

Mossel Bay
Mensagem nº 2.649 - 04/03/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu vos amo como sois e quero
ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da
fé. A humanidade afastou-se de Deus e os Meus pobres filhos caminham como cegos a guiar outros
cegos. De uma famosa Cordilheira virá o terror e a morte passará por Mossel Bay. Gritos de
desespero se ouvirão em Birmânia e em Messina. A força da oração vos conduzirá a paz. Não vos
esqueçais: Deus vos ama e vos chama. Não desanimeis. Coragem. Eu estarei sempre convosco. Do Irã
virá e os homens temerão. O Japão beberá o cálice amargo da dor. Sofro pelos Meus pobres filhos.
Rezai. Rezai. Rezai.
(Mossel Bay: cidade portuária da África do Sul.)

Nantong
Mensagem nº 2.656 - 21/03/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração.
A humanidade beberá o cálice amargo da dor. A morte passará por Osaka, Cachagua e Nantong.
Os homens se afastaram do Criador e não respeitam mais Suas Leis. Eis os tempos das dores.
Arrependei-vos sinceramente dos vossos pecados. Não fiqueis de braços cruzados. A grande montanha
passará pelas águas e os homens verão grande destruição. Águas sobre água. Quem estiver como
Senhor será vitorioso.
(Nantong - cidade da província de Jiangsu, na China.)

Nápoles
Mensagem nº 2.614 – 13/12/2005: Queridos filhos, amai a Verdade, pois somente por meio da Verdade
a humanidade encontrará a verdadeira paz. Convido-vos a viverdes na Graça e no Amor de Deus. A
humanidade afastou-se de Deus e contaminou-se com o pecado. Arrependei-vos depressa. Deus vos
espera com imenso amor de Pai. Nápoles viverá a angústia de um condenado. O rio doce estará
contaminado e os Meus pobres filhos experimentarão um grande sofrimento. Rezai. Eu sou a vossa
Mãe e estou ao vosso lado. Não cruzeis os braços. Avante com coragem.
(Nápoles – cidade da Itália.)

Nara
Mensagem nº 2.681 - 16/05/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a dor será grande para Oga que
sofrerá pela falta de Nara. A morte passará por Tamba e Toda. Dobrai vossos joelhos em oração.
Confiai em Jesus. Somente Ele é a vossa vitória. Esperai n’Ele com coragem e alegria. Sois amados um
por um pelo Pai, no Filho por meio do Espírito Santo. Fugi do pecado e sede homens e mulheres de fé.
(Oga e Nara são cidades japonesas.)

Nice
Mensagem nº 2.641 - 14/02/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, uma montanha gigante viajará
pelo Pacífico em alta velocidade e causará grande destruição em muitas regiões. Dobrai vossos
joelhos em oração. Somente por meio da oração encontrareis força para suportardes o peso das
provações que já estão a caminho. Eu quero ajudar-vos. Não cruzeis os braços. Sede mansos e
humildes de coração e acolhei com amorosidade os Meus apelos. O que digo deve ser levado a sério.
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Madagascar e Búzios experimentarão pesada cruz. Semelhante sofrimento experimentarão os
habitantes de Nice. A sua beleza chegará ao fim.
(Nice – cidade da França.)

Oga
Mensagem nº 2.681 - 16/05/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a dor será grande para Oga que
sofrerá pela falta de Nara. A morte passará por Tamba e Toda. Dobrai vossos joelhos em oração.
Confiai em Jesus. Somente Ele é a vossa vitória. Esperai n’Ele com coragem e alegria. Sois amados um
por um pelo Pai, no Filho por meio do Espírito Santo. Fugi do pecado e sede homens e mulheres de fé.
(Oga e Nara são cidades japonesas.)

Osaka
Mensagem nº 2.656 - 21/03/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração.
A humanidade beberá o cálice amargo da dor. A morte passará por Osaka, Cachagua e Nantong.
Os homens se afastaram do Criador e não respeitam mais Suas Leis. Eis os tempos das dores.
Arrependei-vos sinceramente dos vossos pecados. Não fiqueis de braços cruzados. A grande montanha
passará pelas águas e os homens verão grande destruição. Águas sobre água. Quem estiver como
Senhor será vitorioso.
(Osaka – cidade no Japão.)

Pune
Mensagem nº 2.676 - 04/05/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, afastai-vos de todo mal. Fugi das
vaidades. O vosso charme para nada servirá. Será praga dolorosa e sem beleza. A morte chegará a
Pune e os Meus pobres filhos experimentarão grande dor. Sede do Senhor. Ele é a vossa única
esperança. Abraçai a verdade, pois Meu Jesus é a Verdade Absoluta do Pai e sem Ele jamais
encontrareis a salvação.
(Pune – cidade da Índia.)

Punta de Arenas
Mensagem nº 2.674 - 29/04/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a grande batalha será sangrenta e
ninguém passará pela fronteira. As velas serão acesas pelos mortos e os homens atravessarão os lagos
apavorados, mas não se aproximarão do porto. Ó homens, não fiqueis de braços cruzados. Deus vos
chama. Mudai de vida e sede em tudo semelhantes ao Meu Filho Jesus. As águas cobrirão as
caravelas e os pequenos barcos ao seu redor. Rezai muito. Pedi ao Senhor que manifeste sua
misericórdia em favor dos homens. Punta de Arenas carregará pesada cruz. Convertei-vos depressa.
(Punta de Arenas – cidade portuária do Chile.)

Salta
Mensagem nº 2.670 - 20/04/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, o Senhor vos chama. Respondei
alegremente ao seu chamado de amor e sereis salvos. Sabei que o Jardim não será mais um lugar
seguro, pois o perigo virá dos terrenos do campo grande próximo ao rochedo do rio negro. Dobrai os
vossos joelhos em oração. Confiai no poder de Deus e afastai-vos de todo mal. Salta será golpeada e
os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Convertei-vos. De vossa conversão dependem muitas
coisas. A idolatria do Egito cairá por terra.
(Salta – cidade da Argentina.)

Samara
Mensagem nº 3.390 - 23/10/2010: Queridos filhos, vivei e testemunhai as Minhas mensagens. Os apelos
que vos dirijo, deveis levar a todos, pois desejo a conversão de todos os Meus pobres filhos. O que
tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Deus tem pressa. Abri vossos corações e servi ao Senhor
com fidelidade. Não vos afasteis da oração. A humanidade corre grandes perigos e somente na oração
podeis encontrar forças para suportar o peso das provações que já estão a caminho. Samara gritará por
socorro e carregará pesada cruz. Os homens pedirão por Santa Ana por causa da grande
devastação. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós. Coragem. Eu pedirei ao
Meu Jesus por vós. (Samara – cidade da Rússia.)

Santa Ana
Mensagem nº 3.390 - 23/10/2010: Queridos filhos, vivei e testemunhai as Minhas mensagens. Os apelos
que vos dirijo, deveis levar a todos, pois desejo a conversão de todos os Meus pobres filhos. O que
tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Deus tem pressa. Abri vossos corações e servi ao Senhor
com fidelidade. Não vos afasteis da oração. A humanidade corre grandes perigos e somente na oração
podeis encontrar forças para suportar o peso das provações que já estão a caminho. Samara gritará por
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socorro e carregará pesada cruz. Os homens pedirão por Santa Ana por causa da grande
devastação. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós. Coragem. Eu pedirei ao
Meu Jesus por vós.
(Santa Ana – cidade localizada na Califórnia/EUA.)

São Petersburgo
Mensagem nº 2.778 - 26/12/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração
em favor da paz do mundo. De São Petersburgo sairá um espinho que ferirá os Meus pobres filhos.
A árvore do mal ali nasceu e seus ramos se espalham pelo mundo. Seu veneno é mortal, mas o
Senhor virá em defesa dos Seus. Coragem. Não vos afasteis do caminho da oração. Avante sem
medo. Deus está convosco.
(São Petesburgo – cidade da Rússia.)

Savarena
Mensagem nº 3.414 - 18/12/2010: Queridos filhos, Savarena e Candelária: o sofrimento virá para os
Meus pobres filhos. Dobrai vossos joelhos em oração e não vos afasteis do Senhor. Viveis no tempo
das grandes confusões espirituais. Sede fortes e não permitais que o demônio vos engane. Sois
unicamente do Senhor e Ele espera muito de vós. Encorajai-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de
cristãos. Conheço vossas necessidades e rogarei ao Meu Jesus por vós. Não desanimeis. Abri vossos
corações e deixai que a graça do Senhor vos transforme. Dizei a todos que Deus tem pressa e que este
é o momento do vosso retorno. Vivei os Meus apelos, pois desejo levar-vos a um alto cume de santidade.
Quando tudo parecer perdido surgirá para vós a grande vitória de Deus. Coragem.
(Savarena – município da Colômbia.)

Shenzhen
Mensagem nº 2.657 - 23/03/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, abraçai a graça da fé, pois a fé é a
luz que ilumina e conduz a Deus. Quem se afasta da fé caminha em direção as trevas. Meu Filho Jesus
vos chama. Acolhei Suas palavras e sereis salvos. Deus tem pressa. Dizei a todos que este é o tempo do
grande retorno. Afastai-vos do pecado e buscai o Amor do Senhor. A humanidade caminha para o
abismo da destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Uma fumaça tóxica
vinda do interior da terra trará sofrimento aos homens. Não fiqueis afastados da oração. O Senhor
vos espera de braços abertos. Um fato assombroso se dará na região de Shenzhen, Pretória e no
litoral do Espírito Santo. O Poder de Deus agirá. Ó homens, voltai-vos depressa. Não cruzeis os
braços.
(Shenzhen: cidade da China, na região de Guangdong. )

Sines
Mensagem nº 2.648 - 01/03/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, oração, penitência e fidelidade.
Eis as armas que vos ofereço para o grande combate espiritual. Acolhei também e de modo especial os
apelos que vos fiz no passado. Se os homens acolherem as Minhas mensagens a humanidade será
curada espiritualmente. Não fiqueis de braços cruzados. O tempo é curto e é chegado o momento de
abraçar a graça da santidade que vos ofereço. A cruz será pesada para os habitantes de Goa e Sines.
Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade tropeçou e se afastou do Criador. Voltai-vos pelo amor.
(Sines: cidade portuguesa.)

Southampton
Mensagem nº 2.725 - 26/08/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, rezai pela paz do mundo e pela
conversão dos pecadores. O terror chegará a Inglaterra, sobretudo a Southampton. A dor será
grande para os Meus pobres filhos. Eu sou a vossa Mãe e desejo a vossa felicidade. Confiai no
Senhor. Ele é Bom e quer salvar-vos. Não fiqueis no pecado. A paz do mundo está ameaçada e vós
não podeis cruzar os braços. Sede do Senhor. Ele vos espera com imenso amor de Pai. Avante sem
medo.
(Southampton – cidade da Inglaterra.)

Surate
Mensagem nº 2.756 - 07/11/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração
suplicando a Misericórdia do Senhor para a humanidade. Gritos e lamentações se ouvirão em Surate.
A cruz será pesada para os Meus pobres filhos. Convido-vos a serdes fiéis ao Senhor e a viverdes
voltados para o paraíso para o qual unicamente fostes criados. Não vivais em pecado. Voltai-vos Àquele
que é o vosso único e verdadeiro Salvador.
(Surate: cidade da Índia.)
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Tamba
Mensagem nº 2.681 - 16/05/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a dor será grande para Oga que
sofrerá pela falta de Nara. A morte passará por Tamba e Toda. Dobrai vossos joelhos em oração.
Confiai em Jesus. Somente Ele é a vossa vitória. Esperai n’Ele com coragem e alegria. Sois amados um
por um pelo Pai, no Filho por meio do Espírito Santo. Fugi do pecado e sede homens e mulheres de fé.
(Tamba - cidade japonesa localizada na província de Hyogo.)

Tampa
Mensagem nº 2.749 - 21/10/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dizei a todos que este é o tempo
da graça. Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. O Senhor quer salvar-vos. Não
vivais afastados de Sua graça santificante. A humanidade está enferma por causa do pecado. Acolhei a
mensagem de salvação do Meu Jesus. Dai testemunho da vossa fé e sede bons uns para com os outros.
A humanidade carregará pesada cruz. O terror chegará a Tampa e a Tumbes. Rezai. Somente por
meio da oração os homens encontrarão a paz. Avante.
(Tampa: cidade localizada no estado da Flórida, EUA.)

Tangshan
Mensagem nº 3.387 - 16/10/2010: Queridos filhos, não temais. Eu estou convosco. Coragem. Depositai
vossa confiança em Deus e vereis a paz reinar sobre a terra. Buscai forças na oração e nas palavras do
Meu Filho Jesus. Aproximai-vos do confessionário para receberdes o perdão do Senhor. Caminhai
alegremente ao encontro do Meu Jesus na Eucaristia. N’Ele está vossa plena felicidade. Afastaivos definitivamente de toda maldade e servi ao Senhor. A humanidade está enferma e precisa ser
curada. Os homens as afastaram de Deus e a humanidade caminha em uma triste cegueira espiritual. Eu
vim do céu para oferecer-vos o Meu Imaculado Coração como refúgio para estes tempos de tribulações.
Eis o tempo da grande batalha espiritual. Fortalecei-vos no amor. Eu rogarei ao Meu Filho Jesus por vós.
A terra estremecerá em Tangshan. Semelhante acontecimento se dará no Irã. Chegaram os tempos
por mim preditos. Rezai, rezai, rezai.
(Tangshan – cidade da China.)

Toda
Mensagem nº 2.681 - 16/05/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a dor será grande para Oga que
sofrerá pela falta de Nara. A morte passará por Tamba e Toda. Dobrai vossos joelhos em oração.
Confiai em Jesus. Somente Ele é a vossa vitória. Esperai n’Ele com coragem e alegria. Sois amados um
por um pelo Pai, no Filho por meio do Espírito Santo. Fugi do pecado e sede homens e mulheres de fé.
(Toda - cidade japonesa localizada na província de Saitama.)

Toulon
Mensagem nº 2.731 - 09/09/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, duas cidades importantes e um
doloroso acontecimento: Salvador e Toulon. Dobrai vossos joelhos em oração. Deus está contristado
por causa dos vossos pecados. Arrependei-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Não
quero obrigar-vos, mas escutai amorosamente os Meus apelos. A humanidade precisa ser curada e vós
podeis contribuir para a salvação dos Meus pobres filhos. Não recueis. Deus espera muito de vós.
(Toulon – cidade da França.)

Toyota
Mensagem nº 2.682 - 17/05/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a Capital do Oriente viverá a
angústia de um condenado. Os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Zama viverá momentos
de grandes tribulações e perderá a sua paz. Tentará fugir de Toyota mas encontrará a morte. A
humanidade tornou-se infiel a Deus e os homens caminham como cegos a guiar outros cegos. Voltai-vos
depressa. Rezai e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos.
(Toyota – cidade no Japão.)

Tumbes
Mensagem nº 2.749 - 21/10/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dizei a todos que este é o tempo
da graça. Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. O Senhor quer salvar-vos. Não
vivais afastados de Sua graça santificante. A humanidade está enferma por causa do pecado. Acolhei a
mensagem de salvação do Meu Jesus. Dai testemunho da vossa fé e sede bons uns para com os outros.
A humanidade carregará pesada cruz. O terror chegará a Tampa e a Tumbes. Rezai. Somente por
meio da oração os homens encontrarão a paz. Avante.
(Tumbes: cidade no Peru.)
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Vichy
Mensagem nº 2.727 - 01/09/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, acolhei com coragem e alegria os
Meus apelos e em toda parte testemunhai que sois de Cristo. Deixai que a vossa vida fale do Senhor
mais que vossas palavras. Rezai sempre e rezai bem. A força da oração transformará os corações dos
homens. A humanidade caminha para o abismo da destruição preparada pelas próprias mãos dos
homens. O fogo se levantará e Vichy será uma cidade deserta. Igual acontecimento se dará em
uma região da Bahia. A lacuna oculta estará visível. Rezai. Rezai. Rezai. Dizei a todos que Deus tem
pressa.
(Vichy – cidade da França.)

Xanghai
Mensagem nº 2.650 - 07/03/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, sede fortes e em tudo procurai
testemunhar o Amor de Deus. A humanidade vive fortes tensões e caminha para o abismo da destruição.
Rezai. O Senhor vos chama. Não cruzeis os braços. O vosso tempo é curto e este é o momento do vosso
retorno. Os habitantes de Xanghai viverão momentos de pavor. A morte e a destruição afligirão os
Meus pobres filhos. De Gâmbia virá uma triste noticia. Buscai o Senhor. Ele vos espera de braços
abertos.
(Xanghai – cidade da China.)

Yokohama
Mensagem nº 2.652 - 11/03/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa mãe dolorosa e
sofro por causa dos vossos pecados. Voltai-vos ao Senhor, pois Ele vos ama e vos espera de braços
abertos. Os homens experimentarão grandes sofrimentos por causa da energia gerada no interior
da terra. Muitas regiões da terra serão sacudidas e montanhas desaparecerão. Sabei que Deus está
ao vosso lado. Tende coragem, fé e esperança. O terror chegará a Yokohama e a Mauricio. Os
homens hão de chorar e lamentar. Rezai. Dobrai vossos joelhos em oração e o mundo voltará a ter
paz.
(Yokohama – cidade do Japão.)

Zama
Mensagem nº 2.682 - 17/05/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a Capital do Oriente viverá a
angústia de um condenado. Os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Zama viverá momentos
de grandes tribulações e perderá a sua paz. Tentará fugir de Toyota mas encontrará a morte. A
humanidade tornou-se infiel a Deus e os homens caminham como cegos a guiar outros cegos. Voltai-vos
depressa. Rezai e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos.
(Zama – cidade do Japão.)

MUNDO - CONTINENTES
África
Mensagem nº 3.285 - 27/02/2010: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe dolorosa. Sofro por causa dos
vossos sofrimentos. Peço-vos que sejais sempre do Senhor. Não vos deixeis contaminar. Dobrai vossos
joelhos em oração. Somente rezando podeis encontrar forças para a vossa caminhada. A humanidade
vive afastada e é chegado o momento do vosso retorno. Abri vossos corações ao amor do Senhor.
Quando sentirdes o peso das vossas dificuldades, chamai por Jesus. Ele é o vosso grande amigo.
Aproximai-vos do sacramento da confissão e da Eucaristia. Eis o tempo oportuno para vossa
conversão. Chegaram os tempos que Eu vos anunciei no passado. Sede fortes. A morte passará pela
Espanha. Costa Rica viverá momentos de angústia. Um gigante adormecido levará sofrimento e
morte à África. Voltai-vos ao Senhor. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.

Ásia
Mensagem nº 3.274 - 02/02/2010: Queridos filhos, não vos afasteis da oração. Buscai forças n’Aquele
que é o vosso único e verdadeiro Salvador. A humanidade tornou-se infiel ao Criador e agora vive
afastada da verdade. A humanidade caminha como cego a guiar outro cego e encontrará a destruição
que os homens prepararam por suas próprias mãos. Encorajai-vos e testemunhai que sois do Senhor. A
morte passará pela Ásia e os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. As águas se
levantarão e a humanidade viverá momentos de dor. A Califórnia enfrentará pesada cruz. A terra
se levantará e montanhas descerão. Sofro por aquilo que vem para os Meus pobres filhos. Rezai.
Rezai. Rezai.
Mensagem nº 3.293 – 16/03/2010 - em Londrina/PR: Queridos filhos, não desanimeis ante vossas
dificuldades. Deus está convosco. Na alegria ou na dor, confiai plenamente em Meu filho Jesus. Carregai
vossa cruz com confiança. Eu vos conduzirei ao Meu Filho Jesus. Coragem. Eu sou a vossa Mãe e vim
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do céu para chamar-vos à conversão. Não fiqueis estacionados no pecado, mas escutai o chamado do
Senhor e voltai. Ele vos ama e vos espera de braços abertos. A humanidade vive fortes tensões e é
chegado o momento do vosso retorno. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou e sereis
recompensados generosamente. Aquele dezembro de dor voltará a atormentar os Meus pobres
filhos. A Ásia estremecerá e grande será o sofrimento para os Meus pobres filhos. Dobrai vossos
joelhos em oração, pois somente por meio da oração podeis alcançar a graça de Deus. Avante sem
medo.
Mensagem nº 3.391 - 26/10/2010: Queridos filhos, a Ásia estremecerá e um gigante adormecido há
séculos causará grande destruição. Sofro por aquilo que vem para vós. Dobrai vossos joelhos em
oração. A humanidade viverá a angústia de um condenado, mas por fim virá a grande vitória de Deus
com o triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Coragem. Eu estarei sempre ao vosso lado. Não vos
afasteis do caminho que vos apontei. Amai e defendei a verdade. Meu Filho Jesus precisa do vosso
sincero e corajoso testemunho. Abri vossos corações à Sua graça e sereis grandes na fé. Avante sem
medo.

Europa
Mensagem nº 2.517 - 01/05/2005 - no povoado de Boa Vista em Glória/SE: Queridos filhos, os anjos
do Senhor estão com as espadas nas mãos e ai daqueles que corromperam a terra. A humanidade
distanciou-se do Criador e agora deverá pagar pelos seus crimes. Os homens mais ricos do mundo
passarão por dificuldades; estenderão a mão ao pobre e pedirão clemência. A Europa chegará ao
fundo do poço. Os apelos do Senhor não foram atendidos e os homens se tornaram cegos
espiritualmente. O Anjo do Senhor passará e ferirá a terra. A humanidade viverá momentos de grande
dor. Rezai. Dizei a todos que Deus é Verdade e que Deus existe. Somente n’Ele está a vossa verdadeira
libertação. Avante.
Mensagem nº 2.708 - 18/07/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, amai o Amor. Sabei que o Amor é
mais forte que a morte e que o Amor vence tudo. A humanidade distanciou-se de Deus por falta de amor.
Convido-vos a vos reconciliardes com Deus, pois somente assim podeis ser curados espiritualmente.
Acontecerá no litoral de Portugal e se repetirá no Espírito Santo. Um exército marchará pela
Europa deixando um rastro de destruição e morte. Rezai. Não vos afasteis da oração. Buscai o
Senhor. Ele vos espera de braços abertos.
Mensagem nº 2.718 - 10/08/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a ave negra passará pela
Europa e onde pousar deixará sua marca de destruição e morte. A violência crescerá e os homens
carregarão pesada cruz. Dobrai vossos joelhos em oração e abraçai a graça de Deus. Convertei-vos
para serdes salvos. Eu sou a vossa Mãe e quero ajudar-vos. Não vos afasteis do caminho que vos
apontei.
Mensagem nº 2.900 - 09/10/2007 - em Angüera/BA: Queridos filhos, avante pelo caminho que vos
apontei. Abraçai a verdade, pois somente assim podeis encontrar a salvação. Afastai-vos da maldade e
buscai o Senhor. Ele é a vossa esperança e sem Ele nada sois e nada podeis fazer. Enchei-vos do amor
de Deus. Buscai forças na Eucaristia e em Sua palavra. Deixai que a vossa vida fale do Senhor mais que
vossas palavras. Um fato assombroso se dará na França. Toda Europa carregará pesada cruz.
Rezai. Eu sou a vossa Mãe e estarei ao vosso lado. Coragem.
Mensagem nº 2.939 - 05/01/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a guerra explodirá sobre Roma
e poucos serão os sobreviventes. Aquele que se opõe a Cristo levará sofrimento e dor a toda
Europa. O Trono de Pedro estará vazio. Lágrimas de dor e choro de lamentações se verão na
Igreja. Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade caminha para a autodestruição preparada pelas
próprias mãos dos homens. Sede fiéis. Não recueis. Renunciai ao pecado e voltai-vos ao Senhor que vos
ama e vos espera de braços abertos. Eu estou ao vosso lado. Não desanimeis. Aconteça o que
acontecer não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós.
Mensagem nº 3.043 - 19/08/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, o grande sofrimento da Igreja
virá da Europa. Um movimento se levantará e se espalhará pelo mundo. Trabalhará abertamente
contra a Igreja e afastará muitos homens e mulheres da graça de Deus. Convido-vos a assumirdes a
vossa fé. Não cruzeis os braços. O que digo deve ser levado a sério. Não vim do Céu por brincadeira.
Sabei todos vós que estes são os tempos em que Eu vos anunciei no passado. Mudai de vida e voltaivos ao Meu Jesus. Ele é o vosso único e verdadeiro Salvador. Confiai n'Ele e sereis vitoriosos.
Mensagem nº 3.051 - 08/09/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, rezai pela Igreja do Meu Jesus. A
Europa se levantará contra a Igreja. Rejeitarão a verdade e causarão grande sofrimento a um
sucessor de Pedro. Peço-vos que permaneçais firmes na vossa fé. Deus está ao vosso lado, não
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temais. Quando tudo parecer perdido virá a vós a grande vitória do Senhor. Sede justos. Sede fiéis. Eu
sou a vossa Mãe e caminho convosco. Buscai forças na Eucaristia e nas Palavras do Meu Jesus. Dai
testemunho da verdade e deixai que a vossa vida fale do Senhor mais que as vossas palavras. Avante
sem medo.
Mensagem nº 3.081 - 13/11/2008 – em São Paulo/SP: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração
e rezai para que os Meus planos se realizem. Sabei que estes são os tempos das grandes tribulações.
Ainda vereis horrores sobre a terra. A Igreja do Meu Jesus experimentará pesada cruz. Na Europa
haverá grandes perseguições. Manifestações contra a Igreja se espalharão em vários países. O
Santo Padre muito sofrerá. Sede fiéis. Não vos afasteis da verdade. Aconteça o que acontecer não
percais a vossa fé. Deus está ao vosso lado. Coragem. Buscai força nas palavras do Meu Jesus e na
Eucaristia. Eu sou a vossa mãe e pedirei ao Meu Filho por vós. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.111 – 20/01/2009 - Juazeiro do Norte/CE: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim
do Céu para chamar-vos à conversão. Abri vossos corações. Não permitais que o demônio vos afaste da
graça do Meu Filho Jesus. Sede somente do Senhor, pois somente Ele é o vosso único Caminho,
Verdade e Vida. Viveis no tempo das grandes confusões espirituais. Buscai forças no Senhor. Acolhei os
Meus apelos e sereis grandes na fé. Não recueis ante vossas dificuldades. Deus está ao vosso lado.
Coragem. Sabei que o Senhor tudo vê. Sede honestos em vossos atos. Sede sinceros na vossa fé. Na
festa de um grande santo acontecerá um grande sinal no Céu da Europa. Os homens não terão
explicação. Estais atentos aos sinais de Deus. Não vos atemorizeis. Quem está com o Senhor jamais
será derrotado.
Mensagem nº 3.115 - 27/01/2009 - em Angüera/BA: Queridos filhos, peço-vos que mantenhais acesa a
chama da fé, pois somente assim podeis testemunhar o amor do Senhor. Abri vossos corações à Luz de
Deus. Amai a todos, mesmo aqueles que vos maltratam e perseguem. Sede imitadores do Meu Filho
Jesus. A humanidade afastou-se do Criador e os homens não sabem para onde ir. Eu sou a vossa Mãe e
vim do céu para apontar-vos o caminho. Rezai. Somente por meio da oração alcançareis vitória. A
morte passará por vários países da Europa. Os Meus pobres filhos gritarão por socorro, mas
estarão sozinhos. Sofro por aquilo que vos espera. Voltai-vos depressa. O Senhor vos espera de
braços abertos.
Mensagem nº 3.144 - 07/04/2009 - em Angüera/BA: Queridos filhos, sofro por causa do sofrimento dos
Meus pobres filhos. Dobrai vossos joelhos em oração. Somente pela oração virá o socorro de Deus. Não
cruzeis os braços. Ainda vereis horrores sobre a terra. A Europa se tornará pobre espiritualmente e
materialmente. Nações desaparecerão e os Meus pobres filhos hão de carregar pesada cruz. O
pior ainda virá. Rezai. Rezai. Rezai.
Mensagem nº 3.189 - 18/07/2009: Queridos filhos, cuidai da vossa vida espiritual. Sois do Senhor e
somente a Ele deveis servir e seguir. Não permitais que as coisas materiais vos impeçam de contribuir
com os planos de Deus. Eu preciso de vós. Conheço vossas necessidades e pedirei ao Meu Jesus em
vosso favor. Eis os tempos difíceis para a humanidade. Rezai. Aproximai-vos do Senhor por meio dos
sacramentos. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. A humanidade beberá o cálice amargo
do sofrimento. Um fogo veloz irá cruzar os céus de vários países da Europa. Cairá sobre um
famoso templo e os homens irão chorar e lamentar. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Não
recueis.
Mensagem nº 3.199 - 11/08/2009 - em Vicente Pires/DF: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e venho
do céu para chamar-vos à conversão sincera. Não fiqueis de braços cruzados. Viveis no tempo das
grandes confusões espirituais e é chegado o momento do vosso retorno ao Senhor. Sabei que Jesus
espera muito de vós. Dobrai vossos joelhos em oração e tudo acabará bem para vós. A humanidade
caminha para um grande abismo e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Dias difíceis virão para
a humanidade. Voltai-vos depressa. O Senhor vos ama e vos quer. Não vos sintais sozinhos. Nos
momentos mais dolorosos para vós, o Senhor vos protegerá e vós experimentareis a Sua vitória. Um
fenômeno extraordinário se dará na Europa. Os homens não terão explicação. Quando os homens
testemunharem o surgimento da grande luz, sabei que está próxima a grande batalha final. Os
homens a chamarão de segundo sol. Aquilo que vos anunciei no passado vai realizar-se.
Coragem. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.207 - 29/08/2009: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para chamar-vos
à conversão sincera. Não fiqueis de braços cruzados. Deus tem pressa e vos espera com imenso amor
de Pai. Vós sois do Senhor e somente n’Ele deveis depositar toda vossa confiança e esperança. Viveis
no tempo pior que no tempo do dilúvio. A humanidade desafiou o Criador e caminha para o abismo da
autodestruição. Não tardará cair sobre a humanidade a ira de Deus. Convertei-vos depressa. Eu vos

63

MENSAGENS DE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ
APARIÇÕES EM ANGÜERA – BAHIA – BRASIL
PROFECIAS GEOGRÁFICAS, TRANSMITIDAS DURANTE OS ANOS 2001 A 2010
(Organizado por www.mariamaedaigreja.net)
amo e sou incansável. Sede fiéis aos Meus apelos. Não fiqueis afastados do Senhor. Eis o tempo
oportuno para vos reconciliardes com Deus. Dobrai vossos joelhos em oração. Chegará o dia em que a
Europa estenderá a mão ao mundo como um mendigo necessitado de auxílio. A Rússia será uma
pedra para muitas nações e Roma será destruída com fogo. Sofro por aquilo que vos espera. Peçovos que mantenhais acesa a chama da vossa fé. Vós que estais a escutai-Me não desanimeis. Na hora
da dor, vós sereis protegidos e nenhum mal vos atingirá. Confiai em Minha maternal proteção e
sereis vitoriosos.
Mensagem nº 3.246 – 28/11/2009: Queridos filhos, deixai-vos guiar pelo Senhor e sereis conduzidos à
santidade. Não desanimeis. Não recueis. Vós não estais sozinhos. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso
lado. Quando sentirdes o peso das vossas dificuldades, chamai por Jesus. Ele será o vosso sustentáculo
nos momentos de dor. Não vos esqueçais: não há vitória sem cruz. Sede imitadores do Meu Filho Jesus.
Eu vim do céu para oferecer-vos Meu amor. Abri vossos corações ao Meu chamado e vivei com alegria
as Minhas mensagens. A humanidade tornou-se pobre espiritualmente porque os homens se afastaram
do Criador. Rezai. Rezai. Rezai. Um fato assombroso se dará na Europa e atingirá três países ao
mesmo tempo. Os homens hão de chorar e lamentar. Buscai forças na oração e na Eucaristia. A
vossa vitória se aproxima. Sede do Senhor.
Mensagem nº 3.265 - 12/01/2010: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração e não permitais que
a chama da fé se apague dentro de vós. Sois do Senhor e somente a Ele deveis servir. Amai a verdade.
Não permitais que as coisas do mundo vos afastem de Deus. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Sede
dóceis ao Meu chamado. Eu preciso do vosso sincero e corajoso testemunho. Uma revolta causará
destruição e morte em vários países da Europa. Rezai muito e não vos afasteis do caminho que vos
indiquei. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.271 - 26/01/2010: Queridos filhos, não permitais que a chama da fé se apague dentro de
vós. Sois do Senhor e Ele vos ama. Peço-vos que vivais o Evangelho do Meu Filho Jesus, pois somente
assim podeis crescer na vida espiritual. Não vos afasteis da verdade. Abri vossos corações à graça do
Senhor e deixai que Sua graça vos transforme. Caminhais para um futuro de grandes provações.
Somente amando a verdade podeis suportar o peso das provações que hão de vir. Aqueles que
permanecerem fiéis serão proclamados benditos por Meu Filho Jesus. Eis o tempo das grandes
batalhas espirituais. Se permanecerdes no caminho que vos apontei, nenhum mal vos atingirá. A
humanidade viverá a angústia de um condenado. A Europa estará pobre e em toda parte haverá
grande desespero. Sofro por aquilo que vos espera. Voltai-vos agora.
Mensagem nº 3.282 - 20/02/2010: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e bem sabeis o quanto uma Mãe
ama seus filhos. Sede dóceis ao Meu chamado e Eu vos conduzirei Àquele que é o vosso Caminho,
Verdade e Vida. Peço-vos que sejais mansos e humildes de coração. Eu preciso do vosso sincero e
corajoso testemunho. Abri vossos corações ao Amor de Deus. A humanidade vive afastada do Criador e
caminha para um grande abismo. Dizei a todos que o tempo é curto. Dobrai vossos joelhos em oração e
vereis a paz reinar sobre a terra. Sofro por aquilo que vos espera. Um fato assombroso acontecerá na
Espanha e se espalhará por vários Países da Europa. A França beberá o cálice amargo da dor.
Aquilo que vos anunciei no passado vai realizar-se. Estai atentos. Voltai-vos ao Senhor.
Mensagem nº 3.303 – 07/04/2010 - Comunidade Leão de Judá, em Maracanaú/CE: Queridos filhos,
Eu vos amo. Vim do céu para chamar-vos à santidade e para fazer-vos grandes na fé. Não vos afasteis
do Meu Filho Jesus. Ele vos espera com imenso amor de Pai. O que tendes a fazer não deixeis para o
amanhã. Testemunhai que sois verdadeiramente de Cristo e que as coisas do mundo não são para vós.
A humanidade contaminou-se com o pecado e precisa ser curada. Abri vossos corações à graça
santificante do Senhor. Não percais a vossa esperança. Alegrai-vos, pois tendes um lugar especial em
Meu Imaculado Coração. Sede fortes e firmes na fé. Dobrai vossos joelhos em oração. Uma força
devastadora atravessará a Europa causando destruição e morte. Não vos afasteis do caminho que
vos apontei. Eis o tempo da graça para vós. Coragem.
Mensagem nº 3.339 - 02/07/2010: Queridos filhos, os habitantes de Washington beberão o cálice
amargo do sofrimento. Rezai e Deus vos salvará. A vossa vitória está no Senhor. Dobrai vossos joelhos
em oração. A humanidade trilha para um grande abismo. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vem
para vós. Abri vossos corações e voltai-vos Àquele que é o vosso único e verdadeiro Salvador. A morte
passará pela Europa e deixará um grande rastro de destruição. Semelhantes sofrimentos viverão
os habitantes da Terra de Santa Cruz. Coragem. Buscai forças na oração e na Eucaristia.
Mensagem nº 3.386 - 13/10/2010: Queridos filhos, Sou a Mãe de Jesus e vossa Mãe. Peço-vos que vos
afasteis de toda maldade e que em toda parte procureis testemunhar que sois verdadeiramente do Meu
Filho Jesus. Deus vos chama. Estai atentos aos sinais de Deus. Um fenômeno extraordinário será
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visto em vários países da Europa. É o chamado de Deus aos homens e mulheres que se afastaram de
Sua graça. Eu vim do céu para reclamar o que é de Deus. Abri vossos corações e escutai os Meus
apelos. Não quero obrigar-vos, mas escutai-Me. Eu quero ajudar-vos, mas depende de vós aquilo que Eu
faço. Depositai toda a vossa confiança e esperança em Jesus. A vossa libertação se aproxima. Não
recueis. Enchei-vos do Amor do Senhor, pois somente assim podeis contribuir para a conversão da
humanidade. Ainda vereis horrores sobre a terra. A Turquia há de chorar e lamentar pela morte de
seus filhos. A Itália gritará por socorro e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Sofro por
aquilo que vem para vós. Rezai. Somente pela força da oração podeis encontrar a paz. Coragem.
Mensagem nº 3.405 - 27/11/2010: Queridos filhos, não vos afasteis do Senhor. Ele vos ama com imenso
amor de Pai e vos conhece pelo nome. Deixai-vos guiar pelo Espírito Santo, pois somente assim sereis
capazes de seguir Jesus. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para conduzir-vos ao céu. Sede mansos e
humildes de coração. Acolhei os Meus apelos e testemunhai em toda parte que sois unicamente do
Senhor. Não vivais estacionados no pecado. Deus vos chama à santidade. Viveis no tempo das grandes
tribulações e é chegado o momento do vosso retorno. A humanidade caminha para um grande abismo. A
Europa carregará pesada cruz. A morte e a destruição afligirão os Meus pobres filhos. Genebra
gritará por socorro. Coragem. Não cruzeis os braços. Eu rogarei ao Meu Jesus por vós. Avante.

MUNDO - CORDILHEIRAS
Dos Andes
Mensagem nº 3.243 – 21/11/2009: Queridos filhos, a humanidade beberá o cálice amargo do sofrimento
por causa dos inexplicáveis fenômenos da natureza que virão. Dobrai vossos joelhos em oração para
suportardes o peso da cruz. A Cordilheira dos Andes descerá e muitas nações carregarão pesada
cruz. A terra passará por grandes transformações, mas por fim a vitória será dos homens e mulheres de
fé. Eu sou a vossa Mãe e bem sabeis o quanto vos amo. Peço-vos que façais o bem a todos. Enchei-vos
do amor de Deus e em toda parte testemunhai que sois do Meu Filho Jesus. Coragem. Eu pedirei a Meu
Jesus por vós. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.398 – 09/11/2010 - em São Sebastião/DF: Queridos filhos, coragem. Não desanimeis.
Deus está muito perto de vós. Confiai n’Ele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Tende confiança,
fé e esperança. Em Deus não há derrota. Voltai-vos a Ele e sereis vitoriosos. A humanidade caminha
para o abismo da destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Não vos afasteis da
oração. Eu preciso de cada um de vós. Sede fiéis e em tudo imitai Meu Filho Jesus. Não recueis. Eu sou
a vossa Mãe e sou incansável. Chamo-vos porque desejo conduzir-vos Àquele que é o vosso Único e
Verdadeiro Salvador. Um fato assombroso acontecerá na China e se repetirá no Chile. A famosa
Cordilheira descerá e os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Sofro por aquilo que vem
para vós. Permanecei firmes no caminho que vos apontei. (No Chile, temos a Cordilheira dos Andes.)

Do Himalaia
Mensagem nº 3.398 – 09/11/2010 - em São Sebastião/DF: Queridos filhos, coragem. Não desanimeis.
Deus está muito perto de vós. Confiai n’Ele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Tende confiança,
fé e esperança. Em Deus não há derrota. Voltai-vos a Ele e sereis vitoriosos. A humanidade caminha
para o abismo da destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Não vos afasteis da
oração. Eu preciso de cada um de vós. Sede fiéis e em tudo imitai Meu Filho Jesus. Não recueis. Eu sou
a vossa Mãe e sou incansável. Chamo-vos porque desejo conduzir-vos Àquele que é o vosso Único e
Verdadeiro Salvador. Um fato assombroso acontecerá na China e se repetirá no Chile. A famosa
Cordilheira descerá e os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Sofro por aquilo que vem
para vós. Permanecei firmes no caminho que vos apontei.
(Na China, temos a Cordilheira do Himalaia.)

Famosa Cordilheira
Mensagem nº 2.649 - 04/03/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu vos amo como sois e quero
ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da
fé. A humanidade afastou-se de Deus e os Meus pobres filhos caminham como cegos a guiar outros
cegos. De uma famosa Cordilheira virá o terror e a morte passará por Mossel Bay. Gritos de
desespero se ouvirão em Birmânia e em Messina. A força da oração vos conduzirá a paz. Não vos
esqueçais: Deus vos ama e vos chama. Não desanimeis. Coragem. Eu estarei sempre convosco. Do Irã
virá e os homens temerão. O Japão beberá o cálice amargo da dor. Sofro pelos Meus pobres filhos.
Rezai. Rezai. Rezai.
(Possibilidade de interpretação: Mossel Bay – é uma cidade portuária da África do Sul. Se o terror e a morte passarão por Mossel
Bay, a mensagem pode estar se referindo à Cordilheira de Drakensberg. Esta cordilheira estende-se por mais de 1.000 km,
paralelamente à costa oriental da África do Sul, abrangendo parte do Lesoto e as províncias do KwaZulu-Natal, Estado Livre,
Limpopo e Mpumalanga.)
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MUNDO - DISTRITOS
Chora
Mensagem nº 2.671 - 22/04/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, o que estou a revelar-vos não é
para causar-vos medo, mas para advertir-vos sobre tudo aquilo que há de vir. Dobrai vossos joelhos em
oração. Se vos converterdes, pedirei ao Meu Jesus para que manifeste Sua Misericórdia em vosso favor.
Dois vizinhos olharão para o céu azul que depois estará turvo e sentirão saudades da fartura do tempo
em que tinham a terra boa. Vivei os Meus apelos. Não cruzeis os braços. Os Meus pobres filhos
carregarão pesada cruz. Chora, Fez e Esmeralda, chorarão. Buscai o Senhor. Ele vos espera de
braços abertos.
(Chora - distrito do Afeganistão).

Mensagem nº 3.375 – 20/09/2010 - no Rio de Janeiro/RJ: Queridos filhos, quando sentirdes o peso da
cruz, não desanimeis. Chamai por Jesus por Jesus e Ele virá a vós. Não percais a vossa esperança.
Dobrai vossos joelhos em oração suplicando a paz para a humanidade. Os homens se afastaram de
Deus e caminham para um grande abismo. Sofro por aquilo que vem para vós. Eu sou a vossa Mãe e
quero ajudar-vos. Abri vossos corações ao Meu chamado. Acolhei as mensagens que vos transmito e em
toda parte testemunhai que sois verdadeiramente do Senhor. Sede defensores da verdade. Os homens
se tornaram cegos e somente a verdade os levará a Jesus. Não temais. Eu pedirei ao Meu Jesus por
cada um de vós. A alegria irá chorar por ver tanta destruição. Chora gritará por socorro e os Meus
pobres filhos carregarão pesada cruz. Buscai forças em Jesus e sereis vitoriosos. Avante.

MUNDO - ESTADOS
Alaska
Mensagem nº 2.616 – 17/12/2005: Queridos filhos, rezai. A humanidade precisa de paz e vós podeis
contribuir para que a paz reine nos corações dos homens. Israel não dará muitos passos para o
encontro com um grande sofrimento. A França chorará a morte de seus filhos e Los Angeles será
sacudida. Eis os tempos difíceis para a humanidade. Convertei-vos e voltai-vos Àquele que é o vosso
Caminho, Verdade e Vida. Os homens do terror estão preparando algo doloroso para os homens. A
Inglaterra sofrerá. Geórgia também experimentará pesada cruz. Permanecei firmes no caminho que
vos apontei. Grande dor chegará para o Alaska. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Um
pássaro veloz cairá. Não fiqueis de braços cruzados. Avante.
(Alaska – Estado dos Estados Unidos.)

Arizona
Mensagem nº 2.541 – 28/06/2005: Queridos filhos, sede mansos e humildes de coração, pois somente
assim podeis alcançar a salvação. Intensificai vossas orações pela paz do mundo e pela conversão dos
pecadores. A terra amada pela Madre que viveu para ajudar os pobres viverá momentos de
profunda aflição. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vos espera. Um fogo cairá no
Arizona. Um homem será levado sem seu consentimento e muitos hão de chorar e lamentar.
Rezai.
(Arizona – Estado dos Estados Unidos.)

Califórnia
Mensagem nº 3.274 - 02/02/2010: Queridos filhos, não vos afasteis da oração. Buscai forças n’Aquele
que é o vosso único e verdadeiro Salvador. A humanidade tornou-se infiel ao Criador e agora vive
afastada da verdade. A humanidade caminha como cego a guiar outro cego e encontrará a destruição
que os homens prepararam por suas próprias mãos. Encorajai-vos e testemunhai que sois do Senhor. A
morte passará pela Ásia e os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. As águas se
levantarão e a humanidade viverá momentos de dor. A Califórnia enfrentará pesada cruz. A terra
se levantará e montanhas descerão. Sofro por aquilo que vem para os Meus pobres filhos. Rezai.
Rezai. Rezai.
Mensagem nº 3.400 - 16/11/2010: Queridos filhos, Sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por causa dos
vossos sofrimentos. Tende coragem. Deus está ao vosso lado. Não há vitória sem cruz. Enchei-vos do
Amor de Deus para serdes fortes nas provações. Procurai cultivar bons sentimentos e sede exemplo para
todos os vossos irmãos. Não desanimeis. Rogarei ao Meu Jesus por vós. Rezai, rezai, rezai. A
humanidade está enferma e precisa ser curada. Terra Bella sem beleza. Eis os tempos das dores
para os Meus pobres filhos. A Califórnia precisará de socorro. Dobrai vossos joelhos em oração
em favor de seus habitantes. Avante sem medo. Quem está com o Senhor jamais será derrotado.
(Califórnia – Estado dos Estados Unidos.)
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Goa
Mensagem nº 2.648 - 01/03/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, oração, penitência e fidelidade.
Eis as armas que vos ofereço para o grande combate espiritual. Acolhei também e de modo especial os
apelos que vos fiz no passado. Se os homens acolherem as Minhas mensagens a humanidade será
curada espiritualmente. Não fiqueis de braços cruzados. O tempo é curto e é chegado o momento de
abraçar a graça da santidade que vos ofereço. A cruz será pesada para os habitantes de Goa e Sines.
Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade tropeçou e se afastou do Criador. Voltai-vos pelo amor.
(Goa: estado da Índia.)

MUNDO - GOLFOS
Golfo (*)
Mensagem nº 3.294 - 18/03/2010: Queridos filhos, tende confiança, fé e esperança. Deus está ao vosso
lado. Confiai n’Ele e sereis vitoriosos. Peço-vos que continueis a rezar. Rezai pela realização dos Meus
planos. Tenho ainda nobres coisas a revelar-vos. Estai atentos e escutai a voz de Deus. Sede dóceis ao
Seu chamado de conversão. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Eu vim do céu para
apontar-vos o caminho do bem e da santidade. Não recueis. A morte passará pela costa do Golfo e
deixará um grande rastro de destruição. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por causa dos vossos
sofrimentos. Coragem. Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós.
Mensagem nº 3.337 - 26/06/2010: Queridos filhos, Sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem
para vós. Rezai. Não vos afasteis da oração. Eis o tempo das dores para a humanidade. A morte
passará pela Costa do Golfo causando grande destruição. Semelhante sofrimento se dará em
vosso Brasil. Tende coragem, fé e esperança. Conheço cada um de vós pelo nome e pedirei ao Meu
Jesus por vós. Não desanimeis. Não recueis. Tendes ainda um longo e espinhoso caminho a
percorrer. Buscai forças em Jesus. Acolhei e testemunhai o Evangelho do Meu Jesus. A humanidade
precisa do vosso corajoso testemunho. Abri vossos corações ao Senhor e sereis vitoriosos. Avante.
(*) Golfos:
Golfo Pérsico - localizado no Médio Oriente, como um braço do mar da Arábia, entre a península da Arábia e o Irã.
Golfo do México - o maior golfo do mundo, sendo cercado por terras da América do Norte e da América Central.
Golfo de Aqaba - porção do mar Vermelho que separa a península do Sinai da península Arábica e que banha Israel, Egipto,
Jordânia e Arábia Saudita.
Golfo da Biscaia - golfo situado entre a costa norte da Espanha e a costa sudoeste de França.
Golfo de Bótnia - Situa-se entre a costa ocidental da Finlândia e a costa oriental da Suécia.
Golfo de Corinto - é a porção de mar que separa o Peloponeso da parte ocidental da Grécia.
Golfo da Finlândia - é a secção do Mar Báltico que separa a Finlândia da Estónia, e que se estende até à cidade russa de São
Petersburgo. Helsínquia e Tallinn são também banhadas pelo golfo.
Golfo da Tailândia - está localizado no Mar da China Meridional (Oceano Pacífico) e é rodeado pela Malásia, Tailândia, Camboja e
Vietname.
Golfo de Áden - é uma reentrância no norte do Oceano Índico, à entrada do Mar Vermelho, entre a costa norte da Somália e a costa
sul da península arábica.

MUNDO - PAÍSES
Afeganistão
Mensagem nº 2.600 – 10/11/2005: Queridos filhos, sou a vossa Mãe Dolorosa e sofro por causa dos
vossos sofrimentos. Dobrai vossos joelhos em oração em favor da paz. O terror se espalhará pelo
mundo causando morte e destruição. A vingança chegará ao trono de Pedro. O Afeganistão
beberá o cálice amargo da dor. De outra forma o terror chegará a Fernando de Noronha. O Brasil
viverá momentos de angústia. Voltai-vos a Deus. Ele está de braços abertos à vossa espera. Não
recueis.
(Afeganistão – país asiático.)

Albânia
Mensagem nº 2.585 – 08/10/2005: Queridos filhos, uma região do Brasil ficará deserta. Os homens
sábios anunciarão e os Meus pobres filhos abandonarão suas casas. Rezai. Grandes sofrimentos
virão para vós. A Albânia experimentará pesada cruz. Sofro por aquilo que vos espera. Dobrai vossos
joelhos em oração. Abri vossos corações ao Senhor. Somente n!Ele está a vossa verdadeira libertação.
Será grande. Será o dezembro de dor. Confiai no Senhor e esperai n!Ele com confiança. Quem está
com o Senhor vencerá.
(Albânia – país europeu.)

Alemanha
Mensagem nº 2.660 - 28/03/2006 – em Maceió/AL: Queridos filhos, a humanidade vive nas trevas do
paganismo e os Meus pobres filhos caminham para um grande abismo. Atenas tropeçará e perderá sua
fama. O Braço forte de Deus agirá. Grande sofrimento experimentarão os habitantes da
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Dinamarca, Bélgica e Alemanha. A morte passará pelo Ceará. Arrependei-vos. Abri vossos corações
ao Senhor e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve
ser levado a serio. Eu quero ajudar-vos. Não fiqueis de braços cruzados. Este é o tempo da graça.
Avante sem medo.
Mensagem nº 2.743 - 07/10/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, rezai. Não vos afasteis da oração.
Acolhei os Meus apelos e sereis grandes na fé. A humanidade caminha para o abismo da destruição que
os homens prepararam por suas próprias mãos. Os homens de barba grande agirão com grande
fúria. A Alemanha sofrerá. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e vim do céu para reclamar o que é de Deus.
Esforçai-vos para viverdes na graça do Senhor. Não permitais que o pecado vos afaste do caminho da
santidade. Sede do Senhor. Ele vos ama e vos espera de braços abertos.
Mensagem nº 2.931 - 18/12/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Buscai forças na Eucaristia e nas
palavras do Meu Filho Jesus. Eis os tempos difíceis para vós. A humanidade caminha cega
espiritualmente, mas o poder do Senhor tudo pode mudar. Confiai plenamente em Sua Misericórdia.
Deixai que a luz do Senhor penetre vossos corações. Se vos entregardes ao Senhor sereis
transformados em homens e mulheres de oração. Não permitais que a chama da fé se apague dentro de
vós. A humanidade precisa do vosso testemunho sincero e corajoso. Escutai com atenção os Meus
apelos. Não vos esqueçais de tudo aquilo que vos anunciei no passado. Grandes sofrimentos
experimentarão os habitantes da Alemanha e da Suíça. Rezai. Um fato doloroso se dará na região
norte do Brasil e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Sofro por aquilo que vos espera.
Avante com coragem. Não desanimeis. Eu estou convosco.
Mensagem nº 3.301 - 03/04/2010: Queridos filhos, buscai o Senhor que vos ama e vos espera de braços
abertos. Viveis no tempo das grandes confusões espirituais e é chegado o momento do vosso sim ao
chamado do Senhor. Não permitais que o mal se apodere de vossos corações. Sois do Senhor. Eu vim
do céu para conduzir-vos ao caminho do bem e da santidade. Não recueis. Estai atentos. O que tendes a
fazer não deixeis para o amanhã. Encorajai-vos. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Quando sentirdes o
peso da cruz, chamai por Jesus. Somente Ele é o vosso Tudo e sem Ele nada podeis fazer. Um fato
assombroso se dará na Alemanha. A morte passará e os Meus pobres filhos experimentarão
pesada cruz. Avante pelo caminho que vos apontei.
(Alemanha – país europeu).

Andorra
Mensagem nº 2.598 – 05/11/2005: Queridos filhos, a grande dor se aproxima. Sofro por aquilo que vos
espera. Permanecei firmes na oração, pois somente assim podeis suportar o peso das provações que já
estão a caminho. Andorra beberá o cálice amargo do sofrimento e Luxemburgo estenderá a mão
como um mendigo sem auxílio. As águas se levantarão com grande fúria e muitas regiões da
Terra desaparecerão. Quando vos peço para rezar, deveis entender que este é o tempo decisivo para
vós. Não cruzeis os braços. O que tendes a fazer, não deixeis para o amanhã.
(Andorra – país europeu.)

Angola
Mensagem nº 2.607 – 26/11/2005: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração suplicando a
Misericórdia do Senhor para vós. Eis os tempos das tribulações. A árvore do sangue perderá sua raiz.
Angola chorará pelos seus filhos. A doença que lembra um imenso campo com verdes gramas
atormentará os homens. Os homens do terror serão os culpados. Não recueis. Escutai os Meus
apelos. Não quero forçar-vos, mas o que digo deve ser levado a serio. Eu estou convosco. Coragem. Não
permitais que nada ou ninguém vos afaste do amor do Senhor.
(Angola – país africano.)

Arábia Saudita
Mensagem nº 2.604 – 19/11/2005: Queridos filhos, abri vossos corações ao Senhor. Ele quer falar-vos.
Sede dóceis ao Seu chamado, pois somente assim podeis colaborar para a realização dos Meus planos.
Não quero forçar-vos, mas o que digo deve ser levado a serio. No céu do Brasil se verá uma grande
nuvem de fumaça. Os homens terão grandes perdas. A Arábia Saudita viverá momentos de dor.
Maior não existiu. A Indonésia tropeçará e chorará a morte de seus filhos. Maior também não
existiu. Eu sou a vossa Mãe e sofro pelos pecados dos homens. Voltai-vos. Deus vos ama e vos espera.
Não recueis.
(Arábia Saudita – país do Oriente Médio.)
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Argélia
Mensagem nº 2.608 – 27/11/2005 - em Itabaiana/SE: Queridos filhos, Deus tem pressa e vós não
podeis viver no pecado. Voltai-vos depressa. Sabei que o amanhã poderá ser tarde. A humanidade
experimentará pesada cruz. A Argélia viverá momentos de grandes dificuldades. A morte passará e
os Meus pobres filhos viverão momentos de angústia. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e quero dizervos que este é o momento oportuno para vos converterdes. Não fiqueis estacionados. Se viverdes os
Meus apelos sereis grandes na fé. Avante.
Mensagem nº 3.402 - 20/11/2010: Queridos filhos, o telhado do mundo descerá e haverá sofrimento
em muitas regiões da terra. Eis os tempos das tribulações para a humanidade. Dobrai vossos
joelhos em oração e sereis vitoriosos. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Eu pedirei ao meu Filho
Jesus por vós. Tende coragem, fé e esperança. O amanhã será melhor para os homens e mulheres de
fé. Iêmen e Argélia: a morte virá e grande será a destruição. Sofro por aquilo que vem para vós.
Abri vossos corações ao Senhor e vivei voltados para o Paraíso para o qual unicamente fostes criados.
Não vos afasteis do caminho que vos apontei.
(Argélia – país da África do Norte.)

Argentina
Mensagem nº 2.922 - 25/11/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, avante pelo caminho que vos
apontei. Levai Meus apelos ao mundo. Não fiqueis em silêncio. Deus vos chama e vós não podeis cruzar
os braços. Sabei todos vós que o tempo é curto. Eis agora a grande chance que o Senhor vos oferece.
Rezai. Somente rezando sereis capazes de viverdes as Minhas mensagens. A humanidade precisa
acolher o amor do Senhor. Os homens caminham como cegos a guiar outros cegos e os Meus pobres
filhos vão se perdendo em número cada vez maior. A Argentina beberá o cálice amargo da dor. Igual
sofrimento experimentarão os habitantes da Costa Rica. Eu sou a vossa Mãe e quero-vos felizes.
Voltai-vos ao Senhor. Eu preciso do vosso sim. Abri vossos corações e sede em tudo como Jesus.
Mensagem nº 3.086 - 24/11/2008 – em Villa Dondon/São Sebastião do Rio de Janeiro: Queridos
filhos, Eu vos amo e vim do céu para abençoar-vos e oferecer-vos Meu amor. Peço-vos que não recueis
ante vossas dificuldades. Eu sou a vossa Mãe e vós bem sabeis o quanto uma Mãe ama seus filhos.
Conheço vossas necessidades e rogarei ao Meu Jesus por cada um de vós. Sede corajosos. Não vos
aflijais. Eu vos darei a graça da vitória. A humanidade precisa de paz e é chegado o momento do vosso
retorno. Rezai. A força da oração vos conduzirá à santidade. A Igreja do Meu Jesus encontrará um
grande empecilho na Argentina. O sofrimento será grande para os consagrados. Dizei a todos que
Deus tem pressa e que não há mais tempo a perder. Voltai-vos depressa.
Mensagem nº 3.155 - 02/05/2009 - em Angüera/BA: Queridos filhos, vós estais em Meu Imaculado
Coração e a nada deveis temer. Peço-vos que sejais fiéis ao Meu Filho Jesus. Quando sentirdes o peso
da cruz, buscai forças na Eucaristia e nas palavras do Meu Filho Jesus. Permanecei firmes no caminho
que vos apontei. Eu vim do céu para encher-vos de coragem, fé e esperança. Rezai. Somente rezando
podeis compreender os desígnios de Deus para vossas vidas. Eu vos amo e quero ver-vos felizes já aqui
na terra e mais tarde Comigo no céu. Voltai-vos depressa. O vosso tempo é curto. A morte passará pela
Argentina e os Meus pobres filhos viverão momentos de pavor. Semelhantes sofrimentos
experimentarão os Meus pobres filhos na Itália. Eis os tempos difíceis para vós. Não fiqueis
afastados do Senhor. A vossa força está em Deus. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.171 – 07/06/2009 – na Agrovila 23/Carinhanha/BA: Queridos filhos, vós sois
importantes para a realização dos Meus planos. Sois preciosos para o Senhor e Ele espera muito de vós.
Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Dobrai vossos joelhos em oração e suplicai a
Misericórdia do Meu Jesus para vós. Viveis no tempo pior que no tempo do dilúvio e este é o momento
oportuno para o vosso retorno. Afastai-vos do mal e buscai o Senhor. Eu sou a vossa Mãe e estou
sempre ao vosso lado. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Eu vim do céu para conduzir-vos a
Jesus. N’Ele está a vossa verdadeira libertação e sem Ele nada podeis fazer. Encorajai-vos e
testemunhai em toda parte os Meus apelos. Desejo a vossa conversão sincera. Não fiqueis de braços
cruzados. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Uma descoberta será feita nesta terra e
os homens ficarão maravilhados. Rezai. Somente rezando podeis compreender as Minhas
mensagens. Eis que uma grande tribulação se aproxima para os habitantes da Argentina. Rezai.
Rezai. Rezai. Sofro por aquilo que vos espera. Não vos afasteis do caminho que vos tenho indicado.
Mensagem nº 3.322 - 22/05/2010: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para chamar-vos à
conversão sincera. Não recueis. Deus vos ama e vos espera com imenso amor de Pai. Arrependei-vos
dos vossos pecados e dizei o vosso sim ao Senhor. Olhai ao vosso redor e vede como cresce o número
daqueles que se afastam de Deus. A humanidade vive contaminada e os Meus pobres filhos caminham
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como cegos espiritualmente. Dobrai vossos joelhos em oração, pois viveis no tempo das grandes
confusões espirituais. Não vos afasteis do Senhor. Ele é o vosso Tudo e somente n’Ele está a vossa
plena felicidade. Não percais a vossa esperança. Quem está com o Senhor jamais experimentará a
derrota. Avante. Um fato assombroso se dará na Argentina e se repetirá em Alagoinha. Rezai. Eu
sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Coragem. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Alegrai-vos.
Aconteça o que acontecer, não recueis.
Mensagem nº 3.417 - 25/12/2010: Queridos filhos, vim do céu para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus.
Olhai hoje para Ele e enchei-vos de esperança. N’Ele está a vossa força e sem Ele nada podeis fazer.
Abri vossos corações ao Meu Filho e sereis ricos espiritualmente. A vossa vida será repleta de bênçãos
se viverdes voltados para Aquele que veio ao mundo para salvar-vos. Não desanimeis. Nada está
perdido. Dobrai vossos joelhos em oração, pois somente assim podeis compreender os desígnios de
Deus para vós. Sede mansos e humildes de coração. Quem está com Deus jamais experimentará o peso
da derrota. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Um fato doloroso se dará na Bélgica e se
repetirá na Argentina. Não recueis. Coragem.
(Argentina – país da América do Sul.)

Armênia
Mensagem nº 3.384 – 10/10/2010 – em Goiânia/GO: Queridos filhos, não desanimeis ante vossas
dificuldades. Deus está ao vosso lado, embora não O vejais. Alegrai-vos, pois não estais sozinhos. Abri
vossos corações e sentireis sempre esta presença divina e amorosa do Senhor. Vim do céu para ajudarvos. Conheço vossas necessidades e pedirei ao Meu Jesus para que vos faça vitoriosos. Dobrai vossos
joelhos em oração. Nada está perdido. Confiai plenamente na Bondade do Senhor. Vós sois importantes
para a realização dos Meus planos. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou. A
humanidade afastou-se de Deus e caminha para o abismo da autodestruição. A Armênia viverá a
angústia de um condenado. A morte passará e grande será a destruição. Rezai, rezai, rezai.
(Armênia – país localizado entre a Europa e a Ásia.)

Bélgica
Mensagem nº 2.660 - 28/03/2006 – em Maceió/AL: Queridos filhos, a humanidade vive nas trevas do
paganismo e os Meus pobres filhos caminham para um grande abismo. Atenas tropeçará e perderá sua
fama. O Braço forte de Deus agirá. Grande sofrimento experimentarão os habitantes da
Dinamarca, Bélgica e Alemanha. A morte passará pelo Ceará. Arrependei-vos. Abri vossos corações
ao Senhor e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve
ser levado a serio. Eu quero ajudar-vos. Não fiqueis de braços cruzados. Este é o tempo da graça.
Avante sem medo.
Mensagem nº 3.417 - 25/12/2010: Queridos filhos, vim do céu para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus.
Olhai hoje para Ele e enchei-vos de esperança. N’Ele está a vossa força e sem Ele nada podeis fazer.
Abri vossos corações ao Meu Filho e sereis ricos espiritualmente. A vossa vida será repleta de bênçãos
se viverdes voltados para Aquele que veio ao mundo para salvar-vos. Não desanimeis. Nada está
perdido. Dobrai vossos joelhos em oração, pois somente assim podeis compreender os desígnios de
Deus para vós. Sede mansos e humildes de coração. Quem está com Deus jamais experimentará o peso
da derrota. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Um fato doloroso se dará na Bélgica e se
repetirá na Argentina. Não recueis. Coragem.
(Bélgica – país da Europa.)

Birmânia ou Myanmar
Mensagem nº 2.649 - 04/03/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu vos amo como sois e quero
ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da
fé. A humanidade afastou-se de Deus e os Meus pobres filhos caminham como cegos a guiar outros
cegos. De uma famosa Cordilheira virá o terror e a morte passará por Mossel Bay. Gritos de
desespero se ouvirão em Birmânia e em Messina. A força da oração vos conduzirá a paz. Não vos
esqueçais: Deus vos ama e vos chama. Não desanimeis. Coragem. Eu estarei sempre convosco. Do Irã
virá e os homens temerão. O Japão beberá o cálice amargo da dor. Sofro pelos Meus pobres filhos.
Rezai. Rezai. Rezai.
(Birmânia - país do sul da Ásia.)

Bulgária
Mensagem nº 2.597 – 01/11/2005: Queridos filhos, convertei-vos. Não fiqueis estacionados. Deus tem
pressa e vós não podeis viver afastados da Sua graça. Sede homens e mulheres de fervorosa oração. Eu
sou a vossa Mãe e caminho convosco. Uma grande explosão acontecerá em um templo. Os homens
do terror agirão com grande fúria. A humanidade distanciou-se do Criador e é chegado o momento do
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grande retorno. Na Bulgária se verá grande destruição. Será grande, maior não existiu. Rezai. Eis o
tempo oportuno que o Senhor vos oferece para vos converterdes. Acontecerá no Nordeste e será de
grande magnitude. Voltai-vos depressa. Arrependei-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristão.
(Bulgária - país da Europa.)

Chile
Mensagem nº 2.901 - 12/10/2007 – em Boquim/SE: Queridos filhos, amo-vos como sois. Quero dizervos que é chegado o momento do vosso retorno ao Senhor. Abri vossos corações Àquele que tem
palavras de vida eterna. Não recueis. O Senhor vos escolheu para serdes instrumentos de Sua paz.
Sede dóceis. Dizei a todos que Deus tem pressa e que já não há mais tempo a perder. A humanidade
afastou-se do Criador e caminha para o abismo da autodestruição. Dobrai vossos joelhos em oração e
escutai a voz de Deus. Eu vim do céu para socorrer-vos a fazer-vos grandes na fé. Voltai-vos.
Reconciliai-vos com Deus e em tudo sede como Jesus. Eu pedirei ao Meu Filho por vós. Coragem. Não
fiqueis estacionados no pecado. Eis o tempo oportuno para encontrardes o Senhor. Eu espero o vosso
sim sincero e corajoso. Não temais. Eu estarei convosco. Rezai. Rezai. Rezai. A cruz será pesada para
os habitantes do Chile. Virá do norte e os homens hão de chorar e lamentar. Sofro por causa dos
vossos sofrimentos.
Mensagem nº 3.152 - 25/04/2009 - em Angüera/BA: Queridos filhos, coragem. Não desanimeis ante
vossas dificuldades. Confiai em Deus. A vossa vida está em Suas Mãos e Ele é a certeza da vossa
vitória. Abri vossos corações ao Meu chamado de conversão e aceitai a vontade do Senhor. Não recueis.
Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para ajudar-vos. Conheço cada um de vós pelo nome e pedirei ao Meu
Jesus por vós. Peço-vos que sejais firmes na oração. Buscai forças em Deus. A oração é a fortaleza dos
fracos. Avante. Viveis no tempo das dores. Dias difíceis virão para os Meus pobres filhos. A cruz
será pesada para os habitantes da Venezuela. Fato semelhante acontecerá no Chile. Sofro por
aquilo que vem para vós. Dobrai vossos joelhos em oração.
Mensagem nº 3.161 - 16/05/2009 - em Angüera/BA: Queridos filhos, encorajai-vos e testemunhai que
sois do Cristo. Dizei a todos que Deus tem pressa e que este é o tempo da graça. Não fiqueis afastados
do Senhor. Quero dizer-vos que a humanidade está à beira de um grande abismo. Dobrai vossos joelhos
em oração, pois somente assim o mundo voltará a ter paz. Conheço vossas necessidades e pedirei ao
Meu Jesus por vós. Não recueis. Um fogo devastador se levantará e os habitantes do Chile
carregarão pesada cruz. Igual acontecimento se dará na Bahia. Sofro por aquilo que vos espera.
Permanecei firmes no caminho que vos apontei. Quem está com o Senhor alcançará vitória.
Mensagem nº 3.233 - 27/10/2009: Queridos filhos, Sou a vossa Mãe e sofro por causa dos Meus pobres
filhos afastados do Senhor. Chegará o dia em que muitos hão de arrepender-se da vida transcorrida sem
Deus, mas para muitos será tarde. Não permitais que o demônio vos engane. Sede do Senhor e Ele
transformará vossas vidas. Eis o tempo da graça. A humanidade trilha pelas veredas da
autodestruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Um grande sofrimento virá
para os habitantes da Itália. Semelhantes sofrimentos viverão os habitantes do Chile. A terra
sacudirá e os homens viverão momentos de grandes sofrimentos. Rezai. Somente na oração podeis
suportar o peso da cruz. Buscai forças no Senhor. Ele vos ama e vos espera.
Mensagem nº 3.267 - 16/01/2010: Queridos filhos, abri vossos corações ao Deus da salvação e da paz.
Sede somente do Senhor e deixai que Ele vos transforme. Não vivais afastados do caminho que vos
apontei ao longo destes anos. Dobrai vossos joelhos em oração. Não quero forçar-vos, mas o que digo
deve ser levado a sério. Eu sou a vossa Mãe e sofro por causa dos vossos sofrimentos. Eis os tempos
difíceis para a humanidade. Grande sofrimento virá para os habitantes do Chile. Semelhante
sofrimento virá também para os habitantes de Lisboa. Rezai. Rezai, rezai.
Mensagem nº 3.377 - 25/09/2010: Queridos filhos, alegro-Me por estardes aqui. Eu sou a vossa Mãe e
quero dizer-vos que sois importantes para Mim e para Meu Filho Jesus. Não vos esqueçais: sois amados
pelo Amor maior. Peço-vos que vos afasteis de tudo aquilo que vos distancia de Deus. Buscai a
santidade e, arrependidos, servi ao Senhor com fidelidade. Viveis no tempo das grandes tribulações, mas
ainda encontrareis tempos mais difíceis. Dobrai vossos joelhos em oração. Somente na oração podeis
encontrar forças para a vossa caminhada na fé. Rezai. Valorizai a oração que os transforma e vos
aproxima do Meu Filho Jesus. Sofia há de chorar e lamentar pelos seus filhos e no Chile a morte
passará causando destruição. Sofro por aquilo que vem para vós. Coragem. Deus estará sempre ao
vosso lado. Avante.
Mensagem nº 3.398 – 09/11/2010 - em São Sebastião/DF: Queridos filhos, coragem. Não desanimeis.
Deus está muito perto de vós. Confiai n’Ele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Tende confiança,
fé e esperança. Em Deus não há derrota. Voltai-vos a Ele e sereis vitoriosos. A humanidade caminha
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para o abismo da destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Não vos afasteis da
oração. Eu preciso de cada um de vós. Sede fiéis e em tudo imitai Meu Filho Jesus. Não recueis. Eu sou
a vossa Mãe e sou incansável. Chamo-vos porque desejo conduzir-vos Àquele que é o vosso Único e
Verdadeiro Salvador. Um fato assombroso acontecerá na China e se repetirá no Chile. A famosa
Cordilheira descerá e os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Sofro por aquilo que vem
para vós. Permanecei firmes no caminho que vos apontei.
(Chile – país da América do Sul).

China
Mensagem nº 2.485 – 19/02/2005: Queridos filhos, a humanidade vive uma grande crise de fé. A criatura
é mais valorizada que o Criador e chegou a hora de dizer basta. Haverá sinais no sol, na lua e nas
estrelas. A natureza será transformada e os homens se confundirão. A China passará por grandes
provações. Ali a terra sacudirá causando a morte de milhões de inocentes. A terra está cheia de
maldade. Voltai-vos agora se quereis a salvação. Não vivais em pecado. Deus tem pressa. O que tendes
a fazer, não deixeis para o amanhã. Avante.
Mensagem nº 2.624 - 03//01/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dai o melhor de vós na missão
que vos foi confiada. Se viverdes a vossa fé com fidelidade o Senhor vos recompensará generosamente.
Abri vossos corações ao Meu chamado. Não fiqueis estacionados. O amanhã pertence ao Senhor. O que
tendes a fazer fazei hoje. A humanidade afastou-se do Criador e caminha pelas veredas da destruição.
Voltai-vos depressa. A famosa Los Angeles chorará a morte de seus filhos. A China tropeçará e um
grande castigo virá. Ó homens, para onde quereis ir? Buscai o Senhor. Ele vos ama e vos espera de
braços abertos.
Mensagem nº 2.550 – 19/07/2005: Queridos filhos, confiai no Senhor. Abri vossos corações ao Espírito
Santo, pois somente assim podeis crescer na fé. Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade
afastou-se do Criador e caminha para um grande abismo. O tempo para nascer uma criança, uma luz
e outra luz. Eis que a humanidade verá fogo pelos céus. Luz que não ilumina e lágrimas de
sofrimentos. Ó homens, voltai-vos para serdes salvos. China e Rússia: pedras pesadas para a
humanidade. Eu sou a vossa Mãe e se acolherdes os Meus apelos sereis grandes na fé. Coragem.
Mensagem nº 2.640 - 11/02/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, apressai a vossa conversão. Não
fiqueis no pecado. Eis o tempo oportuno para a vossa conversão. Deus quer salvar-vos, mas vós deveis
aceitar a verdade, pois somente por meio da verdade podeis encontrar a verdadeira libertação. Um
doloroso acontecimento ocorrerá na China e quando acontecer no Brasil deixará um grande
rastro de destruição. Sede homens e mulheres de constante oração. Eu estou convosco. Aconteça o
que acontecer permanecei firmes na vossa fé. Quem está com o Senhor vencerá.
Mensagem nº 3.398 – 09/11/2010 - em São Sebastião/DF: Queridos filhos, coragem. Não desanimeis.
Deus está muito perto de vós. Confiai n’Ele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Tende confiança,
fé e esperança. Em Deus não há derrota. Voltai-vos a Ele e sereis vitoriosos. A humanidade caminha
para o abismo da destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Não vos afasteis da
oração. Eu preciso de cada um de vós. Sede fiéis e em tudo imitai Meu Filho Jesus. Não recueis. Eu sou
a vossa Mãe e sou incansável. Chamo-vos porque desejo conduzir-vos Àquele que é o vosso Único e
Verdadeiro Salvador. Um fato assombroso acontecerá na China e se repetirá no Chile. A famosa
Cordilheira descerá e os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Sofro por aquilo que vem
para vós. Permanecei firmes no caminho que vos apontei.
(China – país da Ásia.)

Chipre
Mensagem nº 2.617 – 19/12/2005 – em Vitória da Conquista/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe
e estou muito perto de vós. Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Dobrai vossos
joelhos em oração suplicando a Misericórdia do Senhor para a humanidade. Os homens caminham numa
triste cegueira espiritual e Eu vim do Céu para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. O sofrimento chegará
para Chipre e Malta derramará lágrimas pelos seus filhos. Rezai. Somente por meio da oração podeis
encontrar a paz. Vós que estais a escutar-Me permanecei firmes no caminho da santidade. Se viverdes
os Meus apelos sereis transformados e nenhum mal virá contra vós. Avante com coragem. Quem está
com o Senhor vencerá. Neste momento derramo uma extraordinária chuva de graças sobre vós. Não
recueis.
(Chipre – país localizado no mar mediterrâneo.)

Colômbia
Mensagem nº 2.602 – 14/11/2005: Queridos filhos, abraçai o amor e defendei a verdade. Sede fieis à
missão que o Senhor vos confiou. Deus precisa muito de vós. A humanidade carregará pesada cruz
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por causa de uma epidemia. Sofro por aquilo que vem para vós. Rezai. Somente por meio da oração
podeis encontrar a paz. De Karachi virá grande sofrimento. A Colômbia tropeçará e beberá o cálice
da dor. As águas do rio perderão seu brilho. Semelhante a um sepulcro estará. Não recueis. Não
desanimeis. Quem está com o Senhor vencerá.
(Colômbia – país da América do Sul.)

Coréia
Mensagem nº 2.540 – 25/06/2005: Queridos filhos, o Senhor vos espera de braços abertos. Caminhai ao
Seu encontro e sereis consolados nos momentos de aflição. Sabei que a humanidade viverá momentos
de grandes dificuldades. O fogo queimará a luz e haverá grande explosão. Rezai para serdes
vencedores. Uma grande tragédia ocorrerá na Coréia. Os homens se destroem por suas próprias
mãos. Escutai os Meus apelos. Não quero forçar-vos, mas escutai com amor o que vos digo. O líder de
uma grande nação sofrerá um atentado. O perigo de uma terceira guerra torna-se real. Dobrai
vossos joelhos em oração.
Mensagem nº 3.104 – 03/01/2009 – em Angüera/BA: Queridos filhos, estais atentos aos sinais de Deus.
O Senhor vos chama a serdes em tudo como Jesus. Não cruzeis os braços. Deus tem pressa e vós não
podeis viver afastados de Sua graça. Eu sou a vossa Mãe e quero ajudar-vos. Não recueis. Mudai de
vida, pois somente assim podeis contribuir com o triunfo do Meu Imaculado Coração. Buscai forças na
oração e na Eucaristia. Tenho ainda nobres coisas a realizar. Ajudai-Me. A morte sairá do norte e
chegará ao sul (trata-se da Coréia do Norte e da Coréia do Sul). Será este um tempo de dor para os
Meus pobres filhos. Sofro por aquilo que vos espera. Escutai-Me. Não fiqueis de braços cruzados.
(Coréia – território localizado na península Han na Ásia Oriental, que foi formalmente uma nação, mas foi dividido em dois países
separados pela Linha de Demarcação Militar: a Coreia do Norte, República Popular Democrática da Chosun no norte e a Coreia do
Sul, República da Coreia no sul.)

Costa Rica
Mensagem nº 2.922 - 25/11/2007 - em Angüera/BA: Queridos filhos, avante pelo caminho que vos
apontei. Levai Meus apelos ao mundo. Não fiqueis em silêncio. Deus vos chama e vós não podeis cruzar
os braços. Sabei todos vós que o tempo é curto. Eis agora a grande chance que o Senhor vos oferece.
Rezai. Somente rezando sereis capazes de viverdes as Minhas mensagens. A humanidade precisa
acolher o amor do Senhor. Os homens caminham como cegos a guiar outros cegos e os Meus pobres
filhos vão se perdendo em número cada vez maior. A Argentina beberá o cálice amargo da dor. Igual
sofrimento experimentarão os habitantes da Costa Rica. Eu sou a vossa Mãe e quero-vos felizes.
Voltai-vos ao Senhor. Eu preciso do vosso sim. Abri vossos corações e sede em tudo como Jesus.
Mensagem nº 3.285 - 27/02/2010: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe dolorosa. Sofro por causa dos
vossos sofrimentos. Peço-vos que sejais sempre do Senhor. Não vos deixeis contaminar. Dobrai vossos
joelhos em oração. Somente rezando podeis encontrar forças para a vossa caminhada. A humanidade
vive afastada e é chegado o momento do vosso retorno. Abri vossos corações ao amor do Senhor.
Quando sentirdes o peso das vossas dificuldades, chamai por Jesus. Ele é o vosso grande amigo.
Aproximai-vos do sacramento da confissão e da Eucaristia. Eis o tempo oportuno para vossa
conversão. Chegaram os tempos que Eu vos anunciei no passado. Sede fortes. A morte passará pela
Espanha. Costa Rica viverá momentos de angústia. Um gigante adormecido levará sofrimento e
morte à África. Voltai-vos ao Senhor. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
(Costa Rica – país da América Central.)

Cuba
Mensagem nº 2.911 - 03/11/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, sabei que o Senhor vos ama e vos
espera de braços abertos. Não vivis afastados. Sois importantes para a realização dos Meus planos. Abri
vossos corações e em tudo sede como Jesus. Testemunhai com a vossa própria vida que sois do
Senhor. Enchei-vos de amor e esperança. Nada ou ninguém está perdido. Não julgueis. Somente Deus é
o Juiz Supremo. Peço-vos que continueis a rezar. Somente por meio da oração podeis compreender os
desígnios de Deus para vós. Um fato assombroso se dará em Paris e se repetirá em Cuba. Sofro por
aquilo que vos espera. Não recueis.
(Cuba – país da América Central.)

Dinamarca
Mensagem nº 2.660 - 28/03/2006 – em Maceió/AL: Queridos filhos, a humanidade vive nas trevas do
paganismo e os Meus pobres filhos caminham para um grande abismo. Atenas tropeçará e perderá sua
fama. O Braço forte de Deus agirá. Grande sofrimento experimentarão os habitantes da
Dinamarca, Bélgica e Alemanha. A morte passará pelo Ceará. Arrependei-vos. Abri vossos corações
ao Senhor e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve
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ser levado a serio. Eu quero ajudar-vos. Não fiqueis de braços cruzados. Este é o tempo da graça.
Avante sem medo.
Mensagem nº 2.930 - 15/12/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração.
A paz do mundo está ameaçada. Sofro por aquilo que vos espera. Chegará o dia em que o dragão
furioso lançará fogo sobre o ninho do urso e grandes sofrimentos experimentarão os Meus
pobres filhos. Eis que chegaram os tempos por Mim preditos. A maldade penetrou muitos corações
e muitos dos Meus pobres filhos caminham cegos espiritualmente. Não vos afasteis da graça. Deus
precisa de vós. Abri vossos corações. Um fato doloroso se dará na Dinamarca e se repetirá no Rio de
Janeiro. A humanidade precisa aceitar o amor. O amor cura, liberta e salva. Amai sempre e sereis
capazes de acolher os Meus apelos. Avante sem medo.
(Dinamarca – país da Europa.)

Egito
Mensagem nº 2.527 – 24/05/2005: Queridos filhos, enchei-vos do Amor de Deus e deixai-vos guiar pelo
Espírito Santo. Afastai-vos de tudo aquilo que paralisa o verdadeiro amor. Os tempos em que viveis são
difíceis porque a criatura é mais valorizada que o Criador. Não permitais que a semente do mal se
apodere de vós. Sede unicamente do Senhor. Eu sou a vossa Mãe e sofro por causa dos vossos
sofrimentos. Aconteça o que acontecer Deus estará sempre perto de vós. De uma região da Bahia se
levantará um gigante adormecido que trará sofrimento para muitos. Rezai. Dobrai vossos joelhos
em oração para suportardes o peso das provações que hão de vir. Do Egito virá uma noticia que se
espalhará pelo mundo e muitos homens terão sua fé abalada. Não vos esqueçais dos Meus apelos.
Permanecei firmes no caminho que vos apontei. Acolhei o Evangelho e os ensinamentos do
verdadeiro Magistério da Igreja. Estais atentos. Não vos deixeis enganar.
Mensagem nº 2.670 - 20/04/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, o Senhor vos chama. Respondei
alegremente ao seu chamado de amor e sereis salvos. Sabei que o Jardim não será mais um lugar
seguro, pois o perigo virá dos terrenos do campo grande próximo ao rochedo do rio negro. Dobrai os
vossos joelhos em oração. Confiai no poder de Deus e afastai-vos de todo mal. Salta será golpeada e
os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Convertei-vos. De vossa conversão dependem muitas
coisas. A idolatria do Egito cairá por terra.
Mensagem nº 2.706 - 13/07/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, o Senhor é a certeza da vossa
vitória. Buscai n’Ele vossa força e jamais experimentareis o peso da derrota. A humanidade afastou-se de
Deus e os homens caminham como cegos a guiar outros cegos. Arrependei-vos e testemunhai com a
vossa própria vida que sois do Senhor. Haverá uma grande hecatombe no Egito e os Meus pobres
filhos experimentarão pesada cruz. Eu sou a vossa Mãe e quero dizer-vos que este é o tempo do
grande retorno. Não fiqueis estacionados. Deus espera o vosso sim.
Mensagem nº 3.393 - 30/10/2010: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para chamar-vos à
conversão sincera. Peço-vos que vivais com coragem as Minhas mensagens. Não quero forçar-vos, mas
peço-vos que sejais dóceis aos Meus apelos. Os homens se afastaram de Deus e se tornaram cegos
espiritualmente. Eis que chegaram os tempos mais dolorosos para a humanidade. Voltai-vos ao Senhor
por meio de uma sincera e amorosa entrega. Deus vos ama e vos espera com imenso amor de Pai.
Caminhais para um futuro de grandes dificuldades. A terra se agitará e o Egito beberá o cálice amargo
da dor. Rezai,rezai, rezai. O Oriente Médio experimentará pesada cruz e os Meus pobres filhos
gritarão por socorro. Bela estará em lágrimas pela morte de seus filhos. Dobrai vossos joelhos em
oração. A vossa vitória está no Senhor. Não cruzeis os braços.

El Salvador
Mensagem nº 2.647 - 28/02/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, eis o tempo do vosso grande
retorno. Deus vos espera. Abri vossos corações e acolhei o Amor do Senhor. A humanidade viverá
momentos de grandes dificuldades. A cerca de pedra será quebrada e o terror chegará a El
Salvador. Deus vos chama. Não cruzeis os braços. Um famoso balneário do Brasil sumirá. O terror
também chegará a uma famosa ilha da Grécia. Dobrai vossos joelhos em oração. Deus quer salvarvos. Não recueis. Os Meus pobres filhos viverão momentos de angústia. Os homens do terror
chegarão onde se encontra a ponte da torre. Ó filhos, voltai-vos depressa. Eu quero ajudar-vos, mas
vós não podeis viver afastados do Senhor. Convertei-vos.
(El Salvador – país da América Central.)

Equador
Mensagem nº 2.545 – 05/07/2005 - na Paróquia N. Senhora Aparecida. Interlagos/SP: Queridos
filhos, não recueis. Tende coragem, fé e esperança. Sabei que estes são os tempos difíceis para a
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humanidade. Mudai de vida e esperai no Senhor com alegria. Desejo que vivais santamente e que em
toda parte procureis imitar o Meu Filho Jesus. O Equador viverá um dia de grande aflição. A
humanidade caminha agora para um grande abismo. Convertei-vos. Não fiqueis estacionados no pecado.
Sabei que Deus tem pressa. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
(Equador – país da América do Sul.)

Espanha
Mensagem nº 2.543 – 02/07/2005: Queridos filhos, abri vossos corações ao chamado do Senhor. Sabei
que este é o tempo oportuno para vos converterdes. Não vivais em pecado. Sede honestos em vossos
atos e não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. A humanidade contaminou-se com o
pecado e precisa ser curada. Buscai o Senhor. Ele vos ama e vos perdoa. A Espanha sofrerá com uma
traição. Os homens não respeitam as Leis de Deus e querem ser maiores que o Criador. Converteivos. De vossa conversão dependem muitas coisas.
Mensagem nº 3.077 - 04/11/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, tende coragem, fé e esperança.
Enfrentai com alegria as vossas dificuldades, pois não há vitória sem cruz. Aconteça o que acontecer,
acreditai sempre que o Senhor virá em vosso socorro. Dobrai vossos joelhos em oração e vereis aquilo
que os olhos humanos jamais viram. Permanecei firmes no caminho que vos apontei. Como já disse,
Deus está no controle de tudo. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Caminhais para um futuro de
grandes provações. Um fato assombroso se dará na Espanha e a Igreja do Meu Jesus muito
sofrerá. Continuai a rezar pela Igreja. Não vos afasteis da verdade.
Mensagem nº 3.167 - 30/05/2009 - em Angüera/BA: Queridos filhos, não recueis. Eu preciso de vós.
Dizei a todos que Deus tem pressa e é chegado o momento de assumirdes o vosso verdadeiro papel de
cristãos. Não quero forçar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. A humanidade trilha pelas
veredas da autodestruição e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Voltai-vos ao Senhor. Ele
vos ama e vos espera de braços abertos. Não fiqueis estacionados. Deus vos espera com imenso amor
de Pai. Vós sois importantes para a realização dos Meus planos. Um doloroso acontecimento se dará
na Espanha e se repetirá no Rio de Janeiro. Sofro por aquilo que vem para vós. Dobrai vossos joelhos
em oração. Escutai o Senhor e sede dóceis ao Seu chamado.
Mensagem nº 3.282 - 20/02/2010: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e bem sabeis o quanto uma Mãe
ama seus filhos. Sede dóceis ao Meu chamado e Eu vos conduzirei Àquele que é o vosso Caminho,
Verdade e Vida. Peço-vos que sejais mansos e humildes de coração. Eu preciso do vosso sincero e
corajoso testemunho. Abri vossos corações ao Amor de Deus. A humanidade vive afastada do Criador e
caminha para um grande abismo. Dizei a todos que o tempo é curto. Dobrai vossos joelhos em oração e
vereis a paz reinar sobre a terra. Sofro por aquilo que vos espera. Um fato assombroso acontecerá na
Espanha e se espalhará por vários Países da Europa. A França beberá o cálice amargo da dor.
Aquilo que vos anunciei no passado vai realizar-se. Estai atentos. Voltai-vos ao Senhor.
Mensagem nº 3.285 - 27/02/2010: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe dolorosa. Sofro por causa dos
vossos sofrimentos. Peço-vos que sejais sempre do Senhor. Não vos deixeis contaminar. Dobrai vossos
joelhos em oração. Somente rezando podeis encontrar forças para a vossa caminhada. A humanidade
vive afastada e é chegado o momento do vosso retorno. Abri vossos corações ao amor do Senhor.
Quando sentirdes o peso das vossas dificuldades, chamai por Jesus. Ele é o vosso grande amigo.
Aproximai-vos do sacramento da confissão e da Eucaristia. Eis o tempo oportuno para vossa
conversão. Chegaram os tempos que Eu vos anunciei no passado. Sede fortes. A morte passará pela
Espanha. Costa Rica viverá momentos de angústia. Um gigante adormecido levará sofrimento e
morte à África. Voltai-vos ao Senhor. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 3.341 – 06/07/2010 - em Goiânia/GO: Queridos filhos, coragem. Deus está muito perto de
vós. Aconteça o que acontecer não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Enchei-vos de
esperança, pois o amanhã será melhor para todos os homens e mulheres de fé. Eu sou a vossa Mãe e
vim do Céu para dizer-vos que este é o tempo da graça. Não vivais afastados. O que tendes a fazer não
deixeis para o amanhã. Eis o tempo das grandes tribulações. A humanidade afastou-se de Deus. Meus
pobres filhos caminham como cegos a guiar outros cegos. Rezai. A oração é o recurso que vos ofereço
para estes tempos difíceis. A vossa vitória está no Senhor. Buscai-O sempre. Aproximai-vos da
Eucaristia e escutai Sua Palavra, pois somente assim podeis suportar o peso das provações que
já estão a caminho. Deixai-vos guiar pelo Senhor e Ele vos levará por caminho seguro. Não desanimeis.
Quando tudo parecer perdido virá para vós a grande vitória. Um fato assombroso acontecerá na
Espanha e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. O terror se espalhará e os homens
temerão. Eis o tempo do vosso retorno. Não cruzeis os braços. Avante. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós.
(Espanha – país da Europa.)
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Etiópia
Mensagem nº 2.565 – 23/08/2005: Queridos filhos, sofro por causa dos vossos sofrimentos. Peço-vos
que não vivais apegados às coisas materiais. Vós que tendes em abundância ajudai os pobres; ajudai
aqueles que vivem na miséria crônica. Sabei que eles têm o mesmo direito que vós. Rezai. Rezai pelos
menos favorecidos. Rezai pelos Meus pobres filhos da Etiópia. A Etiópia carregará pesada cruz. Eu
sou a vossa Mãe e estou muito perto de vós. Não permitais que o demônio vos tente com
interrogações acerca daquilo que acontecerá na Etiópia. Mesmo na dor, louvai e bendizei o nome do
Senhor.
Mensagem nº 2.586 – 10/10/2005: Queridos filhos, Sou a Rainha da Paz. Deus enviou-Me para
oferecer-vos a paz e para fazer-vos homens e mulheres de fé. Acolhei os Meus apelos e deixai-vos guiar
pelas mãos do Senhor. Sofro pelos sofrimentos dos Meus pobres filhos. Ó homens, arrependei-vos e
voltai-vos ao Senhor. A humanidade experimentará grandes sofrimentos. A Grécia viverá momentos de
grandes tribulações. Gritos de desespero se ouvirão por todos os lados. A França tropeçará. A Ira
de Deus cairá sobre os pecadores. Portugal chorará a morte de seus filhos. A Etiópia estará
deserta. A morte virá. Dor maior não existiu. Sabei todos vós que Deus é a vossa única esperança.
Confiai n’Ele e afastai-vos do pecado. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
(Etiópia – país da África.)

EUA (Vide página 124)
Filipinas
Mensagem nº 2.587 – 11/10/2005: Queridos filhos, Sou a vossa Mãe dolorosa e sofro pelos pecados da
humanidade. É chegado o momento de dizer: basta. O Senhor está contristado por causa dos vossos
pecados. Mudai de vida. Convertei-vos enquanto há tempo. Sabei que estes são os tempos mais
dolorosos para a humanidade. A Mongólia beberá o cálice amargo da dor. Não cruzeis os braços.
Dobrai vossos joelhos em oração para serdes salvos. A morte passará pelas Filipinas. A humanidade
viverá a angústia de um condenado. Coragem. Sede do Senhor. A vossa força está n’Ele.
(Filipinas – país da Ásia.)

França
Mensagem nº 2.510 – 16/04/2005: Queridos filhos, Deus falará aos homens por meio de sinais
extraordinários. Um grande aviso será dado à humanidade, mas se os homens não se
arrependerem a ira de Deus cairá sobre a humanidade. Os homens verão algo como um sol que
ficará visível no céu por longas horas. Todos os olhos verão. Sabei que Deus tem pressa. Rezai.
Intensificai vossas orações para suportardes o peso das provações que hão de vir. Da França sairá um
espinho que ferirá os homens fiéis. Coragem. Eu estou ao vosso lado.
Mensagem nº 2.586 – 10/10/2005: Queridos filhos, Sou a Rainha da Paz. Deus enviou-Me para
oferecer-vos a paz e para fazer-vos homens e mulheres de fé. Acolhei os Meus apelos e deixai-vos guiar
pelas mãos do Senhor. Sofro pelos sofrimentos dos Meus pobres filhos. Ó homens, arrependei-vos e
voltai-vos ao Senhor. A humanidade experimentará grandes sofrimentos. A Grécia viverá momentos de
grandes tribulações. Gritos de desespero se ouvirão por todos os lados. A França tropeçará. A Ira
de Deus cairá sobre os pecadores. Portugal chorará a morte de seus filhos. A Etiópia estará
deserta. A morte virá. Dor maior não existiu. Sabei todos vós que Deus é a vossa única esperança.
Confiai n’Ele e afastai-vos do pecado. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 2.616 – 17/12/2005: Queridos filhos, rezai. A humanidade precisa de paz e vós podeis
contribuir para que a paz reine nos corações dos homens. Israel não dará muitos passos para o
encontro com um grande sofrimento. A França chorará a morte de seus filhos e Los Angeles será
sacudida. Eis os tempos difíceis para a humanidade. Convertei-vos e voltai-vos Àquele que é o vosso
Caminho, Verdade e Vida. Os homens do terror estão preparando algo doloroso para os homens. A
Inglaterra sofrerá. Geórgia também experimentará pesada cruz. Permanecei firmes no caminho que
vos apontei. Grande dor chegará para o Alaska. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Um
pássaro veloz cairá. Não fiqueis de braços cruzados. Avante.
Mensagem nº 2.623 - 01//01/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a humanidade viverá
momentos difíceis e graves conflitos causarão grandes perdas. Aquele que se opõe a Cristo agirá
com grande força e os Meus pobres filhos beberão o cálice amargo da dor. Pedras grandes cairão
sobre os homens. A dor será grande. Eu sou a vossa Mãe Dolorosa e sei o que vos espera. Não
cruzeis os braços. Deus tem pressa. Cuidai da vossa vida espiritual e em tudo procureis imitar Meu Filho
Jesus. Os vossos nomes já estão gravados em Meu Imaculado Coração. Convertei-vos. Os homens do
terror agirão com grande fúria. Vereis horrores em toda parte. Na França, na Malásia e no Brasil a
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dor será intensa. Dobrai vossos joelhos em oração. Este é o ano do sofrimento para muitos dos
Meus pobres filhos.
Mensagem nº 2.887 - 08/09/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe Imaculada.
Peço-vos que vos afasteis do pecado, pois somente assim podeis compreender o desejo do Senhor para
vós. Não rejeiteis a graça do Senhor. Ele espera muito de vós. Sede fieis e em tudo sede como Meu Filho
Jesus. Eu conheço vossas dificuldades e pedirei ao Meu Jesus por vós. Rezai. A oração vos conduzirá a
vitória. Não recueis. Acolhei os Meus apelos e sereis grandes na fé. Um fato assombroso acontecerá
na França e se repetirá em Natal. Rezai. Sofro por aquilo que vos espera. Avante sem medo. Deus
está ao vosso lado.
Mensagem nº 2.900 - 09/10/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, avante pelo caminho que vos
apontei. Abraçai a verdade, pois somente assim podeis encontrar a salvação. Afastai-vos da maldade e
buscai o Senhor. Ele é a vossa esperança e sem Ele nada sois e nada podeis fazer. Enchei-vos do amor
de Deus. Buscai forças na Eucaristia e em Sua palavra. Deixai que a vossa vida fale do Senhor mais que
vossas palavras. Um fato assombroso se dará na França. Toda Europa carregará pesada cruz.
Rezai. Eu sou a vossa Mãe e estarei ao vosso lado. Coragem.
Mensagem nº 3.036 - 05/08/2008 - São Sebastião do Rio de Janeiro/RJ: Queridos filhos, Eu sou a
vossa Mãe e conheço vossas necessidades. Confiai plenamente na bondade do Senhor e entregai a Ele
a vossa própria existência. Sois amados um por um pelo Pai, no Filho por meio do Espírito Santo. Vivei
voltados para as coisas do alto. Não permitais que as coisas mundanas apaguem dentro de vós a chama
da fé. Eu preciso de cada um de vós. Abri vossos corações ao Meu chamado. Não recueis. Aconteça o
que acontecer não vos afasteis do caminho que vos apontei. Sede corajosos. Em toda parte testemunhai
que sois de Cristo. A humanidade está enferma por causa do pecado. Eis que chegaram os tempos
difíceis para vós. Buscai o Senhor. Ele vos espera de braços abertos. Os Meus pobres filhos caminham
numa triste cegueira espiritual. Buscai a Luz de Deus. Deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo e sereis
vitoriosos. Rezai pela Igreja. Um fato doloroso se dará na França e trará grandes sofrimentos para a
Igreja. A revolta é fruto da desobediência. Sofro por aquilo que vos espera. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.188 – 15/07/2009 - na Fazenda Santa Ernestina/Nova Luzitânia/SP: Queridos filhos,
não há vitória sem cruz. Quando tudo parecer perdido, o Senhor virá a vós e sereis vitoriosos. Dizei a
todos que este é o momento do vosso sim ao Senhor. Sede fiéis ao Evangelho do Meu Jesus e deixai
que o amor transforme vossos corações. Continuai a rezar. O Senhor espera muito de vós. Sabei que
este é o tempo da graça. Chegará o dia em que muitos hão de arrepender-se da vida transcorrida sem
Deus, mas para muitos será tarde. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para oferecer-vos o Meu amor. Não
quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Não desanimeis. Eu pedirei ao Meu Jesus por
cada um de vós. Avante sem medo. Sofro por causa dos Meus pobres filhos afastados. Rezai. Somente
rezando sereis capazes de aceitar a vontade de Deus. A morte passará pelo norte da França e os
Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Grande será a destruição. Estai atentos. Não fiqueis de
braços cruzados. O Senhor espera que sejais homens e mulheres de oração.
Mensagem nº 3.282 - 20/02/2010: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e bem sabeis o quanto uma Mãe
ama seus filhos. Sede dóceis ao Meu chamado e Eu vos conduzirei Àquele que é o vosso Caminho,
Verdade e Vida. Peço-vos que sejais mansos e humildes de coração. Eu preciso do vosso sincero e
corajoso testemunho. Abri vossos corações ao Amor de Deus. A humanidade vive afastada do Criador e
caminha para um grande abismo. Dizei a todos que o tempo é curto. Dobrai vossos joelhos em oração e
vereis a paz reinar sobre a terra. Sofro por aquilo que vos espera. Um fato assombroso acontecerá na
Espanha e se espalhará por vários Países da Europa. A França beberá o cálice amargo da dor.
Aquilo que vos anunciei no passado vai realizar-se. Estai atentos. Voltai-vos ao Senhor.
Mensagem nº 3.323 – 24/05/2010 - em Goiânia/GO: Queridos filhos, Meu Jesus é a Luz do mundo e
somente Ele é o vosso único e verdadeiro Salvador. Confiai n’Ele que vê o oculto e vos conhece pelo
nome. Não desanimeis. Deus está ao vosso lado. Coragem. Nada poderá contra vós quando estais com
o Senhor. Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Não vos
afasteis da verdade. Sois importantes para a realização dos Meus planos. Dai o melhor de vós na missão
que o Senhor vos confiou. Eu sou a vossa Mãe e sou incansável. Venho para mostrar-vos o caminho.
Não fiqueis estacionados. A vossa vida pertence ao Senhor. Sois os eleitos de Deus e Ele espera o
vosso sim sincero e corajoso. A Itália beberá o cálice amargo da dor. Um fato assombroso
acontecerá em Roma e se repetirá no norte da França. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por
aquilo que vos espera. Rezai muito diante da cruz. Quem está com o Senhor jamais sentirá o peso da
derrota. Avante.
(França – país da Europa.)
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Gâmbia
Mensagem nº 2.650 - 07/03/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, sede fortes e em tudo procurai
testemunhar o Amor de Deus. A humanidade vive fortes tensões e caminha para o abismo da destruição.
Rezai. O Senhor vos chama. Não cruzeis os braços. O vosso tempo é curto e este é o momento do vosso
retorno. Os habitantes de Xangai viverão momentos de pavor. A morte e a destruição afligirão os
Meus pobres filhos. De Gâmbia virá uma triste noticia. Buscai o Senhor. Ele vos espera de braços
abertos.
(Gâmbia – país da África.)

Geórgia
Mensagem nº 2.616 – 17/12/2005: Queridos filhos, rezai. A humanidade precisa de paz e vós podeis
contribuir para que a paz reine nos corações dos homens. Israel não dará muitos passos para o
encontro com um grande sofrimento. A França chorará a morte de seus filhos e Los Angeles será
sacudida. Eis os tempos difíceis para a humanidade. Convertei-vos e voltai-vos Àquele que é o vosso
Caminho, Verdade e Vida. Os homens do terror estão preparando algo doloroso para os homens. A
Inglaterra sofrerá. Geórgia também experimentará pesada cruz. Permanecei firmes no caminho que
vos apontei. Grande dor chegará para o Alaska. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Um
pássaro veloz cairá. Não fiqueis de braços cruzados. Avante.
(Geórgia – país localizado na fronteira entre Europa e Ásia.)

Grã-Bretanha
Mensagem nº 2.618 – 20/12/2005: Queridos filhos, convido-vos a viverdes o Evangelho do Meu Filho
Jesus e a assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristãos. Dizei a todos que Deus tem pressa e que já
não há mais tempo a perder. Sede corajosos e testemunhai em toda parte que sois de Cristo. Não vos
esqueçais: vós estais no mundo, mas não sois do mundo. Sois do Senhor. A humanidade está enferma e
Deus quer curá-la. Sabei que este é o tempo oportuno para o vosso retorno. Um grande acontecimento
se dará na Grã-Bretanha e se repetirá na Paraíba. Sabei que não vim do Céu por brincadeira. O que
tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 2.709 - 20/07/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, peço-vos que sejais corajosos em
anunciar os Meus apelos ao mundo. Vim do céu para chamar-vos ao arrependimento e para transformarvos em novos homens e novas mulheres. Sede de Deus com um autentico testemunho de vida. A
humanidade precisa do vosso sincero amor e testemunho. Sede luz para os que vivem nas trevas.
Aproximai-vos do Senhor. Somente Ele é o vosso Tudo e n’Ele está a vossa vitória. Um doloroso
acontecimento se dará no oeste da Grã-Bretanha e se repetirá na Paraíba. Rezai. Rezai. Rezai. Eu
estou convosco. Sede fiéis.
(Grã-Bretanha – comunidade britânica da Europa, onde se localizam a Escócia, Inglaterra e País de Gales.)

Grécia
Mensagem nº 2.586 – 10/10/2005: Queridos filhos, Sou a Rainha da Paz. Deus enviou-Me para
oferecer-vos a paz e para fazer-vos homens e mulheres de fé. Acolhei os Meus apelos e deixai-vos guiar
pelas mãos do Senhor. Sofro pelos sofrimentos dos Meus pobres filhos. Ó homens, arrependei-vos e
voltai-vos ao Senhor. A humanidade experimentará grandes sofrimentos. A Grécia viverá momentos de
grandes tribulações. Gritos de desespero se ouvirão por todos os lados. A França tropeçará. A Ira
de Deus cairá sobre os pecadores. Portugal chorará a morte de seus filhos. A Etiópia estará
deserta. A morte virá. Dor maior não existiu. Sabei todos vós que Deus é a vossa única esperança.
Confiai n’Ele e afastai-vos do pecado. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 2.647 - 28/02/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, eis o tempo do vosso grande
retorno. Deus vos espera. Abri vossos corações e acolhei o Amor do Senhor. A humanidade viverá
momentos de grandes dificuldades. A cerca de pedra será quebrada e o terror chegará a El
Salvador. Deus vos chama. Não cruzeis os braços. Um famoso balneário do Brasil sumirá. O terror
também chegará a uma famosa ilha da Grécia. Dobrai vossos joelhos em oração. Deus quer salvarvos. Não recueis. Os Meus pobres filhos viverão momentos de angústia. Os homens do terror
chegarão onde se encontra a ponte da torre. Ó filhos, voltai-vos depressa. Eu quero ajudar-vos, mas
vós não podeis viver afastados do Senhor. Convertei-vos.
(Grécia – país localizado na junção da Europa, Ásia e África.)

Guatemala
Mensagem nº 2.668 - 15/04/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, aqueles que rejeitam as graças de
Deus pedirão por milagres e gritarão por mundo novo. Almas sofrerão por falta de oração e vivência dos
Meus apelos. O bravo viverá em angústia, sem ter a certeza de que existirá bomfim. A cachoeira não
dará água fria aos sedentos e os Meus pobres filhos experimentarão pesada cruz. As flores do bom
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jardim estarão murchas e sem cheiro. Guatemala e Brasil: eis a localização. Eu sou a vossa Mãe e
sofro por aquilo que vos espera. Convertei-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Rezai
sempre. Somente por meio da oração podeis suportar o peso das provações que virão.
Mensagem nº 3.266 - 14/01/2010: Queridos filhos, não vos afasteis da oração. Quando vos peço para
rezar, deveis entender que somente por meio da oração a humanidade encontrará a paz. Sofro por causa
dos Meus pobres filhos afastados de Deus. Eu sou a vossa Mãe e sou incansável. Não recueis. Abri
vossos corações aos Meus apelos. Estai atentos ao que vos digo e encontrareis resposta às vossas
dúvidas. A humanidade trilha pelo caminho da autodestruição que os homens prepararam por suas
próprias mãos. A morte passará pela Guatemala e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz.
Rezai. Rezai. Rezai. Ainda vereis horrores sobre a terra.
Mensagem nº 3.335 - 22/06/2010: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração. Ainda vereis
horrores sobre a terra. A vossa nação beberá o cálice amargo do sofrimento porque os homens se
afastaram do Criador. Eu sofro por aquilo que vem para vós. Não vos afasteis de Jesus. Quando estais
afastados, atraís sobre vós aquilo que é mau. Sois do Senhor. Escutai Sua voz e atendei com amor Seu
chamado de conversão. Não quero obrigar-vos, mas o que digo é para o vosso bem espiritual. EscutaiMe. Um fato assombroso se dará na Terra de Santa Cruz e se repetirá na Guatemala. Estai atentos.
Dizei a todos que este é o tempo das grandes tribulações. O que tendes a fazer não deixeis para o
amanhã.
(Guatemala – país da América Central.)

Holanda
Mensagem nº 2.720 - 15/08/2006 - na Igreja de Santa Terezinha- Brasília/DF: Queridos filhos, dedicai
parte do vosso tempo à oração e a escuta da palavra de Deus. Acolhei também os Meus apelos, pois Eu
quero levar-vos a um ardente desejo de santidade. A humanidade trilha pelas veredas da autodestruição
e os Meus pobres filhos caminham como cegos a guiar outros cegos. Voltai-vos depressa. Deus tem
pressa e já não podeis viver distantes da Sua graça. A humanidade carregará pesada cruz. A Holanda
beberá o cálice amargo da dor. A morte passará e os Meus pobres filhos viverão momentos de
angústia. Sofro por causa dos vossos sofrimentos. Abri vossos corações. Eu pedirei ao Meu Jesus por
vós. Avante sem medo. Quem confia no Senhor será vitorioso.
(Holanda – país da Europa.)

Hungria
Mensagem nº 2.740 - 30/09/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, peço-vos que continueis firmes na
oração. Não vos afasteis do caminho do bem e da santidade. Fugi do pecado e voltai-vos Àquele que é o
vosso único e verdadeiro Salvador. Eu preciso do vosso sincero e corajoso testemunho. Não vos
atemorizeis ante vossas dificuldades. Deus está convosco. Rezai. Rezai. Rezai. Eu quero ver-vos felizes
já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. A Hungria viverá momentos de dificuldades. O terror
chegará e os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Dobrai vossos joelhos em oração.
(Hungria – país da Europa.)

Iêmen
Mensagem nº 2.579 – 24/09/2005: Queridos filhos, Deus está no controle de tudo. Não temais. A
humanidade viverá momentos de grandes tribulações, mas quem permanecer fiel será salvo. Um
homem perverso surgirá. Por causa dele os fiéis experimentarão grande sofrimento. Sanaa é a
capital de seu País. A Itália será invadida. Os homens de barba grande agirão com grande fúria.
Dobrai vossos joelhos em oração. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Coragem.
Mensagem nº 3.402 - 20/11/2010: Queridos filhos, o telhado do mundo descerá e haverá sofrimento
em muitas regiões da terra. Eis os tempos das tribulações para a humanidade. Dobrai vossos
joelhos em oração e sereis vitoriosos. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Eu pedirei ao meu Filho
Jesus por vós. Tende coragem, fé e esperança. O amanhã será melhor para os homens e mulheres de
fé. Iêmen e Argélia: a morte virá e grande será a destruição. Sofro por aquilo que vem para vós.
Abri vossos corações ao Senhor e vivei voltados para o Paraíso para o qual unicamente fostes criados.
Não vos afasteis do caminho que vos apontei.
(Iêmen – país árabe cuja capital é Sanaa.)

Índia
Mensagem nº 2.595 – 29/10/2005: Queridos filhos, permanecei firme no caminho que vos apontei. Eis os
tempos das dores. Arrependei-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. A humanidade
caminha pelas veredas da autodestruição que os homens prepararam por suas próprias mãos.
Buscai a paz. Deus é a solução para vós. Voltai-vos. A Líbia tropeçará e os Meus pobres filhos
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experimentarão grandes sofrimentos. Para os homens do terror será um presente valioso.
Intensificai vossas orações. Agora se avizinham os momentos difíceis para os Meus pobres filhos. Um
templo estará em ruínas. Foi construído em cima de um túmulo. Será na Índia.
Mensagem nº 3.388 - 19/10/2010: Queridos filhos, vim do céu para apontar-vos o caminho da graça.
Não vos afasteis do Senhor. Sabei que o pecado vos leva a um pecado maior; vos leva às trevas e vos
afasta do caminho da salvação. A graça vos leva a Cristo, Caminho, Verdade e Vida. Na graça há amor,
paz, alegria e encontro pessoal com Meu Filho Jesus. Direcionai vossas vidas para Aquele que é o vosso
único e verdadeiro Salvador. Deus se alegra com aqueles que buscam Sua graça. Não vos esqueçais
das palavras do Meu Filho Jesus: quem busca vai encontrar. Sede fortes. Não recueis. Meu Senhor vos
ama e vos espera. A Índia gritará por socorro e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz.
Rezai. Na oração encontrareis a solução para todos os vossos problemas. Coragem.
Mensagem nº 3.392 - 28/10/2010: Queridos filhos, sede fortes e firmes na fé. Não há vitoria sem cruz.
Eis que viveis agora os tempos da dolorosa purificação. Caminhais para um futuro de grandes
tribulações. Dobrai vossos joelhos em oração. Somente por meio da oração podeis suportar o peso da
vossa cruz. A morte passará pelo Japão e pela Índia e deixará um grande rastro de destruição.
Buscai forças em Jesus. Somente acolhendo os apelos do Meu Filho Jesus, podeis mudar vossas vidas.
Não recueis. Avante com coragem.
(Índia – país da Ásia.)

Indonésia
Mensagem nº 2.536 – 14/06/2005: Queridos filhos, a humanidade caminha para o abismo da
autodestruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Os homens de barba grande
serão traídos e grande fúria se levantará contra muitas nações. Aquele que espalha o terror será
apanhado e a mãe das nações terríveis será golpeada. A Indonésia irá chorar a morte de seus
filhos. A autodestruição chegará para a Indonésia. A Rússia pisará em muitas nações e a
humanidade viverá momentos de grande dor. Voltai-vos Aquele que é o vosso único Caminho,
Verdade e Vida. Não quero forçar-vos a nada, mas peço-vos que sejais do Senhor. Eu sou a vossa Mãe
e quero ajudar-vos. Afastai-vos do pecado e dizei o vosso sim ao Senhor.
Mensagem nº 2.604 – 19/11/2005: Queridos filhos, abri vossos corações ao Senhor. Ele quer falar-vos.
Sede dóceis ao Seu chamado, pois somente assim podeis colaborar para a realização dos Meus planos.
Não quero forçar-vos, mas o que digo deve ser levado a serio. No céu do Brasil se verá uma grande
nuvem de fumaça. Os homens terão grandes perdas. A Arábia Saudita viverá momentos de dor.
Maior não existiu. A Indonésia tropeçará e chorará a morte de seus filhos. Maior também não
existiu. Eu sou a vossa Mãe e sofro pelos pecados dos homens. Voltai-vos. Deus vos ama e vos espera.
Não recueis.
Mensagem nº 2.637 - 04/02/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, tenho pressa. Buscai o Senhor,
pois Ele está de braços abertos a vossa espera. Cuidai da vossa vida espiritual e não vos preocupeis
demasiadamente com as coisas materiais. Rezai. Dedicai parte do vosso tempo à oração. Grande
sofrimento experimentará Três Corações. Acontecerá na Indonésia e se repetira em Angra dos
Reis. Eis o tempo do vosso retorno. Não cruzeis os braços. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado.
Coragem. Deus está convosco.
Mensagem nº 3.307 - 17/04/2010: Queridos filhos, sou a vossa Mãe dolorosa. Vim do céu para trazervos Minha mensagem de paz e conversão. Não cruzeis os braços. Abri vossos corações e aceitai a
vontade de Deus para vossas vidas. Viveis no tempo das grandes confusões espirituais e Meu adversário
agirá com grande fúria para afastar-vos do caminho de Deus. Buscai forças na oração. Não vos afasteis
da verdade. Aconteça o que acontecer, não permitais que o demônio vença. Sois do Senhor e com Ele
sereis vitoriosos. Rezai. A humanidade caminha para o abismo da destruição que os homens
prepararam por suas próprias mãos. Um gigante adormecido se levantará na Indonésia e os Meus
pobres filhos beberão o cálice amargo da dor. Tragédia maior não existiu. Sede fortes e firmes na
fé. Eu estarei sempre convosco. Uma grande destruição se verá no Japão. Rezai. Rezai. Rezai.
Mensagem nº 3.408 - 04/12/2010: Queridos filhos, preparai-vos para o Natal com orações e obras de
caridade. Tudo aquilo que fizerdes em favor dos Meus pobres filhos não ficará sem recompensa. Abri
vossos corações ao Senhor. Ele espera muito de vós. Não cruzeis os braços. Eu preciso de cada um de
vós. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou. Agradeço-vos por estardes aqui e rogarei
ao Meu Filho Jesus por vós. Coragem. A humanidade está enferma e Eu vim do céu para dizer-vos que
em Jesus está a vossa salvação. Abri vossos corações a Ele e sereis ricos espiritualmente. A morte se
levantará na Indonésia e os Meus pobres filhos beberão o cálice amargo do sofrimento. Rabat
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gritará por socorro. Sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós. Não vos
afasteis da graça do Senhor. Avante.
(Indonésia – país localizado entre o sudeste asiático e a Austrália.)

Inglaterra
Mensagem nº 2.616 – 17/12/2005: Queridos filhos, rezai. A humanidade precisa de paz e vós podeis
contribuir para que a paz reine nos corações dos homens. Israel não dará muitos passos para o
encontro com um grande sofrimento. A França chorará a morte de seus filhos e Los Angeles será
sacudida. Eis os tempos difíceis para a humanidade. Convertei-vos e voltai-vos Àquele que é o vosso
Caminho, Verdade e Vida. Os homens do terror estão preparando algo doloroso para os homens. A
Inglaterra sofrerá. Geórgia também experimentará pesada cruz. Permanecei firmes no caminho que
vos apontei. Grande dor chegará para o Alaska. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Um
pássaro veloz cairá. Não fiqueis de braços cruzados. Avante.
Mensagem nº 2.665 - 08/04/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, quem vive em riqueza não verá a
maravilha e a terra rica e sentirá saudades do sorriso feliz. Acontecerá no Brasil e os homens
experimentarão pesada cruz. Suécia e Inglaterra. Costa oeste e costa sul: a morte passará. Eis que
chegaram os tempos mais dolorosos para a humanidade. Dobrai vossos joelhos em oração. A vossa
vitória está no Senhor. Confiai n’Ele e vereis a paz reinar no mundo. Fugi do pecado para serdes grandes
aos olhos do Senhor. Deus enviará e os homens verão no primeiro dia da semana. Sabei que o
Senhor fará de tudo para salvar-vos. Sei que tendes liberdade, mas não vos esqueçais que antes e
acima de tudo deveis fazer a vontade de Deus.
Mensagem nº 2.725 - 26/08/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, rezai pela paz do mundo e pela
conversão dos pecadores. O terror chegará à Inglaterra, sobretudo a Southampton. A dor será
grande para os Meus pobres filhos. Eu sou a vossa Mãe e desejo a vossa felicidade. Confiai no
Senhor. Ele é Bom e quer salvar-vos. Não fiqueis no pecado. A paz do mundo está ameaçada e vós
não podeis cruzar os braços. Sede do Senhor. Ele vos espera com imenso amor de Pai. Avante sem
medo. (Southampton – cidade da Inglaterra.)
Mensagem nº 3.044 - 23/08/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, convido-vos a assumirdes o vosso
verdadeiro papel de cristãos. Voltai-vos ao Meu Filho Jesus, pois somente Ele é o vosso Tudo e sem Ele
nada podeis fazer. Vivei afastados do mundo e sede do Senhor com alegria. Vivei Seus Mandamentos e
esforçai-vos para vos converterdes. Eu vim do céu para dizer-vos que estes são os momentos mais
dolorosos para a humanidade. Depois da grande tribulação a humanidade encontrará a paz. Sofro por
aquilo que vos espera. Não vos afasteis da oração. Dobrai vossos joelhos em oração e buscai forças em
Jesus. Da Inglaterra virá uma pesada cruz para a Igreja. Ficai com a verdade. Não permitais que a
vossa fé seja abalada. Avante com coragem.
Mensagem nº 3.258 – 26/12/2009: Queridos filhos, não permitais que o demônio vos engane. Afastaivos da maldade e voltai-vos ao Senhor para serdes salvos. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para
apontar-vos o caminho do bem e da santidade. Peço-vos que sejais homens e mulheres de oração. A
humanidade afastou-se do Criador porque os homens se afastaram da oração. Sabei que sois amados
pelo Senhor e Ele vos espera de braços abertos. Um doloroso acontecimento se dará na terra da
rainha (Inglaterra) e se repetirá na capital do Brasil. Sofro por aquilo que vos espera. Não recueis.
Acolhei os Meus apelos e testemunhai que sois unicamente de Cristo.
(Inglaterra – país da Europa.)

Irã
Mensagem nº 2.516 – 30/04/2005: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração em favor da paz do
mundo. A humanidade vive fortes tensões e caminha para a autodestruição. Um homem orgulhoso fará
acordos com o Irã. Ele parece ser um pacificador, mas na verdade será um espinho para muitas
nações. Os homens do terror, liderados por aquele com aparência de profeta, levarão sofrimento e
dor ao ninho da águia e ao País do Salvador. Eis que chegaram os tempos por Mim preditos. Rezai.
Estai atentos. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Avante com esperança.
Mensagem nº 2.542 – 29/06/2005: Queridos filhos, rezai pela Igreja. O demônio causará grande
confusão e muitos perderão a fé. Sede unicamente do Senhor e não permitais que nada vos afaste do
Seu Amor. No Irã haverá um grande terremoto que matará muitos homens. Não houve outro igual.
Uma cidade brasileira que um dia foi capital viverá momentos de grande aflição. Dobrai vosso
joelho em oração. Eu estou ao vosso lado embora não Me vejais. Não temais.
Mensagem nº 2.557 – 04/08/2005: Queridos filhos, ficai com o Senhor. Ó homens, para onde quereis ir?
Sabei que não há salvação fora de Cristo. Ele é a Luz do mundo e quem está com Cristo terá sua vida
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transformada. Não vos deixeis contaminar. A humanidade caminha em direção a destruição. A terra se
agitará e tremerá com o grande holocausto atômico. O Irã será devastado por Israel. Eis os tempos
difíceis para a humanidade. Voltai-vos ao Senhor. Dizei a todos que este é o tempo favorável à
conversão. Chegará o dia em que muitos hão de arrepender-se da vida transcorrida sem Deus, mas será
tarde. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 2.649 - 04/03/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu vos amo como sois e quero
ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da
fé. A humanidade afastou-se de Deus e os Meus pobres filhos caminham como cegos a guiar outros
cegos. De uma famosa Cordilheira virá o terror e a morte passará por Mossel Bay. Gritos de
desespero se ouvirão em Birmânia e em Messina. A força da oração vos conduzirá a paz. Não vos
esqueçais: Deus vos ama e vos chama. Não desanimeis. Coragem. Eu estarei sempre convosco. Do Irã
virá e os homens temerão. O Japão beberá o cálice amargo da dor. Sofro pelos Meus pobres filhos.
Rezai. Rezai. Rezai.
(Mossel Bay: cidade portuária da África do Sul; Birmânia: país do sul da Ásia; Messina: localizada na Itália.)

Mensagem nº 2.848 - 09/06/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, voltai-vos ao Senhor. Não fiqueis
de braços cruzados. Deus tem pressa. Dobrai vossos joelhos em oração e suplicai ao Senhor Sua
Misericórdia para vós. Um grande terremoto sacudirá o Irã e o segredo escondido será atingido.
Sofro por aquilo que vos espera. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Eu pedirei ao Meu Jesus por
vós. Sede bons uns para com os outros. Amai. Sem amor não podeis compreender os desígnios de Deus
para vossas vidas. Avante.
Mensagem nº 3.305 - 11/04/2010: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Tenho ainda nobres
coisas a revelar-vos. Peço-vos que sejais dóceis, pois Eu quero conduzir-vos ao Meu Filho Jesus.
Assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Sede fiéis ao Evangelho e testemunhai a todos as
maravilhas de Deus. Estai atentos. Aconteça o que acontecer não vos afasteis da verdade. Deixai que a
chama da fé ilumine vossa caminhada espiritual. Meu Jesus vos espera de braços abertos. Não permitais
que as trevas do mal se aproximem de vós. Sois do Senhor e somente a Ele deveis servir e seguir. A
humanidade beberá o cálice amargo do sofrimento. Um fato assombroso se dará no Irã, no
Paquistão e em Angra dos Reis. Os acontecimentos se darão em épocas diferentes, mas serão
iguais. Os Meus pobres filhos viverão momentos de angústia. Sofro por aquilo que vos espera.
Dobrai vossos joelhos em oração. Não recueis. Eu estarei ao vosso lado.
Mensagem nº 3.387 - 16/10/2010: Queridos filhos, não temais. Eu estou convosco. Coragem. Depositai
vossa confiança em Deus e vereis a paz reinar sobre a terra. Buscai forças na oração e nas palavras do
Meu Filho Jesus. Aproximai-vos do confessionário para receberdes o perdão do Senhor. Caminhai
alegremente ao encontro do Meu Jesus na Eucaristia. N’Ele está vossa plena felicidade. Afastaivos definitivamente de toda maldade e servi ao Senhor. A humanidade está enferma e precisa ser
curada. Os homens as afastaram de Deus e a humanidade caminha em uma triste cegueira espiritual. Eu
vim do céu para oferecer-vos o Meu Imaculado Coração como refúgio para estes tempos de tribulações.
Eis o tempo da grande batalha espiritual. Fortalecei-vos no amor. Eu rogarei ao Meu Filho Jesus por vós.
A terra estremecerá em Tangshan. Semelhante acontecimento se dará no Irã. Chegaram os tempos
por mim preditos. Rezai, rezai, rezai. (Tangshan – cidade da China.)
(Irã – país da Ásia.)

Israel
Mensagem nº 2.516 – 30/04/2005: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração em favor da paz do
mundo. A humanidade vive fortes tensões e caminha para a autodestruição. Um homem orgulhoso fará
acordos com o Irã. Ele parece ser um pacificador, mas na verdade será um espinho para muitas
nações. Os homens do terror, liderados por aquele com aparência de profeta, levarão sofrimento e
dor ao ninho da águia e ao País do Salvador. Eis que chegaram os tempos por Mim preditos. Rezai.
Estai atentos. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Avante com esperança.
(Nota: Poderá a mensagem estar se referindo ao país em que nasceu o Salvador, Jesus Cristo, que é Israel?)

Mensagem nº 2.544 – 03/07/2005 - em Marsilac/SP: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vos amo.
Rezai muito diante da cruz pela paz do mundo e pela conversão dos pecadores. A humanidade
contaminou-se com o mal e os Meus pobres filhos trilham pelas veredas da autodestruição. Israel viverá
a angústia de um condenado, pois será surpreendido pelos homens do terror. Sabei que Deus está
contristado com vossos pecados. Arrependei-vos e voltai-vos para serdes salvos. Não quero obrigar-vos,
mas escutai-Me com atenção. Coragem. Não desanimeis. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante.
Mensagem nº 2.557 – 04/08/2005: Queridos filhos, ficai com o Senhor. Ó homens, para onde quereis ir?
Sabei que não há salvação fora de Cristo. Ele é a Luz do mundo e quem está com Cristo terá sua vida
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transformada. Não vos deixeis contaminar. A humanidade caminha em direção a destruição. A terra se
agitará e tremerá com o grande holocausto atômico. O Irã será devastado por Israel. Eis os tempos
difíceis para a humanidade. Voltai-vos ao Senhor. Dizei a todos que este é o tempo favorável à
conversão. Chegará o dia em que muitos hão de arrepender-se da vida transcorrida sem Deus, mas será
tarde. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 2.561 – 13/08/2005: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e estou convosco. Amo-vos
como sois e quero que sejais fiéis aos Meus apelos. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser
levado a sério. O mundo vive fortes tensões e caminha para um grande abismo. Um tesouro será
encontrado em Israel, mas por causa dele haverá muitas mortes. Rezai muito. Um fato assombroso
acontecerá no Vaticano. O Vaticano precisará ser reconstruído. Eis os tempos das dores. Voltai-vos
ao vosso Único e Verdadeiro Salvador. Ele vos espera de braços abertos.
Mensagem nº 2.616 – 17/12/2005: Queridos filhos, rezai. A humanidade precisa de paz e vós podeis
contribuir para que a paz reine nos corações dos homens. Israel não dará muitos passos para o
encontro com um grande sofrimento. A França chorará a morte de seus filhos e Los Angeles será
sacudida. Eis os tempos difíceis para a humanidade. Convertei-vos e voltai-vos Àquele que é o vosso
Caminho, Verdade e Vida. Os homens do terror estão preparando algo doloroso para os homens. A
Inglaterra sofrerá. Geórgia também experimentará pesada cruz. Permanecei firmes no caminho que
vos apontei. Grande dor chegará para o Alaska. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Um
pássaro veloz cairá. Não fiqueis de braços cruzados. Avante.
Mensagem nº 2.619 – 24/12/2005: Queridos filhos, abri vossos corações a Cristo. Ele vos ama e é o
vosso grande Amigo. Sem Ele nada sois e nada podeis fazer. Peço-vos que sejais bons uns para com os
outros. Amai sempre, pois Deus é amor. O Amor cura e traz esperança. Os homens se afastaram de
Deus e por isso a humanidade contaminou-se como pecado. Ó filhos da Terra de Santa Cruz, voltai-vos
Àquele que é o vosso único e Verdadeiro Salvador. Os habitantes da Macau experimentarão grande
sofrimento. A Alegria sofrerá. A terra da Minha Mãe tremerá. Rezai. Eis o tempo do vosso retorno.
Não recueis. O Senhor vos espera.
(Alegria: município do RS/Brasil, ou município da Espanha; Terra de Minha Mãe: Israel.)

Mensagem nº 2.801 - 20/02/2007 – na Fazenda Pitimiju/AL: Queridos filhos, Buscai o Senhor. Confiai
n’Ele que é o vosso bem absoluto e vos conhece pelo nome. Eu sou a vossa Mãe e conheço vossas
necessidades. Voltai-vos Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Não recueis. O Senhor vos
espera de braços abertos. Sede mansos e humildes de coração. A humanidade trilha pelas veredas da
autodestruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Convertei-vos depressa. Não
vivais em pecado. O vosso tempo é curto. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Haverá uma
grande descoberta em Israel e os homens ficarão maravilhados. Escutai a voz de Deus. Ele quer
falar-vos. Abri vossos corações.
Mensagem nº 2.899 - 06/10/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, sede corajosos e testemunhai que
sois de Cristo. Fugi do pecado e buscai as coisas do alto. Sois do Senhor e as coisas do mundo não são
para vós. Sabei todos vós que o Senhor vos espera. Não cruzeis os braços. Sede homens e mulheres de
oração. A humanidade afastou-se de Deus e contaminou-se com o pecado. Convertei-vos depressa. Não
fiqueis estacionados no pecado. Israel chorará. A morte passará e grande será a destruição. A
grande cidade será cercada e seus habitantes experimentarão pesada cruz. Sofro por aquilo que
vos espera.
(Israel – país da Ásia Ocidental.)

Itália
Mensagem nº 2.579 – 24/09/2005: Queridos filhos, Deus está no controle de tudo. Não temais. A
humanidade viverá momentos de grandes tribulações, mas quem permanecer fiel será salvo. Um
homem perverso surgirá. Por causa dele os fiéis experimentarão grande sofrimento. Sanaa é a
capital de seu País. A Itália será invadida. Os homens de barba grande agirão com grande fúria.
Dobrai vossos joelhos em oração. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Coragem.
Mensagem nº 2.710 - 22/07/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, confiai plenamente no poder de
Deus e sereis transformados. Dobrai vossos joelhos em oração, pois somente assim a humanidade
encontrará a paz. A destruição chegará ao norte da Itália e Denia carregará pesada cruz. Eu sou a
vossa Mãe e sei o que vos espera. Não vos afasteis da Verdade. Sois do Senhor. Fugi do pecado e
deixai que a graça do Senhor penetre vossos corações. Avante com coragem.
Mensagem nº 2.783 - 09/01/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, uma descoberta chamará a
atenção do mundo e haverá grande confusão entre os homens. Será na Itália. Dobrai vossos joelhos
em oração. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Não recueis. Eu estou convosco. Sabei enfrentar com
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coragem vossas dificuldades. Não desanimeis. Quando sentirdes o peso da cruz, chamai por Meu Filho
Jesus. Ele é o vosso Bem Absoluto e vos conhece pelo nome. Avante.
Mensagem nº 2.868 - 27/07/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, não vos afasteis da oração. Assim
como as plantas precisam da chuva para crescer, vós precisais de oração para ser grandes na fé. Sede
somente do Senhor. Deixai que a vossa vida fale do Senhor mais que vossas palavras. A humanidade
está enferma e precisa ser curada. Voltai-vos depressa. Uma grande revolta se dará na Itália. Os
homens marcharão em direção ao Vaticano e causarão dor e destruição. Rezai. Somente rezando
podeis alcançar a paz. Os homens planejam o mal, mas a vitória será do Senhor.
Mensagem nº 3.010 - 14/06/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu
para oferecer-vos o Meu amor. Não vos atemorizeis. Meu Senhor está ao vosso lado. Fugi do pecado e
voltai-vos Àquele que tem palavras de vida eterna. Testemunhai a todos que sois do Senhor e em tudo
sede como Jesus. Eis os tempos difíceis para a humanidade. A ciência tropeçará. Na tentativa de uma
grande descoberta, os homens causarão grande destruição. Sofro por causa dos Meus pobres filhos.
Dobrai vossos joelhos em oração. Um fato doloroso se dará na região norte da Itália. Para a Igreja
grande sofrimento virá. Não cruzeis os braços. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 3.137 - 21/03/2009 - em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e estou
sempre convosco. Eis os tempos difíceis para vós. Buscai forças em Jesus. Somente n’Ele encontrareis
vitória. Sabei que as coisas do mundo não são para vós. Vivei voltados para a graça do Meu Senhor e
tudo acabará bem para vós. Um acidente na Itália causará sofrimento e dor aos Meus pobres filhos.
Rezai. Rezai. Rezai. Deus quer salvar-vos, mas depende de vós aquilo que Eu faço. Avante pelo
caminho que vos apontei.
Mensagem nº 3.155 - 02/05/2009 - em Angüera/BA: Queridos filhos, vós estais em Meu Imaculado
Coração e a nada deveis temer. Peço-vos que sejais fiéis ao Meu Filho Jesus. Quando sentirdes o peso
da cruz, buscai forças na Eucaristia e nas palavras do Meu Filho Jesus. Permanecei firmes no caminho
que vos apontei. Eu vim do céu para encher-vos de coragem, fé e esperança. Rezai. Somente rezando
podeis compreender os desígnios de Deus para vossas vidas. Eu vos amo e quero ver-vos felizes já aqui
na terra e mais tarde Comigo no céu. Voltai-vos depressa. O vosso tempo é curto. A morte passará pela
Argentina e os Meus pobres filhos viverão momentos de pavor. Semelhantes sofrimentos
experimentarão os Meus pobres filhos na Itália. Eis os tempos difíceis para vós. Não fiqueis
afastados do Senhor. A vossa força está em Deus. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.233 - 27/10/2009: Queridos filhos, Sou a vossa Mãe e sofro por causa dos Meus pobres
filhos afastados do Senhor. Chegará o dia em que muitos hão de arrepender-se da vida transcorrida sem
Deus, mas para muitos será tarde. Não permitais que o demônio vos engane. Sede do Senhor e Ele
transformará vossas vidas. Eis o tempo da graça. A humanidade trilha pelas veredas da
autodestruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Um grande sofrimento virá
para os habitantes da Itália. Semelhantes sofrimentos viverão os habitantes do Chile. A terra
sacudirá e os homens viverão momentos de grandes sofrimentos. Rezai. Somente na oração
podeis suportar o peso da cruz. Buscai forças no Senhor. Ele vos ama e vos espera.
Mensagem nº 3.261 - 02/01/2010: Queridos filhos, abri vossos corações ao Senhor e deixai que Sua Luz
ilumine vossas vidas, pois somente assim podeis descobrir a vossa real vocação. Deus precisa do vosso
sincero e corajoso testemunho. Dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada. Não quero forçarvos a nada, mas escutai-Me. Eu quero levar-vos Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Vós
sois do Senhor e nada poderá contra vós se viverdes voltados para as coisas do céu. Eu sou a vossa
Mãe e desejo a vossa conversão. A humanidade caminha em uma triste cegueira espiritual e os Meus
pobres filhos nãos sabem para onde caminhar. Mostrai a todos, com vossos exemplos e palavras, o
caminho do bem e da santidade. Rezai muito diante da cruz. Ainda vereis horrores sobre a terra. Um
doloroso acontecimento abalará a Itália. Os homens hão de chorar e lamentar. Não recueis. Avante
com coragem.
Mensagem nº 3.313 - 01/05/2010: Queridos filhos, Eu vos amo como sois e estou sempre ao vosso lado,
embora não Me vejais. Sois importantes para a realização dos Meus planos e Eu vim do céu para
chamar-vos à conversão sincera. Não temais. Nada está perdido. Confiai plenamente em Meu Filho
Jesus e sereis vitoriosos. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Convido-vos hoje a viverdes os Meus apelos.
A humanidade está enferma e precisa ser curada. Abri vossos corações ao Deus da salvação e da paz.
Afastai-vos da maldade e buscai forças na oração e na Eucaristia. Quando tudo parecer perdido virá para
vós uma grande vitória. Eis que chegaram os tempos por Mim preditos. Voltai-vos depressa. Não quero
obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Um fato doloroso se dará na Itália. Dor maior não
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existiu. Semelhante sofrimento virá para os habitantes do Amazonas. Dobrai vossos joelhos em
oração e Deus vos salvará. Avante.
Mensagem nº 3.319 - 15/05/2010: Queridos filhos, convido-vos a viverdes com alegria o Evangelho do
Meu Jesus, pois somente acolhendo os ensinamentos de Jesus podeis ser grandes na fé. Sei das vossas
dificuldades e pedirei por vós. Não desanimeis. Quando sentirdes o peso da cruz, chamai por Jesus. Ele
é o vosso grande amigo e jamais vos abandonará. Eu sou a vossa Mãe dolorosa. Sofro por aquilo que
vem para vós. Os homens do terror agirão contra a Igreja. Tentarão destruir um templo e os Meus
pobres filhos carregarão pesada cruz. A Itália será abalada por este doloroso acontecimento.
Rezai pela Igreja. Eis os tempos das dores.
Mensagem nº 3.323 – 24/05/2010 - em Goiânia/GO: Queridos filhos, Meu Jesus é a Luz do mundo e
somente Ele é o vosso único e verdadeiro Salvador. Confiai n’Ele que vê o oculto e vos conhece pelo
nome. Não desanimeis. Deus está ao vosso lado. Coragem. Nada poderá contra vós quando estais com
o Senhor. Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Não vos
afasteis da verdade. Sois importantes para a realização dos Meus planos. Dai o melhor de vós na missão
que o Senhor vos confiou. Eu sou a vossa Mãe e sou incansável. Venho para mostrar-vos o caminho.
Não fiqueis estacionados. A vossa vida pertence ao Senhor. Sois os eleitos de Deus e Ele espera o
vosso sim sincero e corajoso. A Itália beberá o cálice amargo da dor. Um fato assombroso
acontecerá em Roma e se repetirá no norte da França. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por
aquilo que vos espera. Rezai muito diante da cruz. Quem está com o Senhor jamais sentirá o peso da
derrota. Avante.
Mensagem nº 3.345 – 13/07/2010 - em Brazlândia/DF: Queridos filhos, Deus tem pressa. Não cruzeis
os braços. Eis que chegaram os tempos por Mim preditos. Não vivais afastados do Senhor. Ele vos
espera com imenso amor de Pai. Sede homens e mulheres de oração, pois somente assim podeis
contribuir para a conversão da humanidade. Viveis no tempo pior que no tempo do dilúvio. Os homens se
afastaram do Criador e caminham para um grande abismo. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que
vem para vós. Arrependei-vos e voltai-vos ao Meu Jesus. Peço-vos que façais o bem a todos e que em
toda parte procureis testemunhar os Meus apelos. Ainda tenho nobres coisas a revelar-vos. Estai
atentos. A morte passará pelo norte da Itália e os Meus pobres filhos beberão o cálice amargo da
dor. Semelhantes sofrimentos viverão os habitantes da terra do Evangelista. Dobrai vossos joelhos
em oração. Repito: não vos afasteis da oração. Eis o tempo oportuno para o vosso retorno ao Senhor.
Mensagem nº 3.386 – 13/10/2010 - em Maceió/AL: Queridos filhos, Sou a Mãe de Jesus e vossa Mãe.
Peço-vos que vos afasteis de toda maldade e que em toda parte procureis testemunhar que sois
verdadeiramente do Meu Filho Jesus. Deus vos chama. Estai atentos aos sinais de Deus. Um fenômeno
extraordinário será visto em vários países da Europa. É o chamado de Deus aos homens e mulheres
que se afastaram de Sua graça. Eu vim do céu para reclamar o que é de Deus. Abri vossos corações e
escutai os Meus apelos. Não quero obrigar-vos, mas escutai-Me. Eu quero ajudar-vos, mas depende de
vós aquilo que Eu faço. Depositai toda a vossa confiança e esperança em Jesus. A vossa libertação se
aproxima. Não recueis. Enchei-vos do Amor do Senhor, pois somente assim podeis contribuir para a
conversão da humanidade. Ainda vereis horrores sobre a terra. A Turquia há de chorar e lamentar pela
morte de seus filhos. A Itália gritará por socorro e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz.
Sofro por aquilo que vem para vós. Rezai. Somente pela força da oração podeis encontrar a paz.
Coragem.
(Itália – país da Europa.)

Iugoslávia
Mensagem nº 3.231 – 24/10/2009: Queridos filhos, peço-vos que vivais santamente as Minhas
mensagens. Eu quero conduzir-vos ao Meu Filho Jesus, pois somente n’Ele está a vossa salvação. Não
vos afasteis da verdade. Estai atentos. O demônio quer enganar-vos, mas vós podeis vencê-lo pela força
da oração. A humanidade perdeu a paz porque os homens se afastaram de Deus. Eis o tempo do vosso
retorno. Voltai-vos depressa. O vosso tempo é curto e não há mais tempo para dúvidas e incertezas. Não
permitais que o pecado vos escravize. Sois do Senhor e somente a Ele deveis seguir e servir. Um fato
doloroso se dará na Iugoslávia e muitos homens terão sua fé abalada. Não vos afasteis do caminho
que vos apontei. Aconteça o que acontecer, não recueis.
(Iugoslávia – país da Europa.)

Japão
Mensagem nº 2.515 – 28/04/2005: Queridos filhos, a terra está cheia de maldade e os Meus pobres
filhos caminham como cegos espiritualmente. Os homens desafiaram o Criador e por isso serão punidos
severamente. O Senhor limpará a terra e os Seus fiéis viverão felizes. A humanidade experimentará
grandes sofrimentos. O Japão sofrerá com um megasismo tal como nunca se viu em toda sua
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história. Eis que Deus vos chama. Sabei que ainda há chance para todos vós. Não fiqueis no pecado.
Voltai-vos Àquele que é o vosso Único e Verdadeiro Salvador.
Mensagem nº 2.556 – 02/08/2005: Queridos filhos, venho do céu para encher-vos de coragem. Peço-vos
que não desanimeis ante vossas dificuldades. Confiai no Senhor. Ele é o vosso tudo. N’Ele está a vossa
vitória. Dizei não ao pecado e acolhei com amor os Meus apelos. A humanidade caminha para o abismo,
mas Deus quer salvar-vos. Voltai-vos depressa. O Japão viverá momentos de angústia, mas o pior
ainda virá. Rezai. Somente por meio da oração podeis encontrar a paz. Não cruzeis os braços.
Mensagem nº 2.622 – 31/12/2005: Queridos filhos, avante. Eu estou ao vosso lado. Permanecei firmes
no caminho que vos apontei e sereis salvos. Os homens serão surpreendidos com dolorosos
acontecimentos. Dois passos, explosões e mortes. O Japão beberá o cálice amargo do sofrimento.
Roma perderá sua glória e sua fama e o sofrimento será grande para os Meus pobres filhos. O
trono de Pedro cairá. A morte chegará aos eclesiásticos que sofrerão com dores físicas. Rezai. Os
que estiverem com o Senhor vencerão. Coragem.
Mensagem nº 2.649 - 04/03/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu vos amo como sois e quero
ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da
fé. A humanidade afastou-se de Deus e os Meus pobres filhos caminham como cegos a guiar outros
cegos. De uma famosa Cordilheira virá o terror e a morte passará por Mossel Bay. Gritos de desespero
se ouvirão em Birmânia e em Messina. A força da oração vos conduzirá a paz. Não vos esqueçais: Deus
vos ama e vos chama. Não desanimeis. Coragem. Eu estarei sempre convosco. Do Irã virá e os
homens temerão. O Japão beberá o cálice amargo da dor. Sofro pelos Meus pobres filhos. Rezai.
Rezai. Rezai.
Mensagem nº 2.705 - 11/07/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, os habitantes da terra do sol
nascente viverão momentos de angústia e semelhante sofrimento se dará na terra da grande
floresta. Ouvi o chamado do Senhor e permanecei firmes na oração. Somente rezando podeis suportar o
peso das provações que virão para o vosso Brasil. A casa de homens reunidos será surpreendida e
os homens temerão os grandes acontecimentos. Voltai ó filhos, pois Deus vos espera de braços
abertos.
(Terra do sol nascente: Japão. Os caracteres que compõem o nome Japão significam "origem do Sol", por esta razão o Japão é
freqüentemente identificado como a "Terra do Sol Nascente". Possivelmente a Terra da Grande Floresta, de que trata a mensagem,
possa ser a Floresta Amazônica, no Brasil. ).

Mensagem nº 2.751 - 25/10/2006 – em Maceió/AL: Queridos filhos, um súbito deslocamento dos
pólos levará sofrimento à terra do sol e aos seus arredores. Peço-vos que façais a vontade de Deus
e que vos afasteis do pecado. Não permitais que as coisas do mundo vos afastem da verdade. Acolhei os
Meus apelos. O que digo deve ser levado a sério. Não vos atemorizeis. O Senhor vos ama e vos conhece
pelo nome. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Coragem. Nada ou ninguém está perdido. Rezai. Rezai.
Rezai.
Mensagem nº 3.275 - 05/02/2010: Queridos filhos, somente pela força da oração a humanidade
encontrará o caminho da paz. Amai a verdade e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Deus
precisa de vós. Abri vossos corações e aceitai Sua vontade para serdes grandes na fé. Acontecerá no
Japão e se repetirá na Paraíba. Gritos de desesperos se ouvirão por todos os lados. Eu sou a
vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós. Avante pelo caminho que vos apontei.
Aconteça o que acontecer não vos afasteis do Senhor.
Mensagem nº 3.295 - 20/03/2010: Queridos filhos, abri vossos corações ao Deus da salvação e da paz.
Eis que chegaram os tempos por Mim preditos. A humanidade caminha para o abismo da destruição que
os homens prepararam por suas próprias mãos. Peço-vos que sejais homens e mulheres de oração, pois
somente assim sereis capazes de suportar o peso das provações que estão a caminho. Quero dizer-vos
que este é o tempo da graça. Tempos dolorosos ainda virão para vós. Eu sou a vossa Mãe e estou
convosco. Não vos afasteis do caminho que vos apontei. O que tendes a fazer não deixeis para o
amanhã. Um megassismo sacudirá o Japão e os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Dor
maior não existiu. Sofro por aquilo que vos espera. Dobrai vossos joelhos em oração. Não vim do céu
por brincadeira.
Mensagem nº 3.307 - 17/04/2010: Queridos filhos, sou a vossa Mãe dolorosa. Vim do céu para trazervos Minha mensagem de paz e conversão. Não cruzeis os braços. Abri vossos corações e aceitai a
vontade de Deus para vossas vidas. Viveis no tempo das grandes confusões espirituais e Meu adversário
agirá com grande fúria para afastar-vos do caminho de Deus. Buscai forças na oração. Não vos afasteis
da verdade. Aconteça o que acontecer, não permitais que o demônio vença. Sois do Senhor e com Ele
sereis vitoriosos. Rezai. A humanidade caminha para o abismo da destruição que os homens
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prepararam por suas próprias mãos. Um gigante adormecido se levantará na Indonésia e os Meus
pobres filhos beberão o cálice amargo da dor. Tragédia maior não existiu. Sede fortes e firmes na
fé. Eu estarei sempre convosco. Uma grande destruição se verá no Japão. Rezai. Rezai. Rezai.
Mensagem nº 3.325 - 29/05/2010: Queridos filhos, a humanidade beberá o cálice amargo do
sofrimento. O Japão sofrerá e a dor será grande para os Meus pobres filhos. A humanidade viverá
momentos de dor com uma grande guerra no Oriente. Fogo cruzará o céu e os homens serão
queimados. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Sois amados um
por um pelo Pai, no Filho, por meio do Espírito Santo. Não cruzeis os braços. O que tendes a fazer não
deixeis para o amanhã. Não cruzeis os braços. Deus tem pressa. Dai a todos bom exemplo e em toda
parte imitai Meu Filho Jesus. Ele é o vosso único e verdadeiro Salvador e fora d’Ele a humanidade não
encontrará a paz. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Se soubésseis o quanto vos amo, choraríeis de
alegria. Não recueis. Rezai. Rezai. Rezai. Sofro por aquilo que vos espera. Os homens caminharão em
direção ao imenso campo, mas encontrarão a morte. Muitos hão de chorar e lamentar. Coragem.
Agradeço por estardes aqui. Obrigada por terdes vindo. Eu pedirei ao Meu Filho Jesus por vós. Avante
com coragem e alegria.
Mensagem nº 3.392 - 28/10/2010: Queridos filhos, sede fortes e firmes na fé. Não há vitoria sem cruz.
Eis que viveis agora os tempos da dolorosa purificação. Caminhais para um futuro de grandes
tribulações. Dobrai vossos joelhos em oração. Somente por meio da oração podeis suportar o peso da
vossa cruz. A morte passará pelo Japão e pela Índia e deixará um grande rastro de destruição.
Buscai forças em Jesus. Somente acolhendo os apelos do Meu Filho Jesus, podeis mudar vossas vidas.
Não recueis. Avante com coragem.
(Japão – país da Ásia.)

Kosovo
Mensagem nº 2.605 – 22/11/2005 - em Itu/SP: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e estou convosco.
Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé e que em toda parte procureis imitar Meu Filho Jesus. A
humanidade está enferma e precisa ser curada. Afastai-vos de todo mal. Sede somente do Senhor. Os
pássaros cantadores perderão seu caminho. Não se ouvirá mais seu canto. Kosovo estará em
ruínas. Grande será o sofrimento para os meus pobres filhos. Rezai. O que tendes a fazer não
deixeis para o amanhã. Eu vos amo como sois e quero ajudar-vos. Abri vossos corações e escutai o
chamado do Senhor.
(Kosovo – nome de origem sérvia, deriva de “Kosovo Polje” e significa “campo de melros” ou “planíce de melros”. Vem da grande
quantidade de melros que existe por lá e, na verdade, segundo o livro A Origem dos Nomes dos Países, “Kos” significa “melros” e
“Kosovo” é o adjetivo possessivo derivado de “Kos”.)

Laos
Mensagem nº 2.627 - 11//01/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, depositai a vossa confiança no
Senhor. Acreditai plenamente em Seu Poder e tudo acabará bem para vós. Os habitantes de Laos
viverão momentos de grandes dificuldades. A Terra Santa será sacudida. A dor será grande para
os Meus pobres filhos. Rezai. A força da oração vos aproximará da Graça do Senhor. Não cruzeis os
braços. Grandes horrores se aproximam para os homens. Buscai o Senhor. Ele vos espera de braços
abertos. (Laos – país da Ásia.)

Líbia
Mensagem nº 2.595 – 29/10/2005: Queridos filhos, permanecei firme no caminho que vos apontei. Eis os
tempos das dores. Arrependei-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. A humanidade
caminha pelas veredas da autodestruição que os homens prepararam por suas próprias mãos.
Buscai a paz. Deus é a solução para vós. Voltai-vos. A Líbia tropeçará e os Meus pobres filhos
experimentarão grandes sofrimentos. Para os homens do terror será um presente valioso.
Intensificai vossas orações. Agora se avizinham os momentos difíceis para os Meus pobres filhos. Um
templo estará em ruínas. Foi construído em cima de um túmulo. Será na Índia.
(Líbia – país da África.)

Lituânia
Mensagem nº 2.591 – 18/10/2005: Queridos filhos, abri vossos corações ao Senhor. Ele vos ama e vos
chama a serdes homens e mulheres de fé. Confiai plenamente no Poder de Deus. Vós não estais
sozinhos. Mesmo nos momentos de sofrimentos louvai e bendizei o nome do Senhor. O sofrimento
chegará para a Lituânia. No Brasil haverá grandes e dolorosos acontecimentos. Os homens não
saberão explicar. A Polônia andará como um cego. O tesouro se perderá. Rezai. Rezai muito.
(Lituânia – país da Europa.)
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Luxemburgo
Mensagem nº 2.598 – 05/11/2005: Queridos filhos, a grande dor se aproxima. Sofro por aquilo que vos
espera. Permanecei firmes na oração, pois somente assim podeis suportar o peso das provações que já
estão a caminho. Andorra beberá o cálice amargo do sofrimento e Luxemburgo estenderá a mão
como um mendigo sem auxílio. As águas se levantarão com grande fúria e muitas regiões da
Terra desaparecerão. Quando vos peço para rezar, deveis entender que este é o tempo decisivo para
vós. Não cruzeis os braços. O que tendes a fazer, não deixeis para o amanhã.
(Luxemburgo – país da Europa.)

Malásia
Mensagem nº 2.623 - 01//01/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a humanidade viverá
momentos difíceis e graves conflitos causarão grandes perdas. Aquele que se opõe a Cristo agirá
com grande força e os Meus pobres filhos beberão o cálice amargo da dor. Pedras grandes cairão
sobre os homens. A dor será grande. Eu sou a vossa Mãe Dolorosa e sei o que vos espera. Não
cruzeis os braços. Deus tem pressa. Cuidai da vossa vida espiritual e em tudo procureis imitar Meu Filho
Jesus. Os vossos nomes já estão gravados em Meu Imaculado Coração. Convertei-vos. Os homens do
terror agirão com grande fúria. Vereis horrores em toda parte. Na França, na Malásia e no Brasil a
dor será intensa. Dobrai vossos joelhos em oração. Este é o ano do sofrimento para muitos dos
Meus pobres filhos.
(Malásia – país do sudeste asiático.)

Malta
Mensagem nº 2.617 – 19/12/2005 - em Vitória da Conquista/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe
e estou muito perto de vós. Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Dobrai vossos
joelhos em oração suplicando a Misericórdia do Senhor para a humanidade. Os homens caminham numa
triste cegueira espiritual e Eu vim do Céu para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. O sofrimento chegará
para Chipre e Malta derramará lágrimas pelos seus filhos. Rezai. Somente por meio da oração podeis
encontrar a paz. Vós que estais a escutar-Me permanecei firmes no caminho da santidade. Se viverdes
os Meus apelos sereis transformados e nenhum mal virá contra vós. Avante com coragem. Quem está
com o Senhor vencerá. Neste momento derramo uma extraordinária chuva de graças sobre vós. Não
recueis.
Mensagem nº 2.950 - 01/02/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, viveis no tempo das grandes
tribulações espirituais. Dobrai vossos joelhos em oração, pois somente assim podeis suportar o peso das
dificuldades. A Igreja andará por caminhos difíceis. Enfrentará muita ingratidão dos maus pastores
e beberá o cálice amargo da dor. De Malta virá uma ordem que abalará a Igreja e fará sofrer os
fiéis. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sei o que vos espera. Não vos afasteis da verdade. Confiai no
Senhor. Ele é a vossa vitória e sem Ele nada sois e nada podeis fazer. Coragem. Avante.
(Malta – país da Europa.)

Marrocos
Mensagem nº 3.312 - 29/04/2010: Queridos filhos, viveis no tempo das dores e é chegado o momento
de vos arrependerdes com sinceridade, pois somente assim podeis ter forças para suportardes o peso da
cruz. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para chamar-vos à conversão. Não recueis. Abri vossos corações
e deixai que a graça do Senhor vos conduza à santidade. Caminhais para um futuro desconhecido e
cheio de sofrimentos. Os habitantes de Marrocos gritarão por socorro. Sua beleza não mais existirá,
pois será devastada. Sofro por aquilo que vem para vós. Dobrai vossos joelhos em oração. Deus quer
salvar-vos. Voltai-vos depressa.
Mensagem nº 3.385 - 12/10/2010 - Taguatinga/DF: Queridos filhos, Sou a Mãe e Rainha do Brasil.
Peço-vos que mantenhais acesa a chama da vossa fé, pois desejo conduzir-vos ao Meu Filho Jesus.
Somente pela fé podeis compreender os desígnios de Deus para vossas vidas. Sede dóceis. Não fiqueis
de braços cruzados. Deus tem pressa e vos espera com imenso amor de Pai. Vós sois o povo do Senhor.
Ele precisa do vosso sincero e corajoso testemunho. Não recueis. Somente em Jesus está a vossa
salvação e fora d’Ele jamais o homem poderá ser salvo. Muitos homens vieram e foram instrumentos
de Deus para o bem da humanidade, mas somente Meu Filho Jesus morreu na cruz para salvarvos. N’Ele está o Amor maior. Imitai-O e sereis felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu.
Coragem. Eu pedirei ao Meu Filho Jesus por vós. Um doloroso acontecimento se dará em Marrocos e
se repetirá no Sul da Bahia. Dobrai vossos joelhos em oração. Eu estarei sempre ao vosso lado.
Avante.
Mensagem nº 3.406 – 30/11/2010 - em São Luís do Maranhão: Queridos filhos, Eu vos amo e quero
ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Não vivais no pecado. Não permitais que a
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chama da fé se apague dentro de vós. Abri vossos corações ao Senhor e Ele vos transformará. Acolhei o
Evangelho do Meu Filho Jesus com alegria. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Voltai-vos
ao vosso Deus para serdes salvos. Caminhais para um futuro de grandes e dolorosas provações.
Belém e Marrocos: a morte virá por meio da água e os Meus pobres filhos hão de chorar e
lamentar. Dobrai vossos joelhos em oração. Depois de toda tribulação a terra será transformada e
todos viverão felizes. Confiai no Senhor e vivei voltados para o Paraíso. Não recueis. O Senhor vos
ama e vos espera com imenso amor de Pai. Avante.
(Marrocos – país da África.)

Mauritânia
Mensagem nº 2.588 – 12/10/2005: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e venho do Céu para chamarvos à conversão e para dizer-vos que esta é a hora do Senhor. A humanidade desafiou o Criador e agora
experimentará pesada cruz. Chamei, mas não fui atendida. Semeei o bem aos homens, mas preferiram o
pecado. Sofro por aquilo que vem para vós. O Brasil experimentará a cruz da autodestruição. Eis que
chegará para vós aquilo que vossos olhos jamais viram. Preparai-vos espiritualmente. Sabei que o
Senhor pedirá contas a cada um de vós. Não vos afasteis do caminho que vos apontei. A humanidade
tornou-se pobre espiritualmente porque se afastou do Único e Verdadeiro Senhor. Voltai-vos depressa.
Da Mauritânia virá uma triste notícia. Devastação e dor chegarão para os Meus pobres filhos.
Rezai. Rezai. Rezai.
(Mauritânia – país da África.)

México
Mensagem nº 2.551 - 20/07/2005 - em Salvador/BA: Queridos filhos, quero dizer-vos que sois
importantes para a realização dos Meus planos. Rezai muito e sereis vitoriosos. Não temais. Sois do
Senhor e Ele vos ama. Dizei a todos que Deus é Verdade e que Deus existe. Somente n’Ele está a
verdadeira felicidade do homem. A humanidade vive fortes tensões a caminhar para o holocausto. Antes
que o filho mais velho chegue ao seu destino, o México viverá momentos de grande aflição. Peçovos que sejais em tudo semelhantes ao Meu Jesus. Deus é o vosso Bem Absoluto e vos conhece pelo
nome. Confiai n’Ele e o amanhã será melhor.
Mensagem nº 2.564 – 20/08/2005: Queridos filhos, sede homens e mulheres de oração. Abri vossos
corações ao Senhor e deixai que Ele transforme vossas vidas. Afastai-vos de tudo aquilo que paralisa o
verdadeiro amor e voltai-vos ao Senhor que vos ama e vos espera de braços abertos. Uma cidade
viverá momentos de angústia. Sua fama se deu por causa da minha presença (aparição). Sabei que
Deus quer o vosso bem. A vossa cruz será pesada , mas confiai em Minha Maternal proteção. Eu estarei
sempre perto de vós. México: os momentos de dor para muitos se aproximam.
Mensagem nº 3.182 - 04/07/2009 - em Angüera/BA: Queridos filhos, estai atentos. Não permitais que o
demônio vos engane. Escutai a voz de Deus e sereis transformados. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu
para chamar-vos à conversão sincera que só é possível àqueles que se abrem à ação de Deus. Dobrai
vossos joelhos em oração. A humanidade afastou-se do Criador e os Meus pobres filhos caminham como
cegos a guiar outros cegos. Eis o tempo das grandes confusões espirituais. Dias virão em que os falsos
profetas se espalharão por toda parte. A verdadeira doutrina será desprezada e muitos seguirão
falsos ensinamentos. Peço-vos que não vos afasteis da verdade. Acolhei os Meus apelos e Eu vos
conduzirei Àquele que é o vosso Tudo. Somente pela verdade podeis chegar a Jesus. Sede fiéis. Não
vos afasteis do caminho que vos apontei. Um gigante cairá sobre o México e o terror se espalhará
por toda parte. Os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Rezai.
Mensagem nº 3.216 - 19/09/2009: Queridos filhos, conheço cada um de vós pelo nome e sei o que vos é
necessário. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para oferecer-vos Meu amor. Vim para apontar-vos o
caminho da salvação. Peço-vos que vivais santamente os Meus apelos e que em toda parte possais
testemunhar que sois verdadeiramente do Senhor. Viveis no tempo das grandes tribulações. Eis que
chagaram os tempos por Mim preditos. Sabei que do México virá uma dolorosa notícia. Os Meus
pobres filhos hão de chorar e lamentar. Não vos afasteis da oração. Eu preciso de vós. Permanecei
firmes no caminho que vos apontei. Meu Jesus vos espera de braços abertos. Coragem.
(México – país da América do Norte.)

Mongólia
Mensagem nº 2.587 – 11/10/2005: Queridos filhos, Sou a vossa Mãe dolorosa e sofro pelos pecados da
humanidade. É chegado o momento de dizer: basta. O Senhor está contristado por causa dos vossos
pecados. Mudai de vida. Convertei-vos enquanto há tempo. Sabei que estes são os tempos mais
dolorosos para a humanidade. A Mongólia beberá o cálice amargo da dor. Não cruzeis os braços.
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Dobrai vossos joelhos em oração para serdes salvos. A morte passará pelas Filipinas. A humanidade
viverá a angústia de um condenado. Coragem. Sede do Senhor. A vossa força está n’Ele.
(Mongólia – país da Ásia.)

Paquistão
Mensagem nº 2.580 – 27/09/2005: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Peço-vos que
tenhais confiança na Misericórdia do Senhor e que em tudo procureis imitar o Meu Filho Jesus. Dobrai
vossos joelhos em oração. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Não vos afasteis da
Verdade. Aconteça o que acontecer não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Rezai
pela Igreja. O Vaticano estará em decadência. O Paquistão viverá momentos de angústia. Morte e
destruição afligirão os Meus pobres filhos. Voltai-vos. O Senhor vos espera. Avante.
Mensagem nº 2.864 - 17/07/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, rezai. Somente por meio da
oração podeis crescer na vida espiritual. Sede fortes na fé. Não permitais que as coisas do mundo vos
afastem do caminho de Deus. Sois inteiramente do Senhor. Ele vos ama e vos chama. A humanidade
caminha para o abismo da destruição, mas vós podeis mudar esta situação. Convertei-vos. Servi ao
Senhor com amor e fidelidade. Um fato doloroso se dará no Paquistão e se repetirá em São
Sebastião. Suplicai a Misericórdia do Deus para vós.
Mensagem nº 2.886 - 07/09/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, gritos de socorro se ouvirão em
São Francisco e um doloroso acontecimento se repetirá no Paquistão. Dobrai vossos joelhos em
oração. Não vos afasteis da verdade. Assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos e não permitais que a
chama da fé se apague dentro de vós. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Eu vos amo como
sois, mas preciso do vosso sim sincero e corajoso, pois somente assim poderei transformar-vos e
conduzir-vos Àquele que é o vosso único e verdadeiro Salvador. Avante.
(Cidades denominadas São Francisco no Brasil: no PB, SE, MG. São Francisco: cidade localizada na Califórnia).

Mensagem nº 3.150 – 19/04/2009 - no Jardim Ingá/GO: Queridos filhos, amo-vos como sois e quero
ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Alegrai-vos, pois o Senhor vos ama. Abri
vossos corações ao Seu chamado e testemunhai com coragem Seu amor. Não fiqueis afastados da
oração. A força da oração vos fortalecerá e vos conduzirá à santidade. Viveis no tempo das grandes
tribulações espirituais. Não vos afasteis do caminho que vos apontei. A humanidade está à beira de
grandes catástrofes e é chegado o momento do vosso retorno. Rezai. Rezai. Rezai. O Paquistão beberá
o cálice amargo do sofrimento e os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Sofro por aquilo
que vos espera. Avante.
Mensagem nº 3.305 - 11/04/2010: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Tenho ainda nobres
coisas a revelar-vos. Peço-vos que sejais dóceis, pois Eu quero conduzir-vos ao Meu Filho Jesus.
Assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Sede fiéis ao Evangelho e testemunhai a todos as
maravilhas de Deus. Estai atentos. Aconteça o que acontecer não vos afasteis da verdade. Deixai que a
chama da fé ilumine vossa caminhada espiritual. Meu Jesus vos espera de braços abertos. Não permitais
que as trevas do mal se aproximem de vós. Sois do Senhor e somente a Ele deveis servir e seguir. A
humanidade beberá o cálice amargo do sofrimento. Um fato assombroso se dará no Irã, no
Paquistão e em Angra dos Reis. Os acontecimentos se darão em épocas diferentes, mas serão
iguais. Os Meus pobres filhos viverão momentos de angústia. Sofro por aquilo que vos espera.
Dobrai vossos joelhos em oração. Não recueis. Eu estarei ao vosso lado.
(Paquistão – país da Ásia)

Polônia
Mensagem nº 2.591 – 18/10/2005: Queridos filhos, abri vossos corações ao Senhor. Ele vos ama e vos
chama a serdes homens e mulheres de fé. Confiai plenamente no Poder de Deus. Vós não estais
sozinhos. Mesmo nos momentos de sofrimentos louvai e bendizei o nome do Senhor. O sofrimento
chegará para a Lituânia. No Brasil haverá grandes e dolorosos acontecimentos. Os homens não
saberão explicar. A Polônia andará como um cego. O tesouro se perderá. Rezai. Rezai muito.
(Polônia – país da Europa.)

Porto Rico
Mensagem nº 2.590 – 16/10/2005 – em Serrinha/BA: Queridos filhos, Deus enviou-Me para dizer-vos
que esta é a hora do vosso retorno. Não cruzeis os braços. Não vivais em pecado. Sabei que tudo nesta
vida passa, mas a graça de Deus em vós será eterna. Venho do Céu à Terra para reclamar o que é do
Senhor. Arrependei-vos e assumi o vosso sincero papel de cristãos. O menor de todos os filhos
experimentará grandes sofrimentos. A vossa nação tropeçou e tornou-se infiel a Deus. A vossa cruz
será pesada. Acontecerá no Mato Grosso e se repetirá em Porto Rico. Não vos afasteis do caminho
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que vos apontei. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Avante na oração. (Porto Rico – país na parte
oriental do mar das Caraíbas.)

Portugal
Mensagem nº 2.586 – 10/10/2005: Queridos filhos, Sou a Rainha da Paz. Deus enviou-Me para
oferecer-vos a paz e para fazer-vos homens e mulheres de fé. Acolhei os Meus apelos e deixai-vos guiar
pelas mãos do Senhor. Sofro pelos sofrimentos dos Meus pobres filhos. Ó homens, arrependei-vos e
voltai-vos ao Senhor. A humanidade experimentará grandes sofrimentos. A Grécia viverá momentos de
grandes tribulações. Gritos de desespero se ouvirão por todos os lados. A França tropeçará. A Ira
de Deus cairá sobre os pecadores. Portugal chorará a morte de seus filhos. A Etiópia estará
deserta. A morte virá. Dor maior não existiu. Sabei todos vós que Deus é a vossa única esperança.
Confiai n’Ele e afastai-vos do pecado. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 2.708 - 18/07/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, amai o Amor. Sabei que o Amor é
mais forte que a morte e que o Amor vence tudo. A humanidade distanciou-se de Deus por falta de amor.
Convido-vos a vos reconciliardes com Deus, pois somente assim podeis ser curados espiritualmente.
Acontecerá no litoral de Portugal e se repetirá no Espírito Santo. Um exército marchará pela
Europa deixando um rastro de destruição e morte. Rezai. Não vos afasteis da oração. Buscai o
Senhor. Ele vos espera de braços abertos.
Mensagem nº 3.074 - 27/10/2008 – no Jardim Ingá/Luziânia/GO: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe
e vos amo. Peço-vos que vivais santamente os Meus apelos, pois Eu vim do céu para conduzir-vos
Àquele que tem palavras de vida eterna. Não vos atemorizeis. Confiai no Senhor e tudo acabará bem
para vós. A humanidade afastou-se do Criador e os Meus pobres filhos caminham para o abismo da
autodestruição. Deus tem pressa. Não fiqueis no pecado. Abri vossos corações com alegria. Sois
amados pelo Senhor e Ele deseja a vossa conversão e salvação. Permanecei firmes no caminho que Eu
vos apontei. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Sede dóceis. Quando tudo
parecer perdido surgirá para vós a grande vitória de Deus. Um doloroso acontecimento se dará em
Portugal. Será um momento de grande sofrimento para a Igreja do Meu Jesus. Os fiéis hão de
chorar e lamentar. Não vos afasteis da verdade. Ficai com a Igreja. Obedecei ao Papa.
(Portugal – país da Europa.)

Quênia
Mensagem nº 2.594 – 25/10/2005: Queridos filhos, afastai-vos da maldade e não permitais que o
demônio vos engane. Sois unicamente do Senhor. Somente a Ele deveis seguir e servir. Os homens
prepararam o vírus da morte e os Meus pobres filhos experimentarão grandes sofrimentos. Não
haverá barreiras para conter seu avanço. A humanidade caminha cega espiritualmente e eis que
chegaram os tempos difíceis para vós. O Quênia precisará de socorro. Rezai. Não vos afasteis do
Senhor. Avante com coragem.
(Quênia – país da África.)

Rússia
Mensagem nº 2.520 – 10/05/2005: Queridos filhos, Deus vos espera com imenso amor de Pai. Voltai-vos
a Ele que é o vosso Bem Absoluto e sabe o que vos é necessário. Libertai-vos do pecado e abraçai a
graça do Senhor. Não vos deixeis contaminar pelo veneno do demônio. A humanidade enfrentará
momentos difíceis. Rezai. A Rússia fará um acordo e deste acordo surgirá algo doloroso para os
homens. A peste que virá não permitirá àqueles que forem contaminados reconhecerem a si
mesmos. Os que forem contaminados não conseguirão mais pensar. Dobrai vossos joelhos em
oração. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vos espera.
Mensagem nº 2.536 – 14/06/2005: Queridos filhos, a humanidade caminha para o abismo da
autodestruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Os homens de barba grande
serão traídos e grande fúria se levantará contra muitas nações. Aquele que espalha o terror será
apanhado e a mãe das nações terríveis será golpeada. A Indonésia irá chorar a morte de seus
filhos. A autodestruição chegará para a Indonésia. A Rússia pisará em muitas nações e a
humanidade viverá momentos de grande dor. Voltai-vos Aquele que é o vosso único Caminho,
Verdade e Vida. Não quero forçar-vos a nada, mas peço-vos que sejais do Senhor. Eu sou a vossa Mãe
e quero ajudar-vos. Afastai-vos do pecado e dizei o vosso sim ao Senhor.
Mensagem nº 2.550 – 19/07/2005: Queridos filhos, confiai no Senhor. Abri vossos corações ao Espírito
Santo, pois somente assim podeis crescer na fé. Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade
afastou-se do Criador e caminha para um grande abismo. O tempo para nascer uma criança, uma luz
e outra luz. Eis que a humanidade verá fogo pelos céus. Luz que não ilumina e lágrimas de
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sofrimentos. Ó homens, voltai-vos para serdes salvos. China e Rússia: pedras pesadas para a
humanidade. Eu sou a vossa Mãe e se acolherdes os Meus apelos sereis grandes na fé. Coragem.
Mensagem nº 2.717 - 08/08/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, sede homens e mulheres de
coração generoso e buscai no Senhor a vossa força. Ele está muito perto de vós. Confiai n’Ele que vê o
oculto e vos conhece pelo nome. Deixai que a graça do Senhor vos transforme, pois somente assim
podeis ser sinal de Sua presença no mundo. A Rússia tropeçará e enfrentará pesada cruz. Sofro por
causa dos Meus pobres filhos inocentes. Deus espera o vosso retorno. Não vivais no pecado. O que
tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 2.780 - 01/01/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Sou a Rainha da paz e vim do céu
para oferecer-vos a paz. Abri vossos corações ao Senhor e acolhei Seu Amor Misericordioso. Entrais
agora no tempo decisivo. A luta entre Mim e Meu adversário será intensa. Tende cuidado. Não vos
afasteis da verdade. Acolhei os Meus apelos e mudai de vida. O pássaro será ferido na costa e muitos
ninhos serão destruídos. Uma montanha cairá e haverá grande destruição em muitas regiões. A
Rússia tropeçará e o homem orgulhoso agirá com a força dada pelo demônio. Rezai. Somente per
meio da oração a humanidade encontrará a salvação. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Rezai
também pela vossa nação. Eu quero ajudar-vos, mas depende de vós aquilo que Eu faço.
Mensagem nº 3.207 - 29/08/2009: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para chamar-vos
à conversão sincera. Não fiqueis de braços cruzados. Deus tem pressa e vos espera com imenso amor
de Pai. Vós sois do Senhor e somente n’Ele deveis depositar toda vossa confiança e esperança. Viveis
no tempo pior que no tempo do dilúvio. A humanidade desafiou o Criador e caminha para o abismo da
autodestruição. Não tardará cair sobre a humanidade a ira de Deus. Convertei-vos depressa. Eu vos
amo e sou incansável. Sede fiéis aos Meus apelos. Não fiqueis afastados do Senhor. Eis o tempo
oportuno para vos reconciliardes com Deus. Dobrai vossos joelhos em oração. Chegará o dia em que a
Europa estenderá a mão ao mundo como um mendigo necessitado de auxílio. A Rússia será uma
pedra para muitas nações e Roma será destruída com fogo. Sofro por aquilo que vos espera. Peçovos que mantenhais acesa a chama da vossa fé. Vós que estais a escutai-Me não desanimeis. Na hora
da dor, vós sereis protegidos e nenhum mal vos atingirá. Confiai em Minha maternal proteção e
sereis vitoriosos.
(Rússia – país localizado entre a Europa e a Ásia).

Síria
Mensagem nº 2.552 – 23/07/2005: Queridos filhos, rezai. Afastai-vos definitivamente do pecado e voltaivos Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. A humanidade não dará muitos passos para o
encontro com a destruição. Sede do Senhor. Buscai a santidade se quereis a salvação. A Síria trairá,
mas depois beberá do seu próprio veneno. Sabei que Deus tem pressa. O que tendes a fazer não
deixeis para o amanhã.
(Síria – país da Ásia.)

Suécia
Mensagem nº 2.665 - 08/04/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, quem vive em riqueza não verá a
maravilha e a terra rica e sentirá saudades do sorriso feliz. Acontecerá no Brasil e os homens
experimentarão pesada cruz. Suécia e Inglaterra. Costa oeste e costa sul: a morte passará. Eis que
chegaram os tempos mais dolorosos para a humanidade. Dobrai vossos joelhos em oração. A vossa
vitória está no Senhor. Confiai n’Ele e vereis a paz reinar no mundo. Fugi do pecado para serdes grandes
aos olhos do Senhor. Deus enviará e os homens verão no primeiro dia da semana. Sabei que o
Senhor fará de tudo para salvar-vos. Sei que tendes liberdade, mas não vos esqueçais que antes e
acima de tudo deveis fazer a vontade de Deus.
(Suécia – país da Europa.)

Suíça
Mensagem nº 2.593 – 24/10/2005 - em Salvador/BA: Queridos filhos, a vossa verdadeira libertação está
no Senhor. Voltai-vos a Ele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Sede fervorosos na fé. Não fiqueis
afastados da oração. Rezai. Dedicai parte do vosso tempo à oração. A humanidade precisa de paz e vós
podeis alcançá-la por meio da oração. Um falso profeta virá ao Brasil e seduzirá a muitos. Sua
máscara cairá. Aproxima-se o fim dos seus enganos. O Senhor mostrará Seu braço forte. Sofro por
causa dos vossos pecados. Arrependei-vos. A Tailândia viverá momentos de angústia. A Suíça
também derramará lágrimas. Será na Basiléia. Ó homens, para onde quereis ir? O Senhor vos ama e
vos espera. Não fiqueis estacionados. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.931 - 18/12/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Buscai forças na Eucaristia e nas
palavras do Meu Filho Jesus. Eis os tempos difíceis para vós. A humanidade caminha cega
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espiritualmente, mas o poder do Senhor tudo pode mudar. Confiai plenamente em Sua Misericórdia.
Deixai que a luz do Senhor penetre vossos corações. Se vos entregardes ao Senhor sereis
transformados em homens e mulheres de oração. Não permitais que a chama da fé se apague dentro de
vós. A humanidade precisa do vosso testemunho sincero e corajoso. Escutai com atenção os Meus
apelos. Não vos esqueçais de tudo aquilo que vos anunciei no passado. Grandes sofrimentos
experimentarão os habitantes da Alemanha e da Suíça. Rezai. Um fato doloroso se dará na região
norte do Brasil e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Sofro por aquilo que vos espera.
Avante com coragem. Não desanimeis. Eu estou convosco.
(Suíça – país da Europa.)

Tailândia
Mensagem nº 2.593 – 24/10/2005 – em Salvador/BA: Queridos filhos, a vossa verdadeira libertação
está no Senhor. Voltai-vos a Ele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Sede fervorosos na fé. Não
fiqueis afastados da oração. Rezai. Dedicai parte do vosso tempo à oração. A humanidade precisa de
paz e vós podeis alcançá-la por meio da oração. Um falso profeta virá ao Brasil e seduzirá a muitos.
Sua máscara cairá. Aproxima-se o fim dos seus enganos. O Senhor mostrará Seu braço forte. Sofro
por causa dos vossos pecados. Arrependei-vos. A Tailândia viverá momentos de angústia. A Suíça
também derramará lágrimas. Será na Basiléia. Ó homens, para onde quereis ir? O Senhor vos ama e
vos espera. Não fiqueis estacionados. Avante sem medo.
(Tailândia – país da Ásia.)

Taiwan
Mensagem nº 2.519 – 07/05/2005: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe dolorosa e bem sabeis o quanto
uma Mãe sofre por causa de seus filhos. Peço-vos que vivais santamente e que em toda parte procureis
fazer o bem. Abri vossos corações ao Meu chamado e afastai-vos definitivamente do pecado. A
humanidade está enferma por causa do pecado e os homens trilham pelas veredas da autodestruição. O
terror se espalhará por várias nações. Taiwan experimentará grande dor. Dobrai vossos joelhos em
oração e suplicai a Misericórdia do Senhor. Quem permanecer fiel até o fim será salvo.
(Taiwan – país da Ásia.)

Turquia
Mensagem nº 2.573 – 10/09/2005: Queridos filhos, dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos
confiou. Não fiqueis de braços cruzados. Eis o tempo da grande batalha espiritual. Sede fortes. A
humanidade caminha para o abismo da destruição e é chegado o momento de vos converterdes. A
Turquia experimentará grande dor. Grande será o sofrimento para muitos dos Meus pobres filhos.
Não vos afasteis da oração. Será na Costa Leste. A onda gigante causará grande destruição. A
águia sofrerá novamente.
Mensagem nº 2.646 - 25/02/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, amai a Verdade e em tudo
procureis imitar o Meu Filho Jesus. A humanidade contaminou-se com o pecado e precisa ser curada.
Arrependei-vos, pois o arrependimento é o primeiro passo a ser dado no caminho da conversão. Eu sou
a vossa Mãe e sofro por aquilo que vos espera. Muitas regiões da terra carregarão pesada cruz.
Dolorosos acontecimentos afligirão os Meus pobres filhos. Rezai. Joanesburgo tremerá. Perderá
sua glória e sua fama. A morte passará pela Turquia e os homens experimentarão grandes
sofrimentos. No Oiapoque os homens chorarão e se lamentarão. A dor será grande. Sede
corajosos e não recueis. Deus está convosco. Aconteça o que acontecer confiai no Senhor.
Mensagem nº 3.386 - 13/10/2010 - em Maceió/Al: Queridos filhos, Sou a Mãe de Jesus e vossa Mãe.
Peço-vos que vos afasteis de toda maldade e que em toda parte procureis testemunhar que sois
verdadeiramente do Meu Filho Jesus. Deus vos chama. Estai atentos aos sinais de Deus. Um fenômeno
extraordinário será visto em vários países da Europa. É o chamado de Deus aos homens e mulheres
que se afastaram de Sua graça. Eu vim do céu para reclamar o que é de Deus. Abri vossos corações e
escutai os Meus apelos. Não quero obrigar-vos, mas escutai-Me. Eu quero ajudar-vos, mas depende de
vós aquilo que Eu faço. Depositai toda a vossa confiança e esperança em Jesus. A vossa libertação se
aproxima. Não recueis. Enchei-vos do Amor do Senhor, pois somente assim podeis contribuir para a
conversão da humanidade. Ainda vereis horrores sobre a terra. A Turquia há de chorar e lamentar pela
morte de seus filhos. A Itália gritará por socorro e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz.
Sofro por aquilo que vem para vós. Rezai. Somente pela força da oração podeis encontrar a paz.
Coragem.
(Turquia – país euro-asiático.)
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Ucrânia
Mensagem nº 3.396 - 06/11/2010: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e bem sabeis o quanto uma mãe
ama seus filhos. Não vos afasteis do Amor do Senhor. O amor é mais forte que a morte e mais poderoso
que o pecado. Afastai-vos da maldade e servi ao Senhor com fidelidade. Dobrai vossos joelhos em
oração e não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Quando estais afastados, vos
tornais o alvo do demônio. A oração vos aproxima de Deus. Não cruzeis os braços. Dai o melhor de vós
na missão que vos foi confiada. A cruz será pesada para os habitantes da Ucrânia. A dor será
grande para os Meus pobres filhos. Sofro por aquilo que vem para vós. Avante pelo caminho que vos
apontei.
(Ucrânia – país da Europa.)

Uruguai
Mensagem nº 3.286 – 01/03/2010 – no Museu Militar Casa de Deodoro/Rio de Janeiro: Queridos
filhos, Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Sois o povo eleito do Senhor e Ele vos ama. Voltai-vos a Ele que
vê o oculto e vos conhece pelo nome. Conheço vossas dificuldades e pedirei ao Meu Filho Jesus por vós.
Viveis no tempo das grandes tribulações espirituais. Confia plenamente no poder de Deus e chegareis à
vitoria. Um fato assombroso se dará no Uruguai e se repetirá no Espírito Santo .A morte passará
por três estados do Brasil e grande será a destruição. Dor maior não existiu. Não fiqueis afastados
da oração. Eu preciso de vós. Sabei que tudo aquilo que fizerdes em favor dos Meus planos o Senhor
vos recompensará generosamente. Não desanimeis. É preciso que tudo isso aconteça, mas por fim a
vitória será do Senhor e dos seus escolhidos. Avante sem medo.
(Uruguai – país da América do Sul.)

Vaticano
Mensagem nº 2.553 – 24/07/2005 - em Marechal Deodoro/AL: Queridos filhos, a humanidade
distanciou-se de Deus e é chegado o momento do grande retorno. A humanidade viverá momentos de
grandes sofrimentos. Muitos dos Meus pobres filhos caminham como cegos e trilham para o abismo da
autodestruição. Voltai-vos depressa. Sois importantes para o Senhor. Não vos afasteis da Sua graça. Os
homens do terror chegarão ao Vaticano. A praça estará repleta de cadáveres. A humanidade verá
a ação maléfica dos homens de barba grande. O Coliseu cairá por terra. Sabei que o Senhor está
contristado por causa dos pecados dos homens. Eis os tempos das grandes tribulações. Dobrai vossos
joelhos em oração. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vos espera. Sede do Senhor. Ele é o
vosso Tudo e sem Ele nada podeis fazer. Avante com coragem.
Mensagem nº 2.561 – 13/08/2005: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e estou convosco. Amo-vos
como sois e quero que sejais fiéis aos Meus apelos. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser
levado a sério. O mundo vive fortes tensões e caminha para um grande abismo. Um tesouro será
encontrado em Israel, mas por causa dele haverá muitas mortes. Rezai muito. Um fato assombroso
acontecerá no Vaticano. O Vaticano precisará ser reconstruído. Eis os tempos das dores. Voltai-vos
ao vosso Único e Verdadeiro Salvador. Ele vos espera de braços abertos.
Mensagem nº 2.580 – 27/09/2005: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Peço-vos que
tenhais confiança na Misericórdia do Senhor e que em tudo procureis imitar o Meu Filho Jesus. Dobrai
vossos joelhos em oração. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Não vos afasteis da
Verdade. Aconteça o que acontecer não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Rezai
pela Igreja. O Vaticano estará em decadência. O Paquistão viverá momentos de angústia. Morte e
destruição afligirão os Meus pobres filhos. Voltai-vos. O Senhor vos espera. Avante.
Mensagem nº 2.600 – 10/11/2005: Queridos filhos, sou a vossa Mãe Dolorosa e sofro por causa dos
vossos sofrimentos. Dobrai vossos joelhos em oração em favor da paz. O terror se espalhará pelo
mundo causando morte e destruição. A vingança chegará ao trono de Pedro. O Afeganistão
beberá o cálice amargo da dor. De outra forma o terror chegará a Fernando de Noronha. O Brasil
viverá momentos de angústia. Voltai-vos a Deus . Ele está de braços abertos à vossa espera. Não
recueis.
Mensagem nº 2.759 - 14/11/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Meu Jesus confiou à Sua Igreja a
missão de transmitir Sua verdade a todos os homens, mas muitos consagrados recuaram e se afastaram
da luz do Senhor. A humanidade vive nas trevas do pecado e os Meus pobres filhos se perdem nas
trevas da cegueira espiritual. A ação do demônio levará muitos a perderem a verdadeira fé. Ainda
vereis horrores sobre a terra. A Igreja será perseguida. O Trono de Pedro cairá, mas por fim os
justos vencerão. Escutai os Meus apelos. Não vim do céu por brincadeira. A grande guerra religiosa
se levantará e os fiéis serão lançados fora. Amai a verdade e defendei-a. O Senhor está ao lado
dos Seus. Coragem.
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Mensagem nº 2.820 - 05/04/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, rezai pela Igreja do Meu Jesus,
pois se avizinham para ela o tempo dos grandes sofrimentos. Rezai pelo sucessor de Pedro. Chegará
para ele a hora de grande dor. Muitos dos seus o abandonarão. Rezai. Rezai. Rezai. Buscai forças
na Eucaristia. Rezai o Santo Rosário. A humanidade vive fortes tensões e caminha para uma grande
destruição. Aproxima-se a hora da grande batalha. Um fogo veloz cairá sobre os homens. A
torneira se abrirá. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vem para os Meus pobres filhos. Não vos
esqueçais: a vossa esperança está em Jesus. Voltai-vos a Ele que vê o oculto e vos conhece pelo nome.
Avante com coragem.
Mensagem nº 2.868 - 27/07/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, não vos afasteis da oração. Assim
como as plantas precisam da chuva para crescer, vós precisais de oração para ser grandes na fé. Sede
somente do Senhor. Deixai que a vossa vida fale do Senhor mais que vossas palavras. A humanidade
está enferma e precisa ser curada. Voltai-vos depressa. Uma grande revolta se dará na Itália. Os
homens marcharão em direção ao Vaticano e causarão dor e destruição. Rezai. Somente rezando
podeis alcançar a paz. Os homens planejam o mal, mas a vitória será do Senhor.
Mensagem nº 2.937 - 01/01/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, buscai forças na oração, na
Eucaristia e nas palavras do Meu Jesus. Vós deveis enfrentar grandes dificuldades. Sede corajosos. Não
desanimeis. Quem está com o Senhor sempre vencerá. Sabei que a Terra de Santa Cruz
experimentará grande destruição. A cruz será pesada para os Meus pobres filhos. Pequenas e
grandes cidades deixarão de existir. Aquele que se opõe a Cristo marchará com seu exército e
chegará à grande cidade. O trono de Pedro tremerá. Sofro por aquilo que vos espera. Em muitos
lugares os hereges ocuparão espaço privilegiado. Quando o Senhor perder seu lugar de honra, o
grande castigo virá. Poucos permanecerão firmes na fé. Peço-vos que vivais os Meus apelos. Eu vos
conduzirei por caminhos seguros. Peço-vos que façais parte do Meu exército vitorioso. Levai o rosário, É
a arma para o grande combate. Jamais experimentarão a derrota aqueles que o reza com fervor. Avante
sem medo.
Mensagem nº 2.939 - 05/01/2008 - em Angüera/BA: Queridos filhos, a guerra explodirá sobre Roma e
poucos serão os sobreviventes. Aquele que se opõe a Cristo levará sofrimento e dor a toda
Europa. O Trono de Pedro estará vazio. Lágrimas de dor e choro de lamentações se verão na
Igreja. Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade caminha para a autodestruição preparada pelas
próprias mãos dos homens. Sede fiéis. Não recueis. Renunciai ao pecado e voltai-vos ao Senhor que vos
ama e vos espera de braços abertos. Eu estou ao vosso lado. Não desanimeis. Aconteça o que
acontecer não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós.
Mensagem nº 2.941 - 10/01/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a Igreja do Meu Jesus carregará
pesada cruz. Muitos consagrados viverão a angústia de um condenado. O sangue de muitos
consagrados correrá pelas ruas e praças como água da chuva. A Igreja sofrerá grandes
atentados. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé. Acolhei os Meus apelos e sede fiéis ao
Evangelho do Meu Jesus. Uma fumaça será vista no Vaticano. Rezai. Somente pela força da oração
podeis suportar o peso das provações. Avante pelo caminho da verdade.
Mensagem nº 2.952 - 05/02/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Uma ordem será dada por uma
Ordem. Falsidade existirá em sua promessa e o trono de Pedro será abalado. Viveis agora os
tempos das grandes confusões espirituais. Sede forte. Aproximai-vos do confessionário, da Eucaristia e
da palavra de Deus, pois somente assim encontrareis forças para as vossas vidas. Eu sou a vossa Mãe e
sei o que vos é necessário. Não recueis. Deus precisa de vós. Sede dóceis ao seu chamado. Amai,
defendei verdade e sereis vitoriosos.
Mensagem nº 2.957 - 16/02/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, uma descoberta no Vaticano
causará grade confusão. Dobrai vossos joelhos em oração em favor da Igreja. Eis que chegaram os
momentos difíceis para os fieis. Abri vossos corações ao amor do Senhor. Se viverdes no amor de Deus
sereis curados espiritualmente. Eu conheço vossas necessidades e pedirei ao Meu Jesus por vós.
Alegrai-vos, pois vossos nomes já estão inscritos no Céu. Mudai de vida. Fugi do pecado. Não fiqueis de
braços cruzados. O vosso tempo é curto. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.974 - 22/03/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, não percais a vossa esperança.
Deus está ao vosso lado. Acreditai firmemente no poder de Deus e sereis vitoriosos. Não vos afasteis da
oração. Intensificai vossas orações em favor da Igreja. Um doloroso acontecimento se dará e o trono
de Pedro será abalado. Os inimigos agirão com grande fúria e a Igreja do Meu Jesus será
perseguida como nunca. Sede fiéis. Não vos afasteis da verdade.
(Vaticano – área autônoma em Roma, administrada pelo Papa.)
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Venezuela
Mensagem nº 2.613 – 10/12/2005: Queridos filhos, intensa aflição viverá a pequena Veneza e a terra
da rosa será sacudida. Um grande cataclismo ocorrerá no Brasil e os meus pobres filhos
experimentarão grande sofrimento. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por causa dos vossos
sofrimentos. Dobrai vossos joelhos em oração. Não cruzeis os braços. Esforçai-vos para serdes fiéis à
vossa fé. Estais atentos. Não permitais que o demônio vos afaste do Amor de Deus. Eu vos amo e
pedirei ao meu Jesus por vós. Não vos aflijais. Quem confia no Senhor, vence.
(Venezuela: significa pequena Veneza. Pequena Veneza foi o nome com que o navegador italiano Américo Vespúcio batizou a
região da Venezuela por associar a imagem das casas dos indígenas construídas sobre as águas do lago Maracaibo "Palafitos" às
casas em Veneza. Terra da Rosa – Santa Rosa de Lima - É a primeira santa da América e padroeira do Peru e da América.
Nascida em Quives, província de Lima no ano de 1586, faleceu em 1617.)

Mensagem nº 2.850 - 13/06/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, abri vossos corações à paz do
Senhor e sede em tudo semelhantes ao Meus filho Jesus. Os habitantes da pequena Veneza
carregarão pesada cruz. A morte e a destruição passarão. A verdadeira sabedoria é a que vem de
Deus. Quem caminha sem deus tropeça e cai. É como cego a guiar outro cego. Buscai o Senhor. Ele
está de braços abertos à vossa espera
Mensagem nº 3.152 - 25/04/2009 - em Angüera/BA: Queridos filhos, coragem. Não desanimeis ante
vossas dificuldades. Confiai em Deus. A vossa vida está em Suas Mãos e Ele é a certeza da vossa
vitória. Abri vossos corações ao Meu chamado de conversão e aceitai a vontade do Senhor. Não recueis.
Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para ajudar-vos. Conheço cada um de vós pelo nome e pedirei ao Meu
Jesus por vós. Peço-vos que sejais firmes na oração. Buscai forças em Deus. A oração é a fortaleza dos
fracos. Avante. Viveis no tempo das dores. Dias difíceis virão para os Meus pobres filhos. A cruz
será pesada para os habitantes da Venezuela. Fato semelhante acontecerá no Chile. Sofro por
aquilo que vem para vós. Dobrai vossos joelhos em oração.
(Venezuela – país da América do Sul.)

MUNDO - PENÍNSULAS
Ibérica
Mensagem nº 2.693 - 13/06/2006 - Angüera/BA: Queridos filhos, na Península Ibérica estará o ninho
das feras, as quais trarão grandes sofrimentos para a humanidade. Dobrai vossos joelhos em oração
e suplicai a Misericórdia de Deus para vós. Deus chamou, mas os homens rejeitaram Seu convite à
conversão. A humanidade sofrerá por ter desobedecido às Leis de Deus. Voltai-vos depressa. Eu
sou a vossa Mãe dolorosa e estou perto de vós. Peço-vos que permaneçais firmes na fé e que não vos
afasteis da oração. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós.
Mensagem nº 3.328 - 05/06/2010: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para anunciar que
estes são os tempos mais dolorosos para a humanidade. Deus escolheu esta terra e enviou-Me para
chamar-vos à conversão sincera. Não desanimeis. Não recueis. Deus precisa de vós. O que tendes a
fazer, fazei para a glória de Deus, pois somente Ele vos recompensará por tudo que fizerdes em favor
dos Meus planos. Não haverá condenação eterna para aqueles que acolhem os Meus apelos. Anunciai a
todos que Deus tem pressa e que este é o tempo da graça. O que vos tenho revelado aqui nunca revelei
antes em nenhuma das minhas aparições pelo mundo. Somente nesta terra Deus permitiu-Me falar-vos
dos acontecimentos futuros. O que vos transmito aqui nunca será revelado em nenhum outro lugar no
mundo. Deus escolheu a Terra de Santa Cruz para anunciar ao mundo aquilo que virá. Ainda tenho
nobres coisas a revelar-vos. Estai atentos. Um fato assombroso se dará na Península Ibérica e a
morte virá para os Meus pobres filhos. Rezai. Rezai. Rezai. Sofro por aquilo que vem para vós. Não
quero obrigar-vos, mas escutai-Me com amor. Eu quero levar-vos Àquele que é o vosso Único e
verdadeiro Salvador. Avante.
(Península ibérica – área formada pelos territórios de Portugal, Espanha, Gibraltar (cuja soberania pertence ao Reino Unido),
Andorra e uma pequeníssima fração do território da França nas vertentes ocidentais dos Pireneus.)

Sinai
Mensagem nº 2.569 – 01/09/2005: Queridos filhos, eis que se aproximam os tempos das dores. Agora
se avizinham os tempos para a realização de grandes e dolorosos acontecimentos. Um terremoto
chocará os homens. Rezai. Acolhei os Meus apelos. No Sinai haverá grande acontecimento. Sabei
que os homens beberão o veneno preparado por suas próprias mãos. Antes que três grandes
sejam homenageados vereis horrores. Uma sexta feira será marcada para sempre. Cuidai da vossa
vida espiritual. Em tudo sede como Jesus. Escutai os homens e obedecei a Deus. A vossa Salvação virá
do Senhor.
Mensagem nº 2.596 – 30/10/2005: Queridos filhos, vim do Céu para abençoar-vos e dizer-vos que sois
importantes para o Senhor. Sois o Seu povo eleito e amado com um amor sem limites. Peço-vos que
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tenhais coragem. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado.
Sabei que o Senhor enviará Seus anjos para socorrer-vos nas tribulações. Haverá um grande aviso no
Céu do Brasil. É o chamado do Senhor. Estais atentos. Grande terror se dará no Sinai. Em Assis se
ouvirão gritos de desespero e grandes lamentações. Dobrai vossos joelhos em oração. Deus espera
muito de vós. Não desanimeis. Vós que estais a escutar-Me, não percais a esperança. Do Senhor virá a
vossa recompensa.
(Sinai – é uma península montanhosa e desértica do Egito, entre os golfos de Suez e Aqaba.)

MUNDO
PROVÍNCIAS
Aichi
Mensagem nº 3.380 - 02/10/2010: Queridos filhos, vivei voltados para o amor do Senhor, pois o amor é
mais forte que a morte e mais poderoso que o pecado. Abri vossos corações e encontrareis no Senhor a
vossa verdadeira libertação. Sois o povo eleito e o Senhor espera muito de vós. Rezai muito. A
humanidade está enferma e precisa ser curada. Dai o melhor de vós em favor da salvação das almas. Eu
sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Rezai, rezai, rezai. Aichi beberá o cálice amargo da dor. A
morte passará e grande será a destruição.
(Aichi - província do Japão, localizada na região de Chubu, na ilha de Honshu. A sua capital é Nagoya.)

Aquitânia
Mensagem nº 2.711 - 25/07/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu
para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Permanecei firmes no caminho da fé, da perseverança e da
humildade. Aproximai-vos do Sacramento da confissão e reconciliai-vos com Deus. A humanidade
precisa ser curada e vós não podeis viver no pecado. A morte passará pela Aquitânia e os Meus
pobres filhos viverão momentos de grandes dificuldades. Rezai. A vossa vitória está no Senhor.
(Aquitânia – Província da França.)

Arica
Mensagem nº 2.678 - 09/05/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, caminhai ao encontro do Senhor.
Ele vos espera de braços abertos. Não cruzeis os braços. Deus tem pressa. O que tendes a fazer não
deixeis para o amanhã. O machado violento cortará o pau e destruirá sua casca. A floresta sofrerá
grande destruição. Rezai. Somente pela força da oração podeis suportar o peso das provações. Ica e
Arica: a morte virá e grande será a destruição. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vos espera.
Eu conheço vossas dificuldades e pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante sem medo.
(Casca: no RS; Machado: MG; Floresta: PA / PE; Arica – Província no norte do Chile.)

Macau
Mensagem nº 2.619 – 24/12/2005: Queridos filhos, abri vossos corações a Cristo. Ele vos ama e é o
vosso grande Amigo. Sem Ele nada sois e nada podeis fazer. Peço-vos que sejais bons uns para com os
outros. Amai sempre, pois Deus é amor. O Amor cura e traz esperança. Os homens se afastaram de
Deus e por isso a humanidade contaminou-se como pecado. Ó filhos da Terra de Santa Cruz, voltai-vos
Àquele que é o vosso único e Verdadeiro Salvador. Os habitantes de Macau experimentarão grande
sofrimento. A Alegria sofrerá. A terra da Minha Mãe tremerá. Rezai. Eis o tempo do vosso retorno.
Não recueis. O Senhor vos espera.
(Macau - uma Região Administrativa Especial da República Popular da China.)

Salta
Mensagem nº 2.670 - 20/04/2006– em Angüera/BA: Queridos filhos, o Senhor vos chama. Respondei
alegremente ao seu chamado de amor e sereis salvos. Sabei que o Jardim não será mais um lugar
seguro, pois o perigo virá dos terrenos do campo grande próximo ao rochedo do rio negro. Dobrai os
vossos joelhos em oração. Confiai no poder de Deus e afastai-vos de todo mal. Salta será golpeada e
os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Convertei-vos. De vossa conversão dependem muitas
coisas. A idolatria do Egito cairá por terra.
(Salta - província do noroeste argentino.)

REGIÕES DIVERSAS NO MUNDO
Calábria
Mensagem nº 2.576 – 17/09/2005: Queridos filhos, coragem. Deus está convosco. Aconteça o que
acontecer, não vos afasteis do caminho que vos apontei. Ó homens, arrependei-vos. O Senhor vos
espera com imenso amor de Pai. Os cientistas anunciarão e os homens aguardarão com pavor, mas
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Deus quebrará. Confiai sempre no poder de Deus. Não recueis. O que tendes a fazer não deixeis para o
amanhã. Virá para a Calábria. Os Meus pobres filhos experimentarão grande sofrimento. Rezai.
(Calábria – Região da Itália, que abriga cinco províncias, separada da Sicília pelo estreito de Messina.)

Capital do Oriente
Mensagem nº 2.682 - 17/05/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a Capital do Oriente viverá a
angústia de um condenado. Os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Zama viverá momentos
de grandes tribulações e perderá a sua paz. Tentará fugir de Toyota mas encontrará a morte. A
humanidade tornou-se infiel a Deus e os homens caminham como cegos a guiar outros cegos. Voltai-vos
depressa. Rezai e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos.

Cidade banhada por dois rios
Mensagem nº 2.491 – 05/03/2005: Queridos filhos, uma bela cidade banhada por dois famosos rios
estará em ruínas. Buscada para o pecado, motivo de inspiração para grandes poetas. O fogo lhe
consumirá. De sua torre restará apenas destroços. Ó homens vivei na graça de Deus. Não fiqueis
estacionados no pecado. O fim daqueles que nada querem com o Senhor será a morte eterna. Eu sou a
vossa Mãe e sofro por aquilo que vos espera. Convertei-vos.
(Possibilidade de interpretação: Será a cidade de Granada, na Espanha, banhada pelos rios Genil e Darro, e da famosa Torre
Giralda, e ainda, a Meca dos transexuais?)

Cidade do amor fraterno
Mensagem nº 2.703 - 06/07/2006 – em Fortaleza/CE: Queridos filhos, a humanidade sofrerá com a
impiedade dos homens maus e a cidade do amor fraterno será golpeada. Eu sou a vossa Mãe e
sofro por causa dos vossos sofrimentos. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé. Deus está
convosco. Não percais a esperança. Confiai plenamente do poder de Deus e sereis vitoriosos. Dobrai
vossos joelhos em oração suplicando ao Senhor a conversão da humanidade. Afastai-vos definitivamente
do pecado e abraçai a graça do Senhor. Eu vos amo como sois e quero ver-vos felizes já aqui na terra e
mais tarde Comigo no céu.
(Possibilidade de interpretação: Filadélphia – é uma cidade do Estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, apelidada de Philly e
City of Brotherly Love (Cidade do Amor Fraternal), por conta da etimologia de seu nome: a palavra "Filadélfia" vem do grego
Φιλαδέλφεια (pronunciado [phila’delpheːa], e em grego moderno, [fila1ðεlfia]), literalmente, "amor fraterno": φίλος (philos) significa
"amor", e αδελφός (adelphos), "irmão". Pode ser esta a cidade que Nossa Senhora esteja se referindo na mensagem.)

Cidade do fim do mundo
Mensagem nº 2.784 - 11/01/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a gigantesca montanha descerá.
A cidade do fim do mundo viverá momentos de grande aflição. Rezai. Levai a sério os Meus apelos.
Não vim do céu por brincadeira. Cuidai da vossa vida espiritual e acolhei o Evangelho do Meu Jesus.
Não tardará cair sobre a humanidade um terrível castigo. Ó homens, para onde quereis ir? Sabei
que somente Jesus é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Não recueis. Ele vos ama e vos espera de
braços abertos.
(Possibilidade de interpretação: “cidade do fim do mundo” é o apelido da cidade de Ushuaia, situada na Terra do Fogo, extremo sul
da Argentina.)

Cidade do Salvador
Mensagem nº 2.636 - 02/02/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Sou a vossa Mãe dolorosa. Peçovos que continueis firmes no caminho da oração. Não permitais que a chama da fé se apague dentro de
vós. A humanidade precisa testemunhar o Amor do Senhor para encontrar a salvação. Sabei que Deus
tem pressa. Não fiqueis no pecado. Nações inteiras deixarão de existir. A cidade do Salvador
sumirá, mas os homens de fé serão poupados. Arrependei-vos depressa.
(Possibilidade de interpretação: Belém, onde nasceu? Nazaré, onde viveu? Ou Jerusalém, onde foi crucificado?)

Costa bonita
Mensagem nº 2.763 - 24/11/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a costa bonita perderá sua
beleza por causa do fogo destruidor que virá sobre ela. A humanidade viverá a angústia de um
condenado e muitos dos Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Dobrai vossos joelhos em
oração. Estais atentos para não serdes enganados. Escutai os Meus apelos e em toda parte dai
testemunho da Minha presença no meio de vós. Sede mansos e humildes de coração, pois somente
assim podeis contribuir para a realização dos Meus planos. Avante pelo caminho que vos apontei. Sede
do Senhor acolhendo Sua palavra e testemunhando Seu Amor.
(Possibilidade de interpretação: Em hebraico, Haifa significa a costa bonita. Haifa é uma cidade ao norte de Israel.)
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Costa do Ouro
Mensagem nº 2.645 - 21/02/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Deus enviou-Me para chamar-vos
à conversão e para dizer-vos que este é o tempo da graça. Peço-vos que intensifiqueis vossas orações,
pois somente assim podeis encontrar a paz. Não quero forçar-vos, mas o que digo deve ser levado a
sério. Valparaíso, Costa do Ouro e Guaporé viverão momentos de grande aflição. Choro e
lamentações se ouvirão por todos os lados. Sabei que Deus tem pressa. Rezai muito diante da cruz e
suplicai ao Senhor Sua Misericórdia para vós. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
(Costa do Ouro – Região da África.)

Galiléia
Mensagem nº 3.314 – 02/05/2010 - em Montes Claros/MG: Queridos filhos, vim do céu para abençoarvos e conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Sede dóceis. Não temais. Não recueis. Aconteça o que
acontecer, não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Peço-vos que sejais fiéis ao Meu
filho Jesus. Não vos deixeis contaminar pelas coisas do mundo, pois sois do Senhor e somente a Ele
deveis servir e seguir. A humanidade tornou-se pobre espiritualmente porque os homens se afastaram de
Deus. Sofro por aquilo que vos espera. Dobrai vossos joelhos em oração. Não haverá derrota para os
eleitos de Deus. Ainda tereis grandes sofrimentos, mas confiai em Jesus. N’Ele está a vossa vitória.
Um fenômeno assombroso se dará no mar da Galiléia e os homens não terão explicação. Eu sou a
vossa Mãe e sou incansável. Sede mansos e humildes de coração. Eu vim do céu para fazer-vos homens
e mulheres de fé. Avante sem medo. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Coragem.
(Galiléia – região ao norte de Israel.)

Grande cidade ao lado do Rio Tejo
Mensagem nº 3.269 – 21/01/2010 - em Maceió/AL: Queridos filhos, a Ilha da Madeira será devastada
e os habitantes da grande cidade ao lado do rio Tejo experimentarão pesada cruz. Dobrai vossos
joelhos em oração. Deus enviou-Me para chamar-vos à santidade. Vivei voltados para o Paraíso para o
qual unicamente fostes criados. A humanidade carregará pesada cruz porque os homens se afastaram
do Criador. Voltai-vos. O vosso Deus vos espera de braços abertos. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro
por aquilo que vem para vós. Buscai forças na Eucaristia e testemunhai corajosamente os Meus apelos.
Coragem.
(Ilha da Madeira – ilha de Portugal. Possibilidade de interpretação: a cidade banhada pelo Rio Tejo pode ser a cidade de Lisboa.)

Nova Holanda
Mensagem nº 3.372 - 14/09/2010: Queridos filhos, buscai em Jesus a vossa paz e santidade. Não
permitais que nada ou ninguém vos afaste do amor de Deus. Amai e defendei a verdade. Sois do Senhor
e Ele espera muito de vós. Quando sentirdes o peso das provações, chamai por Jesus. Ele virá a vós e
será vossa força e vossa vitória. Não vos afasteis da oração. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado.
Sofro por causa dos vossos sofrimentos. A morte passará pela Nova Holanda e os Meus pobres
filhos hão de chorar e lamentar. Dobrai vossos joelhos em oração. Na oração encontrareis a esperança
de um amanhã melhor. Avante.
(Nova Holanda é o nome histórico do continente australiano. O nome Austrália vem da palavra em latim australis, que significa "do
sul" e sua origem data de lendas do século II de "terra desconhecida do sul" (terra australis incógnita). O explorador Matthew
Flinders deu o nome para o lugar de Terra Australis, que mais tarde foi abreviado para a forma atual. Anteriormente, com os
holandeses exploraram a área eles a chamaram de Nova Hollandicus ou Nova Holanda. Flinders mais tarde renomeou a terra para
Australia em 1804 enquanto estava preso pelos franceses em Maurícia. Quando ele retornou para a Inglaterra e publicou seus
trabalhos em 1814 ele foi forçado a trocar o nome para Terra Australis pelo almirantado britânico. Tomando conhecimento da
preferência de Flinders por Austrália, o governador Lachlan Macquarie de New South Wales começou a usar o nome em seus
despachos para a Inglaterra. Em 1824 o almirantado britânico finalmente aceitou que o continente deveria ser conhecido
oficialmente como Austrália. Fonte: http://pt.micronations.wikia.com/wiki/Austr%C3%A1lia ) (Austrália – país da Oceania.)

Oriente
Mensagem nº 2.846 - 03/06/2007 – em Montes Claros/MG: Queridos filhos, Cristo é o vosso Caminho,
Verdade e Vida. Confiai n’Ele e buscai forças na Eucaristia. Sois amados um por um pelo Pai, no Filho
por meio do Espírito Santo. Fugi do pecado e testemunhai em toda parte que sois do Senhor. Eu preciso
do vosso sim sincero e corajoso. Abri vossos corações. Não recueis. Deixai que a vossa vida fale do
Senhor mais que vossas palavras. A humanidade trilha pelas veredas da destruição que os homens
prepararam por suas próprias mãos. A ave negra agirá e causará espanto a todo o Oriente.
Passará pelo ninho da águia e fará sofrer seus filhos. Rezai. Voltai-vos Àquele que é o vosso Bem
Absoluto e vos conhece pelo nome. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Não desanimeis. Eu pedirei ao Meu
Jesus por vós.
(Possibilidade de interpretação: A Ave negra de que fala a mensagem seria o Anticristo? Veja a mensagem nº 2.579, de
24/09/2005.)
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Mensagem nº 3.325 - 29/05/2010: Queridos filhos, a humanidade beberá o cálice amargo do sofrimento.
O Japão sofrerá e a dor será grande para os Meus pobres filhos. A humanidade viverá momentos de
dor com uma grande guerra no Oriente. Fogo cruzará o céu e os homens serão queimados. Eu sou
a vossa Mãe e vim do céu para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Sois amados um por um pelo Pai, no
Filho, por meio do Espírito Santo. Não cruzeis os braços. O que tendes a fazer não deixeis para o
amanhã. Não cruzeis os braços. Deus tem pressa. Dai a todos bom exemplo e em toda parte imitai Meu
Filho Jesus. Ele é o vosso único e verdadeiro Salvador e fora d’Ele a humanidade não encontrará a paz.
Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Se soubésseis o quanto vos amo, choraríeis de alegria. Não recueis.
Rezai. Rezai. Rezai. Sofro por aquilo que vos espera. Os homens caminharão em direção ao imenso
campo, mas encontrarão a morte. Muitos hão de chorar e lamentar. Coragem. Agradeço por
estardes aqui. Obrigada por terdes vindo. Eu pedirei ao Meu Filho Jesus por vós. Avante com coragem e
alegria.

Oriente Médio
Mensagem nº 3.393 - 30/10/2010: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para chamar-vos à
conversão sincera. Peço-vos que vivais com coragem as Minhas mensagens. Não quero forçar-vos, mas
peço-vos que sejais dóceis aos Meus apelos. Os homens se afastaram de Deus e se tornaram cegos
espiritualmente. Eis que chegaram os tempos mais dolorosos para a humanidade. Voltai-vos ao Senhor
por meio de uma sincera e amorosa entrega. Deus vos ama e vos espera com imenso amor de Pai.
Caminhais para um futuro de grandes dificuldades. A terra se agitará e o Egito beberá o cálice amargo
da dor. Rezai, rezai, rezai. O Oriente Médio experimentará pesada cruz e os Meus pobres filhos
gritarão por socorro. Bela estará em lágrimas pela morte de seus filhos. Dobrai vossos joelhos em
oração. A vossa vitória está no Senhor. Não cruzeis os braços.
(Oriente Médio - é um termo que se refere a uma área geográfica à volta das partes leste e sul do Mar Mediterrâneo. É um território
que se estende desde o leste do Mediterrâneo até ao Golfo Pérsico. Geralmente considera-se incluir: Afeganistão, Arábia Saudita,
Bahrein, Chipre, Egito, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Israel, Irã, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Palestina, Omã,
Qatar, Síria.)

País das grandes ilhas
Mensagem nº 2.639 - 09/02/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, rezai. A força da oração vós
sustentará e vos aproximará do Senhor. Acolhei com humildade os Meus apelos, pois somente assim
podeis construir um mundo mais justo e fraterno. Deus tem pressa. O País das grandes ilhas será
golpeado e os Meus pobres filhos viverão momentos de angústia. A terra sacudirá. Não fiqueis
distantes da graça de Deus. Convertei-vos depressa. O grande terror se aproxima. O que vos
anunciei no passado vai realizar-se. Eu sofro por aquilo que vos espera. Quando sentirdes o peso da
cruz, chamai por Jesus. Ele é o vosso socorro. Confiai n!Ele e tudo acabará bem para vós.
(Possibilidade de interpretação: país das grandes ilhas: seria o Japão? O Japão é formado por 4 grandes ilhas: Honshu, Shikoku,
Kyushu e Hokkaido.)

País do Salvador
Mensagem nº 2.501 – 26/03/2005: Queridos filhos, a terra da rainha será surpreendida e seus inimigos
farão grande destruição. O País do Salvador terá que sofrer muito, mas quando sentir a derrota se
defenderá com armas que espalharão fogo pelo céu. A humanidade não encontra a paz porque os
homens se distanciaram do Criador. Intensificai vossas orações e voltai-vos Àquele que é o vosso único
grande Amigo. O rei deixará sua casa às pressas, mas deverá passar por sangue que corre em seu
palácio. Não desanimeis. Não recueis. Com Deus sereis vitoriosos.
Mensagem nº 2.516 – 30/04/2005: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração em favor da paz do
mundo. A humanidade vive fortes tensões e caminha para a autodestruição. Um homem orgulhoso fará
acordos com o Irã. Ele parece ser um pacificador, mas na verdade será um espinho para muitas
nações. Os homens do terror, liderados por aquele com aparência de profeta, levarão sofrimento e
dor ao ninho da águia e ao País do Salvador. Eis que chegaram os tempos por Mim preditos. Rezai.
Estai atentos. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Avante com esperança.
(Possibilidade de interpretação: Será Israel, onde nasceu o Cristo?)

Parque Nacional
Mensagem nº 3.397 – 07/11/2010 - em Brazlândia/DF: Queridos filhos, venho do céu para conduzir-vos
Àquele que tem palavras de Vida eterna. Não recueis. Abri vossos corações e acolhei os Meus apelos. A
humanidade contaminou-se com o pecado e precisa ser curada. Voltai-vos ao Senhor. Ele vos ama com
imenso amor de Pai. Buscai forças na palavra de Deus e na Eucaristia. Eu sou a vossa Mãe e estarei ao
vosso lado. Vim do céu para enxugar vossas lágrimas. Confiai plenamente no poder de Deus e sereis
vitoriosos. Dobrai vossos joelhos em oração. Um fato assombroso se dará em um famoso Parque
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Nacional. Um fogo destruidor se levantará e os homens hão de chorar e lamentar. Sofro por causa
dos vossos sofrimentos. Rezai, rezai, rezai.
(Possibilidade de interpretação: Será o Parque Nacional de Yellowstone, nos EUA?)

Reino Unido
Mensagem nº 2.629 - 15/01/2006 – no Povoado Caldeirão/Araci/BA: Queridos filhos, Eu vos amo. Sois
importantes para o Senhor e Ele espera muito de vós. Fugi do pecado e voltai-vos Àquele que é o vosso
único e verdadeiro Salvador. A humanidade viverá momentos de grandes aflições. Dobrai vossos
joelhos em oração. O Reino Unido experimentará grande sofrimento. Sabei que este é o tempo
oportuno para o vosso sim a Deus. Não cruzeis os braços. O que tendes a fazer não deixeis para o
amanhã. Mudai de vida. O vosso tempo é curto.
(Reino Unido: Grã-Bretanha e Irlanda do Norte.)

Terra Bella
Mensagem nº 3.400 - 16/11/2010: Queridos filhos, Sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por causa dos
vossos sofrimentos. Tende coragem. Deus está ao vosso lado. Não há vitória sem cruz. Enchei-vos do
Amor de Deus para serdes fortes nas provações. Procurai cultivar bons sentimentos e sede exemplo para
todos os vossos irmãos. Não desanimeis. Rogarei ao Meu Jesus por vós. Rezai, rezai, rezai. A
humanidade está enferma e precisa ser curada. Terra Bella sem beleza. Eis os tempos das dores
para os Meus pobres filhos. A Califórnia precisará de socorro. Dobrai vossos joelhos em oração
em favor de seus habitantes. Avante sem medo. Quem está com o Senhor jamais será derrotado.
(Terra Bella – região no estado da Califórnia)

Terra da fortuna
Mensagem nº 3.306 – 13/04/2010 - no Museu Militar Conde de Linhares/RJ: Queridos, filhos, Eu sou a
vossa Mãe e venho do céu para chamar-vos à conversão. Não fiqueis estacionados no pecado, mas
voltai-vos Àquele que é o vosso único e verdadeiro Salvador. Não desanimeis. Meu Jesus está ao vosso
lado e a nada deveis temer. Encorajai-vos e em tudo sede como Jesus. O vosso sincero e corajoso
testemunho atrairá os Meus pobres filhos afastados. Os habitantes da terra da fortuna experimentarão
pesada cruz. A terra estremecerá e a morte estará presente. A águia beberá o cálice amargo da
dor. No oeste, na região do Pacífico se ouvirão gritos e lamentações. Dobrai vossos joelhos em
oração. Quem está com o Senhor jamais experimentará a derrota. Avante sem medo.
(Possibilidade de interpretação: A terra da fortuna, citada acima, pode estar se referindo aos Estados Unidos, uma vez que é o país
que possui maior Produto Interno Bruto – PIB – do planeta. Mais um indício de que realmente seja aquele país é o fato de que, na
frase que se segue é citada a águia, símbolo daquele país usado como referência a este em várias outras mensagens..)

Terra da grande floresta
Mensagem nº 2.705 - 11/07/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, os habitantes da terra do sol
nascente viverão momentos de angústia e semelhante sofrimento se dará na terra da grande
floresta. Ouvi o chamado do Senhor e permanecei firmes na oração. Somente rezando podeis suportar o
peso das provações que virão para o vosso Brasil. A casa de homens reunidos será surpreendida e
os homens temerão os grandes acontecimentos. Voltai ó filhos, pois Deus vos espera de braços
abertos.
(Nota: O Japão é o país conhecido como a terra do sol nascente. Amazônia: terra da grande floresta.)

Terra da Madre
Mensagem nº 2.601 - 12/11/2005: Queridos filhos, o Senhor espera o vosso sim ao Seu chamado. Não
cruzeis os braços. Eis os tempos mais difíceis para a humanidade. Dobrai vossos joelhos em oração e
sereis vitoriosos. Uma grande explosão provocará terríveis catástrofes e terremotos destruirão muitas
regiões da Terra. Uma falha geológica existente no Brasil causará destruição em muitas regiões. Os
homens sábios desconhecem. Os homens do terror agirão na terra da Madre e o sofrimento será
grande para os Meus pobres filhos. Será apanhado no Brasil. Voltai-vos enquanto há tempo. Não
vivais em pecado.
(Possibilidade de interpretação: Estaria Nossa Senhora se referindo à cidade de Trento/Itália, local de nascimento de Madre
Paulina? Ou à Itália, como país Natal? Também temos Calcutá – cidade da Índia, ex-capital, onde viveu Madre Teresa e Albânia,
sua cidade natal.)

Terra da Rainha
Mensagem nº 2.501 – 26/03/2005: Queridos filhos, a terra da rainha será surpreendida e seus
inimigos farão grande destruição. O País do Salvador terá que sofrer muito, mas quando sentir a
derrota se defenderá com armas que espalharão fogo pelo céu. A humanidade não encontra a paz
porque os homens se distanciaram do Criador. Intensificai vossas orações e voltai-vos Àquele que é o
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vosso único grande Amigo. O rei deixará sua casa às pressas, mas deverá passar por sangue que corre
em seu palácio. Não desanimeis. Não recueis. Com Deus sereis vitoriosos.
Mensagem nº 2.795 - 06/02/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, rezai. A humanidade está à beira
de grandes catástrofes e é chegado o momento do grande retorno. Não cruzeis os braços. O que tendes
a fazer não deixeis para o amanhã. A terra da rainha viverá momentos de grandes tribulações. Um
fogo destruidor cairá sobre ela. Sofro por aquilo que vem para vós. Fugi do pecado. Deus vos
espera de braços abertos.
Mensagem nº 3.290 – 07/03/2010 - em Glória/SE: Queridos filhos, Eu vos amo como sois e vim do céu
para oferecer-vos a graça da conversão sincera. Abri vossos corações ao Meu chamado. Eu quero
conduzir-vos a um alto cume de santidade. Não recueis. Não desanimeis. Acolhei com fidelidade o
evangelho do Meu Jesus. A humanidade afastou-se de Deus e os homens se tornaram escravos do
pecado. Libertai-vos verdadeiramente e voltai-vos Àquele que é o vosso único e verdadeiro Salvador.
Buscai forças na oração. Somente por meio da oração sereis capazes de suportar o peso das provações
que já estão a caminho. Eis o tempo da graça para cada um de vós. Não vivais afastados do Senhor. Ele
vos chama e vos espera. Os habitantes da terra da rainha viverão momentos de grandes
tribulações. Será em uma sexta-feira e os homens hão de chorar e lamentar. Rezai. Rezai. Rezai.
(Possibilidade de interpretação: Seria, por acaso, da Inglaterra – terra da Rainha Isabel II – a terra que a mensagem trata?)

Terra de Minha Mãe
Mensagem nº 2.619 – 24/12/2005: Queridos filhos, abri vossos corações a Cristo. Ele vos ama e é o
vosso grande Amigo. Sem Ele nada sois e nada podeis fazer. Peço-vos que sejais bons uns para com os
outros. Amai sempre, pois Deus é amor. O Amor cura e traz esperança. Os homens se afastaram de
Deus e por isso a humanidade contaminou-se como pecado. Ó filhos da Terra de Santa Cruz, voltai-vos
Àquele que é o vosso único e Verdadeiro Salvador. Os habitantes da Macau experimentarão grande
sofrimento. A Alegria sofrerá. A terra da Minha Mãe tremerá. Rezai. Eis o tempo do vosso retorno.
Não recueis. O Senhor vos espera.
(Nota: A Terra de Minha Mãe, aqui mencionada, pode ser a terra de Santa Ana, mãe de Nossa Senhora, no caso, Israel?)

Terra de São Pedro
Mensagem nº 2.574 – 12/09/2005: Queridos filhos, Sou a vossa Mãe e vos amo. Fugi do pecado e dizei
o vosso sim ao Senhor. Não fiqueis de braços cruzados. Deus tem pressa. Convertei-vos. Não vivais
afastados de Deus. A Terra de São Pedro estará em ruínas. Rezai muito. Somente por meio da oração
a humanidade encontrará a paz.
(Possibilidade de interpretação: A Terra de São Pedro pode ser o local onde nasceu o apóstolo Pedro, ou seja, a cidade de
Betsaida, na Galiléia.)

Terra de São Sebastião
Mensagem nº 2.654 - 15/03/2006 – em Vila Mariana/SP: Queridos filhos, Eu quero ver-vos felizes já
aqui na terra e mais tarde Comigo no Céu. Deus tem pressa. Mudai de vida e assumi o vosso verdadeiro
papel de cristãos. Sede honestos em vossos atos. Deus espera muito de vós. Aconteça o que acontecer
não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. A terra de São Sebastião será sacudida.
Um gigante se levantará e trará sofrimento para muitos. Os habitantes de Dublin experimentarão
grande sofrimento. Eu sofro por causa dos vossos sofrimentos. Rezai. A força da oração vos conduzirá
à vitória. Avante sem medo.
(Possibilidade de interpretação: Terra de São Sebastião – a mensagem pode estar se referindo à cidade de Narbonne, no sul da
França, local onde nasceu São Sebastião.)

Terra do Evangelista
Mensagem nº 3.345 – 13/07/2010 - em Brazlândia/DF: Queridos filhos, Deus tem pressa. Não cruzeis
os braços. Eis que chegaram os tempos por Mim preditos. Não vivais afastados do Senhor. Ele vos
espera com imenso amor de Pai. Sede homens e mulheres de oração, pois somente assim podeis
contribuir para a conversão da humanidade. Viveis no tempo pior que no tempo do dilúvio. Os homens se
afastaram do Criador e caminham para um grande abismo. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que
vem para vós. Arrependei-vos e voltai-vos ao Meu Jesus. Peço-vos que façais o bem a todos e que em
toda parte procureis testemunhar os Meus apelos. Ainda tenho nobres coisas a revelar-vos. Estai
atentos. A morte passará pelo norte da Itália e os Meus pobres filhos beberão o cálice amargo da
dor. Semelhantes sofrimentos viverão os habitantes da terra do Evangelista. Dobrai vossos joelhos
em oração. Repito: não vos afasteis da oração. Eis o tempo oportuno para o vosso retorno ao Senhor.
(Possibilidade de interpretação: Há a possibilidade de a Terra do evangelista ser ao local de nascimento do apóstolo João, o
Evangelista. Se for esta a indicação correta, então o local de que trata a mensagem é a cidade de Betsaida, na Galiléia.)
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Terra do gelo
Mensagem nº 2.883 - 28/08/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, vivei voltados para o Paraíso para
o qual unicamente fostes criados. Vós sois importantes para o Senhor. Fostes criados à Sua Imagem e
semelhança e não podeis permitir que o pecado vos afaste do vosso único e verdadeiro Senhor. O
Senhor vos escolheu para serdes instrumentos de Sua mensagem de amor e paz. Não recueis. A
humanidade está enferma e vós podeis contribuir para sua cura espiritual. Rezai. Sem oração não
podeis compreender os desígnios de Deus para vós. A terra do gelo sumirá e os homens carregarão
pesada cruz. Muitos lugares que hoje podeis contemplar deixarão de existir. Sofro por aquilo que
vos espera. Arrependei-vos e servi ao Senhor com alegria.
Mensagem nº 3.342 - 08/07/2010: Queridos filhos, Sou a vossa Mãe e vim do céu para chamar-vos à
conversão. Sofro por aquilo que vem para vós. Rezai muito diante da cruz e arrependei-vos sinceramente
dos vossos pecados. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Voltai-vos a Jesus. Ele é o vosso
único e verdadeiro Salvador. Fora d’Ele não há salvação. Amai e defendei a verdade. Um fogo
causará destruição na terra do gelo. Das profundezas virá grande devastação para os homens.
Rezai. Rezai. Rezai.
(Nota: Terra do gelo foi o nome dado à Islândia (Ísland em islandês) pelo explorador Flóki Vilgerðarson quando localizou um
estuário coberto de gelo movimentado-se para o norte. Também pode significar o continente da Antártida, local onde está localizada
a maior quantidade de gelo do planeta.)

Terra do norte
Mensagem nº 2.758 - 11/11/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, coragem. Nada está perdido.
Dobrai vossos joelhos em oração e sereis vitoriosos. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para socorrervos. Avante sem medo. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. A humanidade está enferma por causa do
pecado e precisa ser curada. Voltai-vos Àquele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Um gigante
se levantará na terra do norte. Igual acontecimento se verá em Sanduíche (é uma ilha). Rezai.
Rezai. Rezai.

Terra Santa
Mensagem nº 2.627 - 11//01/2006 - em Angüera/BA: Queridos filhos, depositai a vossa confiança no
Senhor. Acreditai plenamente em Seu Poder e tudo acabará bem para vós. Os habitantes do Laos
viverão momentos de grandes dificuldades. A Terra Santa será sacudida. A dor será grande para
os Meus pobres filhos. Rezai. A força da oração vos aproximará da Graça do Senhor. Não cruzeis os
braços. Grandes horrores se aproximam para os homens. Buscai o Senhor. Ele vos espera de braços
abertos.
Mensagem nº 2.685 - 23/05/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, um aviso virá para a Palestina
que será golpeada e os Meus pobres filhos sofrerão na Terra Sagrada. Eu sou a vossa Mãe e vim do
céu para socorrer-vos. Sede corajosos e testemunhai que sois do Senhor. Deixai que a vossa vida fale
do Senhor mais do que as vossas palavras. Sede fortes. Deus está convosco. Confiai e tudo acabará
bem para vós. Não desanimeis. Coragem.
(A Terra Santa é o nome da antiga terra dos israelitas, hoje incluindo Israel, Cisjordânia (hoje sob ocupação israelita) e partes da
Jordânia. A maioria dos acontecimentos bíblicos aconteceram na Terra Santa.)

Vale de Sidim
Mensagem nº 3.394 - 01/11/2010: Queridos filhos, alegrai-vos no Senhor. Vossa plena felicidade está
em Deus e Ele espera o vosso sim sincero e corajoso. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Abri
vossos corações e servi ao Senhor com alegria. Eu sou a vossa Mãe e estou muito perto de vós. Dobrai
vossos joelhos em oração. A paz do mundo está ameaçada. O demônio age para causar destruição, mas
vós podeis vencê-lo na oração e na escuta fiel da palavra de Deus. Uma descoberta extraordinária
trará sofrimento e dor aos Meus pobres filhos. Vale de Sidim: eis a localização. Permanecei no
caminho que vos apontei e sereis vitoriosos. Coragem. Eu rogarei ao Meu Jesus por vós. Avante com
alegria.
(Vale de Sidim – local no Mar Salgado ou Mar Morto onde existiram as cidades Sodoma, Gomorra, Admá, Zebolim e Bela (também
é chamada de Zoar.))

MUNDO – RIOS
Reno
Mensagem nº 2.737 - 23/09/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu vos amo como sois. Peço-vos
que mantenhais acesa a chama da fé e que em toda parte procureis testemunhar que sois unicamente de
Cristo. A humanidade precisa ser curada pelo Amor Misericordioso do Senhor. Não vivais em pecado.
Reconciliai-vos com Deus por meio do Sacramento da confissão e dedicai parte do vosso tempo à
oração. Sofro por causa dos vossos pecados. Os que estão à margem do Reno gritarão por socorro.
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Cuidai da vossa vida espiritual e sede honestos em vosso atos. Coragem. Eu pedirei ao Meu Jesus por
vós. Avante sem medo.
(Reno - rio com 1 230 km de comprimento que atravessa a Europa de sul a norte, desaguando no Mar do Norte no Delta do Reno e
Mosa.)

Tejo
Mensagem nº 2.570 – 03/09/2005: Queridos filhos, Eu vos amo e quero que sejais fiéis ao Meu Jesus.
Rezai muito e não vos afasteis da graça do Meu Senhor. Cuidai da vossa vida espiritual e não permitais
que as coisas materiais vos afastem do caminho da salvação. WK: eis que por causa dele muitos
morrerão. Os escolhidos para defender a verdade a negarão. Sofro por aquilo que vos espera.
Aquele novembro de dor se repetirá. O rio Tejo está ao seu lado. Uma grande montanha cairá
sobre a terra. Rezai. Rezai. Rezai.
(Nota: Sobre a passagem “aquele novembro de dor se repetirá” – um grande ocorreu no mês de novembro em Lisboa, O sismo de
1755, também conhecido por Terramoto de 1755 ou Terramoto de Lisboa, ocorreu no dia 1 de Novembro de 1755, resultando na
destruição quase completa da cidade de Lisboa, e atingindo ainda grande parte do litoral do Algarve. O sismo foi seguido de um
tsunami - que se crê tenha atingido a altura de 20 metros - e de múltiplos incêndios, tendo feito certamente mais de 10 mil mortos
(há quem aponte muitos mais. Cremos que a mensagem esteja apontando para um novo terremoto na cidade de Lisboa, capital de
Portugal.)

MUNDO - TERRITÓRIO
Cisjordânia
Mensagem nº 3.395 - 02/11/2010: Queridos filhos, esperai a hora de Deus. Ele está no controle de tudo.
A vossa felicidade está em Suas mãos. Confiai n’Ele e tudo acabará bem para vós. Deus enviou-Me até
vós para chamar-vos à conversão. Não recueis. Ele espera o vosso sim. Abri vossos corações e
descobrireis a vontade de Deus para vossas vidas. Dedicai parte do vosso tempo à oração e à escuta da
palavra de Deus. Escutai Jesus. Ele é a vossa orientação segura. Encorajai-vos e testemunhai que sois
unicamente do Senhor. A humanidade corre grandes perigos. Eis o tempo do vosso retorno. Um tesouro
escondido será descoberto na Cisjordânia: alegria e dor para os Meus pobres filhos. Rezai, rezai,
rezai. (Cisjordânia – Território dos Palestinos, sob ocupação de Israel.)

Palestina
Mensagem nº 2.685 - 23/05/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, um aviso virá para a Palestina
que será golpeada e os Meus pobres filhos sofrerão na Terra Sagrada. Eu sou a vossa Mãe e vim do
céu para socorrer-vos. Sede corajosos e testemunhai que sois do Senhor. Deixai que a vossa vida fale
do Senhor mais do que as vossas palavras. Sede fortes. Deus está convosco. Confiai e tudo acabará
bem para vós. Não desanimeis. Coragem.
(Palestina - é a denominação histórica dada pelo Império Britânico a uma região do Oriente Médio situada entre a costa oriental do
Mediterrâneo e as margens do Rio Jordão. O seu estatuto político é disputado acesamente. A área correspondente à Palestina até
1948 encontra-se hoje dividida em três partes: uma parte integra o Estado de Israel; duas outras (a Faixa de Gaza e a Cisjordânia),
de maioria árabo-palestiniana, deveriam integrar um estado palestiniano-árabe a ser criado - de acordo com a lei internacional, bem
como as determinações das Nações Unidas e da anterior potência colonial da zona, o Reino Unido. Todavia, em 1967, a Faixa de
Gaza e a Cisjordânia foram ocupadas militarmente por Israel, após a Guerra dos Seis Dias. Há alguns anos, porções dispersas
dessas duas áreas passaram a ser administradas pela Autoridade Palestiniana, mas, devido aos inúmeros ataques terroristas que
sofre, Israel mantém o controle das fronteiras e está atualmente a construir um muro de separação que, na prática, anexa porções
significativas da Cisjordânia ocidental ao seu território. A população palestiniana dispersa pelos países árabes ou em campos de
refugiados, situados nos territórios ocupados por Israel, é estimada em 4.000.000 de pessoas.)

Patagônia
Mensagem nº 2.920 - 22/11/2007 – em General Salgado/SP: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe.
Peço-vos que tenhais coragem, fé e esperança. Sabei que o Senhor vos espera com imenso amor de
Pai. Eis o tempo da graça. Não fiqueis no pecado. O que tendes a fazer fazei agora. Deixai que o Senhor
mude as vossas vidas. Não vos afasteis do caminho que vos indiquei. Fico feliz por estardes aqui. Abri
vossos corações ao chamado do Senhor. Enchei-vos de coragem. A humanidade está enferma e precisa
curada pelo amor Misericordioso do Senhor. Não vos afasteis da graça. Uma preocupante notícia virá
da região da Patagônia. Rezai. Somente por meio da oração podeis compreender os desígnios de Deus
para vós. Avante com alegria.
(Patagônia - é uma região natural no extremo sul do continente americano que abarca a parte sul do Chile e da Argentina, incluindo
os chamados Andes patagónicos.)

LOCAIS AMBÍGUOS (Dois ou mais locais apresentam o mesmo nome.)
Alagoinha
Mensagem nº 3.322 - 22/05/2010: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para chamar-vos à
conversão sincera. Não recueis. Deus vos ama e vos espera com imenso amor de Pai. Arrependei-vos
dos vossos pecados e dizei o vosso sim ao Senhor. Olhai ao vosso redor e vede como cresce o número
daqueles que se afastam de Deus. A humanidade vive contaminada e os Meus pobres filhos caminham
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como cegos espiritualmente. Dobrai vossos joelhos em oração, pois viveis no tempo das grandes
confusões espirituais. Não vos afasteis do Senhor. Ele é o vosso Tudo e somente n’Ele está a vossa
plena felicidade. Não percais a vossa esperança. Quem está com o Senhor jamais experimentará a
derrota. Avante. Um fato assombroso se dará na Argentina e se repetirá em Alagoinha. Rezai. Eu
sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Coragem. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Alegrai-vos.
Aconteça o que acontecer, não recueis.
(Alagoinha – cidade da Paraíba; Alagoinha – cidade do Pernambuco; Alagoinha do Piauí - cidade do Piauí.)

Albuquerque
Mensagem nº 2.781 - 02/01/2007 - Angüera/BA: Queridos filhos, testemunhai em toda parte que sois
unicamente do Senhor. Vós estais no mundo, mas não sois do mundo. Sabei que Meu Senhor espera
muito de vós. Rezai. Não fiqueis afastados da oração. A oração sincera e perfeita salvará a humanidade.
Sede mansos e humildes de coração. A morte passará por Albuquerque. Rezai por seus habitantes.
(Albuquerque - distrito localizado a 70km de Corumbá, MS. Albuquerque - cidade localizada no Novo México, EUA).

Alegria
Mensagem nº 2.619 – 24/12/2005: Queridos filhos, abri vossos corações a Cristo. Ele vos ama e é o
vosso grande Amigo. Sem Ele nada sois e nada podeis fazer. Peço-vos que sejais bons uns para com os
outros. Amai sempre, pois Deus é amor. O Amor cura e traz esperança. Os homens se afastaram de
Deus e por isso a humanidade contaminou-se como pecado. Ó filhos da Terra de Santa Cruz, voltai-vos
Àquele que é o vosso único e Verdadeiro Salvador. Os habitantes da Macau experimentarão grande
sofrimento. A Alegria sofrerá. A terra da Minha Mãe tremerá. Rezai. Eis o tempo do vosso retorno.
Não recueis. O Senhor vos espera.
(Alegria: município do RS/Brasil; Alegria - município da Espanha; Terra de Minha Mãe: pode estar se referindo a Israel).

Mensagem nº 3.375 – 20/09/2010 - no Rio de Janeiro/RJ: Queridos filhos, quando sentirdes o peso da
cruz, não desanimeis. Chamai por Jesus por Jesus e Ele virá a vós. Não percais a vossa esperança.
Dobrai vossos joelhos em oração suplicando a paz para a humanidade. Os homens se afastaram de
Deus e caminham para um grande abismo. Sofro por aquilo que vem para vós. Eu sou a vossa Mãe e
quero ajudar-vos. Abri vossos corações ao Meu chamado. Acolhei as mensagens que vos transmito e em
toda parte testemunhai que sois verdadeiramente do Senhor. Sede defensores da verdade. Os homens
se tornaram cegos e somente a verdade os levará a Jesus. Não temais. Eu pedirei ao Meu Jesus por
cada um de vós. A Alegria irá chorar por ver tanta destruição. Chora gritará por socorro e os Meus
pobres filhos carregarão pesada cruz. Buscai forças em Jesus e sereis vitoriosos. Avante.
(Socorro - cidade de SP; Alegria - cidade do RS; Alegría - município da Espanha; Chora - distrito da província de Uruzgan, no
Afeganistão.)

Assis
Mensagem nº 2.596 – 30/10/2005: Queridos filhos, vim do Céu para abençoar-vos e dizer-vos que sois
importantes para o Senhor. Sois o Seu povo eleito e amado com um amor sem limites. Peço-vos que
tenhais coragem. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado.
Sabei que o Senhor enviará Seus anjos para socorrer-vos nas tribulações. Haverá um grande aviso no
Céu do Brasil. É o chamado do Senhor. Estais atentos. Grande terror se dará no Sinai. Em Assis se
ouvirão gritos de desespero e grandes lamentações. Dobrai vossos joelhos em oração. Deus espera
muito de vós. Não desanimeis. Vós que estais a escutar-Me, não percais a esperança. Do Senhor virá a
vossa recompensa.
Mensagem nº 3.296 – 21/03/2010 - em Maceió/AL: Queridos filhos, confiai no Senhor. N’Ele está a
vossa vitória. Não vos perturbeis, nem desanimeis. Do Senhor virá o vosso socorro. Acreditai firmemente
no poder de Deus e tudo acabará bem para vós. Peço-vos que continueis firmes na oração. Não há
vitória sem cruz. Eu sou a vossa Mãe e quero ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu.
Conheço vossas necessidades e rogarei ao Meu Jesus por vós. Rezai muito diante da cruz. A
humanidade precisa ser curada pelo Amor do Senhor e é chegado o momento do vosso retorno. Encheivos do amor do Senhor. Somente no amor do Senhor encontrareis forças para suportar o peso da vossa
cruz. Sede dóceis ao Meu chamado e não vos afasteis do caminho que vos apontei. Dias difíceis virão e
os homens não saberão para onde caminhar. Eu vim do céu para preparar-vos. Não haverá derrota
para os eleitos de Deus. A vossa vitória se dará com o triunfo definitivo do Meu Imaculado
Coração. Coragem. Deus virá em vosso socorro e jamais experimentareis a derrota. Rezai. Rezai.
Rezai. Um fato assombroso se dará em Assis e os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar.
Sofro por aquilo que vos espera.
(Assis - município do estado de São Paulo. Assis - município italiano da Úmbria.)
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Belém
Mensagem nº 3.311 - 27/04/2010: Queridos filhos, coragem. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para
conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Abri vossos corações ao amor e deixai que a graça do Meu Jesus vos
transforme. Sede dóceis. Não recueis. Quando tudo parecer perdido surgirá para vós a vitória de Deus.
Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade beberá o cálice amargo do sofrimento. Belém
viverá a angústia de um condenado. A destruição será grande e os Meus pobres filhos
experimentarão pesada cruz. Voltai-vos depressa. Deus vos espera. Não vivais afastados do caminho
que vos apontei ao longo destes anos. Avante.
(Belém – cidade da Cisjordânia; Belém - capital do estado do Pará; Belém (distrito de São Paulo) - distrito da cidade de São Paulo,
capital do estado homônimo; Belém (Alagoas) - município no estado de Alagoas; Belém (Paraíba) - município no estado da
Paraíba.)

Mensagem nº 3.406 - 30/11/2010 - São Luís do Maranhão: Queridos filhos, Eu vos amo e quero ver-vos
felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Não vivais no pecado. Não permitais que a chama da
fé se apague dentro de vós. Abri vossos corações ao Senhor e Ele vos transformará. Acolhei o
Evangelho do Meu Filho Jesus com alegria. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Voltai-vos
ao vosso Deus para serdes salvos. Caminhais para um futuro de grandes e dolorosas provações.
Belém e Marrocos: a morte virá por meio da água e os Meus pobres filhos hão de chorar e
lamentar. Dobrai vossos joelhos em oração. Depois de toda tribulação a terra será transformada e
todos viverão felizes. Confiai no Senhor e vivei voltados para o Paraíso. Não recueis. O Senhor vos
ama e vos espera com imenso amor de Pai. Avante.

Búzios
Mensagem nº 2.641 - 14/02/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, uma montanha gigante viajará
pelo Pacífico em alta velocidade e causará grande destruição em muitas regiões. Dobrai vossos joelhos
em oração. Somente por meio da oração encontrareis força para suportardes o peso das provações que
já estão a caminho. Eu quero ajudar-vos. Não cruzeis os braços. Sede mansos e humildes de coração e
acolhei com amorosidade os Meus apelos. O que digo deve ser levado a sério. Madagascar e Búzios
experimentarão pesada cruz. Semelhante sofrimento experimentarão os habitantes de Nice. A sua
beleza chegará ao fim.
(Armação dos Búzios – município no Rio de Janeiro. Búzios – praia do Rio Grande do Norte.)

Cachoeira
Mensagem nº 3.352 - 31/07/2010: Queridos filhos, a morte passará pelo Rio Branco e na Cachoeira se
ouvirão gritos de desespero. Eis o tempo das dores para os Meus pobres filhos. Encorajai-vos e
assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para ajudar-vos. Abri
vossos corações e em toda parte testemunhai que sois unicamente do Senhor. Não temais. Eu estou ao
vosso lado. Depois de toda tribulação virá para vós a vitória de Deus. Avante sem medo.
(Rio Branco – capital do Acre; Cachoeira – município do Acre; Cachoeira BA; Cachoeira, New South Wales , Austrália.)

Camargo
Mensagem nº 3.374 - 18/09/2010: Queridos filhos, dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada.
Eu vim do céu para chamar-vos à conversão sincera e para dizer-vos que este é o tempo oportuno para
vos reconciliardes com Deus. Não vos afasteis do caminho que vos apontei. Afastai-vos do pecado e
abraçai a graça do Meu Senhor. Sabei todos vós que sois importantes para a realização dos Meus
planos. Escutai-Me. Eu vos conduzirei pelo caminho da santidade. Um fato assombroso se dará em
Camargo. Dor maior não existiu. Viveis no tempo da grande batalha espiritual. Estai atentos. Buscai em
Jesus a força necessária para vossas vidas. Ele é o vosso Tudo e sem Ele nada podeis fazer. Avante.
(Camargo: Na Bolivia: Camargo, Chuquisaca. No Brasil: Camargo/RS; no México: Camargo, no estado de Chihuahua, Camargo,
no estado de Tamaulipas. Na Espanha: Camargo, na Cantabria. Nos Estados Unidos: Camargo, em Illinois; Camargo, em
Kentucky; Camargo, no Mississippi; Camargo, em Oklahoma.)

Candelária
Mensagem nº 3.414 - 18/12/2010: Queridos filhos, Savarena e Candelária: o sofrimento virá para os
Meus pobres filhos. Dobrai vossos joelhos em oração e não vos afasteis do Senhor. Viveis no tempo
das grandes confusões espirituais. Sede fortes e não permitais que o demônio vos engane. Sois
unicamente do Senhor e Ele espera muito de vós. Encorajai-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de
cristãos. Conheço vossas necessidades e rogarei ao Meu Jesus por vós. Não desanimeis. Abri vossos
corações e deixai que a graça do Senhor vos transforme. Dizei a todos que Deus tem pressa e que este
é o momento do vosso retorno. Vivei os Meus apelos, pois desejo levar-vos a um alto cume de santidade.
Quando tudo parecer perdido surgirá para vós a grande vitória de Deus. Coragem.
(Savarena – município da Colômbia; Candelária - freguesia no concelho da Madalena, Portugal; Candelária - freguesia no concelho
de Ponta Delgada, Portugal; Candelária - município do Rio Grande do Sul; Candelária - município da Espanha, na província de
Santa Cruz de Tenerife.)
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Cham
Mensagem nº 2.757 - 09/11/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a humanidade experimentará o
peso das grandes dificuldades provocadas pelas próprias mãos dos homens. Os homens preparam os
meios mais sofisticados de morte, mas eles mesmos beberão do seu próprio veneno. Ò homens, voltaivos ao Senhor. Não vivais na ignorância. Abri vossos corações ao Senhor. Rezai muito diante da cruz.
Não fiqueis estacionados no pecado. O terror chegará a Cham e à cidade da grande torre. Sofro por
aquilo que vem para vós. Convertei-vos depressa. Deus vos chama.
(Cham – cidade na Alemanha; Cham - cidade no cantão de Zug, Suíça.)

Deli
Mensagem nº 2.769 - 08/12/2006 - Angüera/BA: Queridos filhos, sou a vossa Mãe Imaculada. Peço-vos
que vos afasteis do pecado e que vivais na graça do Senhor. Sois amados e escolhidos por Deus. Vós
estais no mundo, mas não sois do mundo. Abri vossos corações ao amor. Quando o amor não encontra
espaço em vossos corações, vos distanciais do Senhor e vos tornais escravos do maligno. Aprendei de
Jesus que é rico de amor e quer salvar-vos. Rezai. Rezai. Rezai. Deli chorará amargamente e os Meus
pobres filhos carregarão pesada cruz. Não recueis. Deus está convosco. Avante.
(Deli – Território da Índia, onde se localiza a capital, Nova Deli. Delhi - cidade no condado de Delaware, New York/EUA.)

Derby
Mensagem nº 2.913 - 06/11/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, arrependei-vos dos vossos
pecados, pois o pecado vos afasta do Criador e vos conduz à cegueira espiritual. Buscai o Senhor que é
o vosso bem absoluto e vos conhece pelo nome. Rezai sempre. A oração é a fortaleza dos fracos e
para os fortes um grande sustentáculo. Quem reza não experimentará a derrota. Eu sou a vossa
Mãe e venho do céu para encher-vos de alegria. Amai e perdoai. Somente assim a humanidade será
curada espiritualmente. A humanidade ainda viverá momentos de grandes tribulações. Um fogo
veloz cairá sobre Derby. Sofro por aquilo que vos espera.
(Austrália – Derby - localidade da Tasmânia. Derby - localidade da Austrália Ocidental. EUA - Derby - localidade do estado do
Colorado; Derby - localidade do estado de Connecticut; Derby - localidade do estado de Iowa; Derby - localidade do estado do
Kansas; Derby - localidade do estado de Nova Iorque; Derby - localidade do estado de Vermont; Reino Unido: Derby - cidade do
condado de Derbyshire).

Entre Rios
Mensagem nº 2.643 - 18/02/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, fugi do pecado e esforçai-vos para
viverdes na graça do Senhor. A humanidade caminha para a destruição que os homens prepararam por
suas próprias mãos. Sofro pelos vossos sofrimentos. Sabei que ainda vereis horrores sobre a terra.
Gritos de desespero se ouvirão na Ilha de Capri. Grandes sofrimentos chegarão para Palhoça e
Entre Rios. Porto Seguro chorará a morte de seus filhos. Arrependei-vos. Deus vos ama e vos
espera. Dobrai vossos joelhos em oração e a Misericórdia do Senhor se manifestará em vosso favor.
Este é o tempo oportuno para vos converterdes e assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristãos. Não
cruzeis os braços. Deus tem pressa.
(Entre Rios/BA; Desterro de Entre Rios/MG; Entre Rios de Minas/MG; Entre Rios do Oeste/PR; Entre Rios/SC; Entre Rios do
Sul/RS; Palhoça - cidade de Santa Catarina.)

Esmeraldas
Mensagem nº 3.369 – 06/09/2010 - em Riacho Fundo II/DF: Queridos filhos, os Meus pobres filhos
carregarão pesada cruz e hão de chorar e lamentar por verem as Esmeraldas sem brilho e a Mina
destruída. Buscai forças na oração. A humanidade caminha para a destruição e é chegado o momento de
vos arrependerdes e vos reconciliardes com Deus. Não cruzeis os braços. Meu Jesus vos espera com
alegria. Quando sentirdes o peso das provações, chamai por Jesus. N’Ele está a vossa força e vossa
esperança. Não recueis. Eu preciso de vós. Sabei que este é o tempo da graça. O que tendes a fazer
não deixeis para o amanhã. Coragem. Deus está muito perto de vós.
(Esmeraldas - município do Estado de Minas Gerais; Esmeraldas - cidade portuária do Equador. A maior mina de esmeraldas do
Brasil está localizada a 340 km de Brasília, próxima a cidade de Campos Verdes.)

Floresta
Mensagem nº 2.642 - 16/02/2006 – em Itaparica/PE: Queridos filhos, Eu vos amo e desejo a vossa
conversão. Afastai-vos definitivamente do pecado e voltai-vos Àquele que vê o oculto e vos conhece pelo
nome. Conheço vossas dificuldades e quero socorrer-vos. Confiai plenamente no Poder de Deus e tudo
acabará bem para vós. Rezai. A humanidade encontra-se no abismo do pecado e é chegado o momento
do grande retorno. Porto de Galinhas e Bali viverão momentos de grande aflição. Fugi de tudo aquilo
que paralisa o verdadeiro amor. Deus quer salvar-vos.Não cruzeis os braços. A Floresta perderá suas
árvores. Que o Senhor vos dê forças para suportardes a vossa cruz.
(Nota: Floresta pode ser referência à Floresta Amazônica.)
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Formosa
Mensagem nº 3.349 - 24/07/2010: Queridos filhos, os habitantes de Formosa irão chorar por causa da
devastação no Rio Negro e os Meus pobres filhos hão de lamentar a destruição na Santa Cruz.
Sabei que a humanidade caminha ao encontro das grandes dores. Peço-vos que continueis a rezar.
Não vivais afastados da oração. Somente por meio da oração podeis construir um mundo mais justo e
mais fraterno. Voltai-vos a Deus. Não fiqueis estacionados no pecado. Arrependei-vos, pois o
arrependimento é o primeiro passo a ser dado no caminho da conversão. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e
sofro por aquilo que vem para vós. Sede mansos e humildes de coração. Eu quero conduzir-vos ao Meu
Filho Jesus. Abri vossos corações com alegria. Avante.
(Localidades no Brasil com a denominação de Formosa: Formosa do Oeste/PR; Formosa da Serra Negra/MA; Baía Formosa/RN;
Formosa do Rio Preto/BA; Lagoa Formosa/MG; Formosa do Sul/SC; Formosa/GO.)

Granada
Mensagem nº 3.350 - 27/07/2010: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração e buscai forças na
Eucaristia e nas palavras do Meu Filho Jesus. Eis os tempos das dores para a humanidade e os Meus
pobres filhos carregarão pesada cruz. O terror se espalhará e da Granada virá sofrimento e dor para
os homens. Acolhei os Meus apelos. Não permitais que o demônio vos afaste da verdade. Vossas
dúvidas e incertezas são interferências do Meu adversário. Sede fiéis e dai o melhor de vós na missão
que o Senhor vos confiou. Coragem.
(Granada - país das Caraíbas; Granada - cidade espanhola, capital da província homônima; Granada - província espanhola, na
Andaluzia; Granada - cidade da Colômbia, no departamento de Antioquia; Granada - cidade na Nicarágua, capital do departamento
homônimo; Granada - cidade no Colorado/EUA. Granada - distrito da província de Chachapoyas/Peru. No Brasil: Granada - distrito
da cidade de Abre Campo/MG; Nova Granada - cidade de São Paulo.

Hamilton
Mensagem nº 3.373 - 17/09/2010: Queridos filhos, os projetos que aqui iniciei são de Deus e não dos
homens. Não temais. Nada ou ninguém poderá contra Deus. Ai daqueles que não amam a verdade e são
pedras no caminho do povo de Deus. Deus é o Juiz Supremo e a todos pedirá contas. Afastai-vos da
maldade e servi ao Senhor. Não vim do céu por brincadeira. Dobrai vossos joelhos em oração. Sede
fortes. O demônio quer roubar a vossa paz, mas vós podeis vencê-lo na oração, na escuta da palavra e
na Eucaristia. Eis o tempo da grande confusão espiritual. A terra está cheia de maldade e os homens
caminham como cegos a guiar outros cegos. Hamilton verá a morte de seus filhos e os homens hão
de chorar e lamentar. Arrependei-vos e voltai-vos. O Senhor vos ama e vos espera.
(Hamilton - cidade em Ontário, no Canadá; Hamilton - cidade da Nova Zelândia; Hamilton - cidade do Massachusetts (EUA).

Iracema
Mensagem nº 3.403 – 23/11/2010 - em Maracanaú/CE: Queridos filhos, Iracema vai chorar pelo
sofrimento dos seus filhos. Na Morada Nova se ouvirão choros e lamentações. Sofro por aquilo
que vem para vós. Peço-vos que não vos afasteis do Senhor. N’Ele está a vossa verdadeira libertação e
salvação. Sede dóceis aos Meus apelos. Não quero forçar-vos, mas abri vossos corações e sede fiéis.
Viveis no tempo das grandes confusões espirituais. Buscai forças na oração e na Eucaristia e sereis
vitoriosos. Testemunhai corajosamente que sois do Senhor e que as coisas do mundo não são para vós.
Sois do Senhor e somente a Ele deveis servir e seguir. Não recueis. O que tendes a fazer não deixeis
para o amanhã. Meu Filho Jesus vos ama e vos espera de braços abertos. Voltai-vos a Ele que vê o
oculto e vos conhece pelo nome. Eu vim do céu para reclamar o que é de Deus. Eis o tempo oportuno
para o vosso retorno. Avante sem medo. Eu estarei sempre ao vosso lado para abençoar-vos e conduzirvos Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida.
(Morada Nova – cidade do CE; Iracema – município em Roraima; Iracema – município no CE.)

Loreto
Mensagem nº 3.389 - 21/10/2010: Queridos filhos, deixai que a Luz do Senhor ilumine vossas vidas. Não
recueis. Deus está no controle de tudo. Dobrai vossos joelhos em oração. Caminhais para um futuro de
grandes e dolorosas provações. Aquilo que vos anunciei no passado vai realizar-se. Buscai forças na
oração. No Senhor está a vossa vitória. Os que estão em Loreto beberão o cálice amargo do
sofrimento. A humanidade caminha para o abismo da destruição que os homens prepararam por suas
próprias mãos. Sofro por causa dos vossos sofrimentos. Não recueis. Eu estarei ao vosso lado. Avente
sem medo.
(Na Argentina: Loreto - cidade na província de Santiago del Estero; Loreto - cidade na província de Misiones; Loreto - cidade
localizada na província de Corrientes. No Brasil: Loreto/MA. Na Bolívia: Loreto - cidade localizada na província de Marbán. No
Equador: Loreto - cantão localizado na província de Orellana. Nas Filipinas: Loreto - município localizado na província de Agusan
del Sur; Loreto - município localizado na província de Surigao del Norte. No México: Loreto - cidade localizada no estado de Baja
California Sur; Loreto - município localizado no estado de Baja California Sur; Loreto - município localizado no estado de Zacatecas;
Loreto - cidade do estado de Zacatecas; Loreto - cidade localizada no departamento de Concepción. No Peru: Loreto - uma das
cinco regiões do Peru; Loreto - cidade peruana. Na Itália: também há na Itália Loreto Aprutino - na província de Pescara; Loretocidade italiana na província de Ancona.)
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Mariscal
Mensagem nº 2.666 - 11/04/2006 - em Angüera/BA: Queridos filhos. Falo-vos porque tenho o
beneplácito do Senhor. Abri vossos corações. Os que rejeitam os Meus apelos perderão o bom conselho
e viverão em solidão, pois o portão será fechado e não poderão contemplar a terra nova. Dobrai vossos
joelhos em oração e acolhei amorosamente o Evangelho do Meu Jesus. O terror se espalhará por
varias nações. Escutai a voz de Deus. Ele quer falar-vos. Não fiqueis estacionados. O que tendes a
fazer não deixeis para o amanhã. Cruz Bay e Mariscal experimentarão pesada cruz. A água da pedra
verde estará contaminada. Mudai de vida. Deus vos chama e vos espera.
(Cruz Bay: cidade localizada nas Ilhas Virgens americanas; Mariscal: praia de Santa Catarina/BR; Mariscal Nieto – província do
Peru; Mariscal Luzuriaga é uma província do Peru.)

Medina
Mensagem nº 2.715 - 03/08/2006 - São Paulo/SP: Queridos filhos, abri vossos corações ao Deus da
salvação e da paz. Fugi do pecado e sede honestos em vossos atos. O Senhor espera muito de vós.
Dobrai vossos joelhos em oração e sereis transformados em homens e mulheres de fé. O terror chegará
a Medina e os Meus pobres filhos viverão momentos de angústia. Eu sou a vossa Mãe e sei o que
vos espera. Convertei-vos. Deus vos chama e vos espera de braços abertos.
(Medina - grande cidade da Arábia Saudita; Medina - município de Minas Gerais.)

Melissa
Mensagem nº 3.368 - 04/09/2010: Queridos filhos, os filhos de Melissa vão chorar, mas peço-vos que
tenhais confiança em Jesus. Não há vitória sem cruz. Eu vim do céu para conduzir-vos ao Meu Filho
Jesus. Não vivais afastados da graça. Eis o tempo oportuno para o vosso retorno. Tende confiança, fé e
esperança. Eu pedirei ao Meu Filho Jesus por vós. Avante.
(Melissa - cidade localizada no estado norte-americano do Texas, no Condado de Collin. Melissa - comuna italiana da região da
Calábria, província de Crotone.)

Ouro branco
Mensagem nº 2.635 - 31/01/2006 - em Angüera/BA: Queridos filhos, alimentai-vos da Palavra de Deus
e da Eucaristia. A vossa força está no Senhor. Não recueis. A humanidade trilha para o abismo da
destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. A natureza será transformada e os
homens se confundirão. Muitas regiões do Brasil sofrerão com ventos fortes e os Meus pobres
filhos experimentarão pesada cruz. A Cidade do ouro viverá momentos de grande aflição. Ouro
branco e pedra brilhante pedirão socorro. Sofro por causa dos vossos sofrimentos e quero dizer-vos
que Eu estou ao vosso lado. Não vos atemorizeis. Permanecei firmes na oração e sereis vitoriosos.
(Ouro branco – cidade de Minas Gerais; Ouro branco – cidade de Alagoas; Ouro Branco – cidade do Rio Grande do Norte.
Itaberaba - município de Minas Gerais (ita = pedra; berab = brilhante, logo: itaberaba = pedra brilhante.)

Rio Negro
Mensagem nº 3.349 - 24/07/2010: Queridos filhos, os habitantes de Formosa irão chorar por causa da
devastação no Rio Negro e os Meus pobres filhos hão de lamentar a destruição na Santa Cruz.
Sabei que a humanidade caminha ao encontro das grandes dores. Peço-vos que continueis a rezar.
Não vivais afastados da oração. Somente por meio da oração podeis construir um mundo mais justo e
mais fraterno. Voltai-vos a Deus. Não fiqueis estacionados no pecado. Arrependei-vos, pois o
arrependimento é o primeiro passo a ser dado no caminho da conversão. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e
sofro por aquilo que vem para vós. Sede mansos e humildes de coração. Eu quero conduzir-vos ao Meu
Filho Jesus. Abri vossos corações com alegria. Avante.
(Locais no Brasil com a denominação Rio Negro: Rio Negro/ PR e Rio Negro/MS. Rio Negro, também, é o nome do maior afluente
da margem esquerda do rio Amazonas, o mais extenso rio de água negra do mundo, e o segundo maior em volume de água, atrás
somente do Amazonas, o qual ajuda a formar. O Rio Negro é um rio que atravessa dois países: Brasil, no estado do Rio Grande do
Sul, onde nasce, no município de Bagé; e Uruguai, onde tem sua maior importância econômica, desaguando no Rio Uruguai, pouco
antes deste formar o Rio da Prata.)

Rosário
Mensagem nº 2.632 - 22/01/2006 – no Povoado de Oiteiro/Lagarto/SE: Queridos filhos, Eu vos amo
como sois e quero ver-vos felizes. Voltai-vos Àquele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. A
humanidade trilha pelas veredas da autodestruição e é chegado o momento de vos converterdes. Dobrai
vossos joelhos em oração . Rezai o rosário. Céu Azul estará em trevas. Rosário será sacudida. Eis o
tempo do Senhor. Escutai Sua voz. Acolhei Seu chamado. Não fiqueis estacionados. O que tendes a
fazer não deixeis para o amanhã. O vosso tempo é curto e já não podeis viver afastados. Testemunhai
que sois do Senhor.
(Céu Azul - cidade do Paraná; Rosário do Ivaí/PR; Rosário/MA; Rosário do Catete/SE; Rosário da Limeira/MG; Rosário do Sul/RS;
Rosário Oeste/MT; Rosário - freguesia no concelho de Almodôvar, em Portugal; Rosário - cidade do departamento de Colônia no
Uruguai; Rosário - cidade da Argentina; Rosário - município do México; Rosário do Sul – cidade do RS.)
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Salina
Mensagem nº 3.399 - 13/11/2010: Queridos filhos, amo-vos imensamente e vim do céu para ajudar-vos.
Não recueis. Deus tem pressa. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Eu sou a vossa Mãe e
conheço vossas necessidades. Dobrai vossos joelhos em oração, pois somente assim podeis contribuir
para a transformação da humanidade. Tende coragem. Deus está muito perto de vós. Alegrai-vos, pois
vossos nomes já estão inscritos no céu. Eu rogarei ao Meu Jesus por vós. Ainda tereis grandes
provações sobre a terra. Salina, Kingston e Salinas: a morte passará e grande será a dor para os
Meus pobres filhos. Sofro por causa dos vossos sofrimentos. Avante pelo caminho do bem e da
santidade.
(Ilha de Salina – uma das sete ilhas que compõem o arquipélago Ilhas Eólias, no sul da Itália. Salina – cidade do Kansas, EUA.
Salina – cidade em Oklahoma, EUA. Salina – cidade em Utah, EUA. Salinas – Município de Minas Gerais. Kingston – capital da
Jamaica.)

Santa Bárbara
Mensagem nº 3.383 - 09/10/2010: Queridos filhos, renunciai ao pecado e fugi de tudo aquilo que vos
afasta do Meu Filho Jesus. Não vos deixeis contaminar pelas paixões desordenadas que vos
escravizam e vos afastam de Deus. Sois o povo eleito do Senhor e Ele quer salvar-vos. Buscai
forças nas palavras do Meu Jesus e na Eucaristia, pois somente assim podeis ter a graça para
vencer as tentações. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para apontar-vos o caminho do céu. Abri vossos
corações. Sede dóceis aos Meus apelos e sereis grandes na fé. Amai e defendei a verdade. Não temais.
O Senhor precisa do vosso sincero e corajoso testemunho. Coragem. Os habitantes de Santa Bárbara
gritarão por socorro. Igual sofrimento experimentarão os habitantes do Acre. Rezai. Somente pela
força da oração a humanidade encontrará a paz.
(Santa Bárbara - municípios na BA e em MG. Também temos: Santa Bárbara do Pará/ PA; Santa Bárbara do Leste/MG; Santa
Bárbara do Monte Verde/MG; Santa Bárbara do Tugúrio/MG; Águas de Santa Bárbara/SP; Santa Bárbara d`Oeste/SP; Nova Santa
Bárbara/PR; Santa Bárbara do Sul/RS; Santa Bárbara de Goiás/GO.)

São Francisco
Mensagem nº 2.842 - 26/05/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, coragem. Não desanimeis. Deus
está presente no meio de vós. Confiai plenamente em Seu amor Misericordioso e tudo acabará bem para
vós. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para chamar-vos à santidade. Não vivais em pecado. Sabei que
as coisas do mundo não são para vós. A humanidade vive fortes tensões e os homens caminham como
cegos a guiar outros cegos. Deus tem pressa. Convertei-vos depressa. Um fato grandioso se dará em
São Francisco e se repetirá em Mato Grosso. Rezai. Dobrai vossos joelhos em oração. Eis o tempo
das grandes provações para a humanidade. Dizei a todos que não vim do Céu por brincadeira. Acolhei os
Meus apelos e mudai de vida.
(Cidades com o nome São Francisco, no Brasil, estão em PB, SE, MG. São Francisco: localizada na Califórnia).

Mensagem nº 2.886 - 07/09/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, gritos de socorro se ouvirão em
São Francisco e um doloroso acontecimento se repetirá no Paquistão. Dobrai vossos joelhos em
oração. Não vos afasteis da verdade. Assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos e não permitais que a
chama da fé se apague dentro de vós. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Eu vos amo como
sois, mas preciso do vosso sim sincero e corajoso, pois somente assim poderei transformar-vos e
conduzir-vos Àquele que é o vosso único e verdadeiro Salvador. Avante.
(Cidades denominadas São Francisco no Brasil: no PB, SE, MG. São Francisco: cidade localizada na Califórnia).

Mensagem nº 3.292 - 13/03/2010: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que
vem para vós. Dobrai vossos joelhos em oração, pois somente na oração encontrareis forças para
suportar o peso da cruz. A morte passará por São Francisco e os Meus pobres filhos viverão
momentos de grandes tribulações. Não vos afasteis do caminho do Senhor. Buscai-O sempre, pois Ele
vos ama e vos espera de braços abertos. Conheço cada um de vós pelo nome. Sei das vossas
necessidades e vim do céu para ajudar-vos. Acreditai firmemente e sereis vitoriosos. Mesmo nos
momentos difíceis, não vos afasteis do Meu Filho Jesus. A vossa plena felicidade está n’Ele e fora d’Ele
jamais o homem será salvo. Avante sem medo. Eu estou ao vosso lado. Coragem.

São José
Mensagem nº 2.882 - 27/08/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, grandes sofrimentos
experimentarão os habitantes de São José e a terra da Madre será abalada. Rezai. Desejo a vossa
conversão o mais rápido possível. Não deixeis para o amanhã o que podeis fazer hoje. Deus tem pressa.
Voltai-vos e testemunhai que sois inteiramente do Senhor. Buscai forças na Eucaristia e na palavra de
Deus. Se vos converterdes o amanhã será melhor.
(Possibilidade de interpretação: São José – cidade do estado de Santa Catarina. Terra da Madre no Brasil (Madre Paulina) – cidade
de Nova Trento, também em Santa Catarina. As duas cidades distam aproximadamente cinqüenta quilômetros uma da outra. É
possível que esta mensagem se refira a estas duas cidades. Também consideramos poder se tratar da Terra da Madre Teresa, que
seria Calcutá, ou a Albânia? Outros locais denominados São José: San José – cidade localizada no sul da Baía de São
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Francisco/Califórnia. Em Portugal temos: São José (Lisboa) - freguesia no concelho de Lisboa; São José (Ponta Delgada) freguesia no concelho de Ponta Delgada; São José (Viseu) - freguesia no concelho de Viseu; São José de Lamarosa - freguesia no
concelho de Coruche; São José de São Lázaro - freguesia no concelho de Braga.)

São Sebastião
Mensagem nº 2.864 - 17/07/2007- em Angüera/BA: Queridos filhos, rezai. Somente por meio da oração
podeis crescer na vida espiritual. Sede fortes na fé. Não permitais que as coisas do mundo vos afastem
do caminho de Deus. Sois inteiramente do Senhor. Ele vos ama e vos chama. A humanidade caminha
para o abismo da destruição, mas vós podeis mudar esta situação. Convertei-vos. Servi ao Senhor com
amor e fidelidade. Um fato doloroso se dará no Paquistão e se repetirá em São Sebastião. Suplicai a
Misericórdia do Deus para vós.
(Paquistão – país do sul da Ásia. Locais denominados São Sebastião: na Espanha: São Sebastião - capital da província de
Guipúscoa. No Brasil: Municípios: São Sebastião/AL; São Sebastião/SP. São Sebastião do Rio de Janeiro, antigo nome da
capital do estado do Rio de Janeiro; São Sebastião (arquipélago), arquipélago de São PauloTambém temos: São Sebastião do
Alto/RJ; São Sebastião da Amoreira/PR; São Sebastião do Anta/MG; São Sebastião da Bela Vista/MG; São Sebastião da Boa
Vista/PA; São Sebastião do Caí/RS; São Sebastião da Grama/SP; São Sebastião de Lagoa de Roça/PB; São Sebastião do
Maranhão/MG; São Sebastião do Oeste/MG; São Sebastião do Paraíso/MG; São Sebastião do Passé/BA; São Sebastião do Rio
Verde/MG; São Sebastião do Tocantins/TO; São Sebastião do Uatumã/AM; São Sebastião do Umbuzeiro/PB; São Sebastião da
Vargem Alegre/MG; São Sebastião do Rio Preto/MG..)

Três Barras
Mensagem nº 3.411 - 11/12/2010: Queridos filhos, avante sem medo. Vós não estais sozinhos. Deus
está muito perto de vós e vos espera com imenso amor de Pai. Voltai-vos depressa. Não fiqueis
estacionados no pecado e não sejais escravos do demônio. Sois do Senhor e somente a Ele deveis
servir e seguir. Eu preciso do vosso sincero e corajoso testemunho. Não cruzeis os braços. A
humanidade tornou-se pobre espiritualmente porque os homens se afastaram de Deus. O que tendes a
fazer não deixeis para o amanhã. Ainda tereis grandes provações. A cruz será pesada para os que
estão em Quatro Barras e em Três Barras. Sofro por aquilo que vem para vós. Dobrai vossos
joelhos em oração. Somente rezando podeis suportar o peso das provações que já estão a caminho. Eu
sou a vossa Mãe e vos amo. Se soubésseis o quanto vos amo, choraríeis de alegria. Coragem. Eu
pedirei ao Meu Filho Jesus por vós. Tende confiança, fé e esperança. O amanhã será melhor para os
homens e mulheres de fé.
(Quatro Barras – Cidade do Paraná; Três Barras – município de Santa Catarina; Três Barras do Paraná – município do Paraná.)

Turvo
Mensagem nº 3.412 – 14/12/2010 - em Gramado/RS: Queridos filhos, a humanidade caminha para o
calvário e é chegado o momento do vosso sincero arrependimento. Não vos afasteis do Senhor. Ele vos
ama e vos espera de braços abertos. Cuidai da vossa vida espiritual e em tudo imitai Meu Filho Jesus. Eu
sou a vossa Mãe e vim do céu para dizer-vos que este é o momento oportuno para a vossa conversão. O
que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. A morte passará por Maldonado e Rio Grande.
Semelhantes sofrimentos viverão os que estão em Turvo. Amai a verdade e sede defensores do
Evangelho do Meu Filho Jesus. Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Aconteça o
que acontecer, ficai com Jesus. Ele é o vosso Tudo e sem Ele nada sois e nada podeis fazer. Coragem.
Nada está perdido. Chegou a vossa hora. Avante pelo caminho que vos apontei.
(Maldonado – cidade do Uruguai; Rio Grande – município do RS; Turvo – município no PR e município em SC.)

Vale da Lua
Mensagem nº 2.653 - 14/03/2006 - no Santuário São Judas Tadeu/Santo Amaro/SP: Queridos filhos,
deixai que a graça do Senhor transforme vossas vidas. Abri vossos corações e acolhei amorosamente os
Meus apelos. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para chamar-vos à santidade. Sede bons uns para
com os outros. Imitai Meu Filho Jesus e sereis grandes na fé. A humanidade caminha para o abismo do
pecado e eis que o Senhor vos chama à Sua graça. Sabei que a vossa cruz será pesada, mas Deus
estará ao vosso lado. Do vale da lua virá grande sofrimento. Regiões inteiras da terra
desaparecerão. Arrependei-vos dos vossos pecados e Deus vos salvará. Sede fieis ao Evangelho do
Meu Jesus. Amai. Somente amando podeis encontrar a felicidade. Coragem. Eu estarei ao vosso lado.
(Valle de La Luna – Vale de origem vulcânica localizado no deserto do Chile. Grandes colunas de vapor (Geiseres) saem para a
superfície através de fissuras na crosta terrestre, alcançando a temperatura de 85°C e 10 metros de al tura. Valle de La Luna - Sítio
arqueológico localizado em La Paz, Bolívia.)

Valparaíso
Mensagem nº 2.645 - 21/02/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Deus enviou-Me para chamar-vos
à conversão e para dizer-vos que este é o tempo da graça. Peço-vos que intensifiqueis vossas orações,
pois somente assim podeis encontrar a paz. Não quero forçar-vos, mas o que digo deve ser levado a
sério. Valparaíso, Costa do Ouro e Guaporé viverão momentos de grande aflição. Choro e
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lamentações se ouvirão por todos os lados. Sabei que Deus tem pressa. Rezai muito diante da cruz e
suplicai ao Senhor Sua Misericórdia para vós. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
(Valparaíso – cidade do Chile; Valparaíso de Goiás – cidade de Goiás; Valparaiso – município de São Paulo; Valparaíso - cidade do
departamento de Antioquia, na Colômbia; Valparaíso - cidade do departamento de Caquetá, na Colômbia; Valparaiso - cidade do
estado de Indiana, EUA.)

Locais interligados em razão da ocorrência de um mesmo evento.
(Eventos não necessariamente irão ocorrer na ordem geográfica de exposição da tabela abaixo.)

Locais
Acre

Santa
Bárbara

Afeganistão

Fernando de
Noronha

Alagoinha

Argentina

Alemanha

Dinamarca

Alemanha

Suíça

Alice

Leonora

Almas
Amazonas

Buenos Aires
Itália

Angra dos
Reis
Angra dos
Reis

Indonésia

Argélia
Argentina

Iêmen
Bélgica

Argentina

Costa Rica

Argentina

Itália

Arica
Bahia

Ica
Chile

Bahia

Marrocos

Bahia

Vichy

Bali

Porto de
Galinhas

Belém

Marrocos

Birmânia
Bolzano
Brasil

Messina
Piauí
China

Brasil

Costa do
Golfo

Brasil

Europa

Irã

Bélgica

Mensagem
Os habitantes de Santa Bárbara gritarão por socorro. Igual
sofrimento experimentarão os habitantes do Acre.
O Afeganistão beberá o cálice amargo da dor. De outra
forma o terror chegará a Fernando de Noronha.
Um fato assombroso se dará na Argentina e se repetirá em
Alagoinha.
Grande sofrimento experimentarão os habitantes da
Dinamarca, Bélgica e Alemanha.
Grandes sofrimentos experimentarão os habitantes da
Alemanha e da Suíça. Rezai.
Alice e Leonora: duas filhas da mesma terra hão de chorar
e lamentar.

Nº
3383

Pedidos de socorro se ouvirão em Almas e em Buenos Aires.

2631
3313

Um fato doloroso se dará na Itália. Dor maior não existiu.
Semelhante sofrimento virá para os habitantes do
Amazonas
Acontecerá na Indonésia e se repetirá em Angra dos Reis.
Paquistão

Um fato assombroso se dará no Irã, no Paquistão e em
Angra dos Reis. Os acontecimentos se darão em épocas
diferentes, mas serão iguais.
Iêmen e Argélia: a morte virá e grande será a destruição
Um fato doloroso se dará na Bélgica e se repetirá na
Argentina.
A Argentina beberá o cálice amargo da dor. Igual
sofrimento experimentarão os habitantes da Costa Rica.
A morte passará pela Argentina e os Meus pobres filhos
viverão momentos de pavor. Semelhantes sofrimentos
experimentarão os Meus pobres filhos na Itália.
Ica e Arica: a morte virá e grande será a destruição
Um fogo devastador se levantará e os habitantes do Chile
carregarão pesada cruz. Igual acontecimento se dará na
Bahia.
Um doloroso acontecimento se dará em Marrocos e se
repetirá no Sul da Bahia.
O fogo se levantará e Vichy será uma cidade deserta. Igual
acontecimento se dará em uma região da Bahia.
Porto de Galinhas e Bali viverão momentos de grande
aflição.
Belém e Marrocos: a morte virá por meio da água e os
Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar
Gritos de desespero se ouvirão em Birmânia e em Messina
Um fato doloroso se dará em Bolzano e se repetirá no Piauí.

Um doloroso acontecimento ocorrerá na China e quando
acontecer no Brasil deixará um grande rastro de destruição.
A morte passará pela Costa do Golfo causando grande
destruição. Semelhante sofrimento se dará em vosso Brasil.
A morte passará pela Europa e deixará um grande rastro
de destruição. Semelhantes sofrimentos viverão os
habitantes da Terra de Santa Cruz.
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2600
3322
2660
2931
2912

2637
3305

3402
3417
2922
3155

2678
3161

3385
2727
2642
3406
2649
2661
2640
3337
3339
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Locais
Brasil

França

Brasil

Guatemala

Malásia

Brasília

Inglaterra

Búzios

Madagascar

Cabo Frio

Florianópolis

Caçador

Floresta

Porto Belo

Cachagua
Cachoeira

Osaka
Rio Branco

Nantong

Campinas

Campo
Grande
Jardim

Campo
Grande

Nice

Rochedo
e
Rio Negro

Mensagem
Os homens do terror agirão com grande fúria. Vereis
horrores em toda parte. Na França, na Malásia e no Brasil
a dor será intensa.
A cachoeira não dará água fria aos sedentos e os Meus pobres
filhos experimentarão pesada cruz. As flores do bom jardim
estarão murchas e sem cheiro. Guatemala e Brasil: eis a
localização. / Um fato assombroso se dará na Terra de
Santa Cruz e se repetirá na Guatemala.
Um doloroso acontecimento se dará na terra da rainha
(Inglaterra) e se repetirá na capital do Brasil.
Madagascar e Búzios experimentarão pesada cruz.
Semelhante sofrimento experimentarão os habitantes de Nice.
Passará em Florianópolis e em Cabo Frio causando grande
destruição.
o Caçador fugirá apavorado da Floresta em chamas, mas
chegando em Porto Belo irá chorar diante da destruição.
A morte passará por Osaka, Cachagua e Nantong.
A morte passará pelo Rio Branco e na Cachoeira se
ouvirão gritos de desespero.
O terror chegará a Campo Grande e a Campinas.

Nº
2623

Sabei que o Jardim não será mais um lugar seguro, pois o
perigo virá dos terrenos do campo grande próximo ao
rochedo do rio negro.
Savarena e Candelária: o sofrimento virá para os Meus
pobres filhos.
Os homens irão chorar por causa de Três Irmãos. Buscarão
auxílio no Carmelo, mas não encontrarão porque ali
também há choro e lamentações.
Dois vizinhos olharão para o céu azul que depois estará
turvo e sentirão saudades da fartura do tempo em que
tinham a terra boa.
Um fato assombroso se dará na região de Shenzhen,
Pretória e no litoral do Espírito Santo.
Um fato assombroso acontecerá na China e se repetirá no
Chile. A famosa Cordilheira descerá e os Meus pobres
filhos hão de chorar e lamentar.
Um grande sofrimento virá para os habitantes da Itália.
Semelhantes sofrimentos viverão os habitantes do Chile.

2670

2668
3335

3258
2641
2644
3360
2656
3352
2803

Candelária

Savarena

Carmelo

Três Irmãos

Céu azul

Dois vizinhos

Turvo,
Fartura e
Terra Boa

Chenzen

Espírito
Santo

Pretória

Chile

China

Chile

Itália

Chile

Lisboa

Grande sofrimento virá para os habitantes do Chile. Semelhante
sofrimento virá também para os habitantes de Lisboa.

3267

Chipre

Malta

2617

Chora
Costa do
Ouro

Fez
Guaporé

Cruz Bay

Mariscal

Cuba
Denia

Paris
Itália

Dinamarca

Rio de
Janeiro

Entre Rios
Espanha

Palhoça
Rio de
Janeiro

Espírito
Santo

Minas Gerais

O sofrimento chegará para Chipre e Malta derramará
lágrimas pelos seus filhos.
Chora, Fez e Esmeralda, chorarão.
Valparaíso, Costa do Ouro e Guaporé viverão momentos
de grande aflição. Choro e lamentações se ouvirão por
todos os lados.
Cruz Bay e Mariscal experimentarão pesada cruz. A água
da pedra verde estará contaminada.
Um fato assombroso se dará em Paris e se repetirá em Cuba.
A destruição chegará ao norte da Itália e Denia carregará
pesada cruz.
Um fato doloroso se dará na Dinamarca e se repetirá no
Rio de Janeiro.
Grandes sofrimentos chegarão para Palhoça e Entre Rios.
Um doloroso acontecimento se dará na Espanha e se
repetirá no Rio de Janeiro.
A morte passará pelo litoral do Espírito Santo. Semelhantes
sofrimentos experimentarão os habitantes de Minas Gerais.

Esmeralda
Valparaíso
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3414
3361

2671

2657
3398

3233

2671
2645

2666
2911
2710
2930
2643
3167
3213
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Locais
Espírito
Santo

Portugal

Espírito
Santo

Uruguai

Formosa

Rio Negro

França
França

Natal
Roma

Genebra

Pernambuco

Goa
GrãBretanha

Sines
Paraíba

Ilha de
Marajó
Índia

Suva

Inglaterra
Irã
Irã

Suécia
Israel
Tangshan

Iracema

Morada
Nova

Istambul

Rio de
Janeiro
Rio Grande

Maldonado

Porto Rico

Morro
Grande

Ponte Alta

Nara
Paquistão

Oga
São
Sebastião

Portão

Touros

Quatro
Barras

Três Barras

Salina

Kingston

Salvador

Toulon

Tamba
Tampa
Terra da
grande
floresta

Toda
Tumbes
Terra do sol
nascente

Yokohama

Maurício

Nº
2708

Um fato assombroso acontecerá na França e se repetirá em Natal.

2887
3323

Um fato assombroso acontecerá em Roma e se repetirá no
norte da França.
Um fato assombroso se dará em Genebra e se repetirá em
Pernambuco. Genebra viverá momentos de grandes
tribulações. A fúria do inimigo invisível atingirá os Meus
pobres filhos.
A cruz será pesada para os habitantes de Goa e Sines.
Um grande acontecimento se dará na Grã-Bretanha e se
repetirá na Paraíba.
Suva e Marajó: eis a localização.

Japão

Mato
Grosso
Mato
Grosso

Mensagem
Acontecerá no litoral de Portugal e se repetirá no Espírito
Santo.
Um fato assombroso se dará no Uruguai e se repetirá no
Espírito Santo
Os habitantes de Formosa irão chorar por causa da
devastação no rio negro e os Meus pobres filhos hão de
lamentar a destruição na Santa Cruz.

Turvo

São
Francisco
Princesa

Salinas

3286
3349

3302

2648
2618
3275
3351

A morte passará pelo Japão e pala Índia e deixará um
grande rastro de destruição.
Suécia e Inglaterra. Costa oeste e costa sul: a morte passará.
O Irã será devastado por Israel.
A terra estremecerá em Tangshan. Semelhante
acontecimento se dará no Irã.
Iracema vai chorar pelo sofrimento dos seus filhos. Na
Morada Nova se ouvirão choros e lamentações.
Acontecerá em Istambul e se repetirá no Rio de Janeiro.

3392

A morte passará por Maldonado e Rio Grande.
Semelhantes sofrimentos viverão os que estão em Turvo.
Acontecerá no Mato Grosso e se repetirá em Porto Rico.

3412

Um fato grandioso se dará em São Francisco e se repetirá
em Mato Grosso.
O morro grande descerá e causará grande aflição. A ponte
alta se quebrará e os filhos da princesa hão de chorar e
lamentar.
A dor será grande para Oga que sofrerá pela falta de Nara.
Um fato doloroso se dará no Paquistão e se repetirá em
São Sebastião
Os homens fugirão dos Touros e apavorados chegarão até
o Portão, mas não conseguirão atravessar e muitos
encontrarão a morte.
A cruz será pesada para os que estão em Quatro Barras e
em Três Barras.
Salina, Kingston e Salinas: a morte passará e grande será a
dor para os Meus pobres filhos.
Duas cidades importantes e um doloroso acontecimento:
Salvador e Toulon.
A morte passará por Tamba e Toda.
O terror chegará a Tampa e a Tumbes.
Os habitantes da terra do sol nascente viverão momentos
de angústia e semelhante sofrimento se dará na terra da
grande floresta.
O terror chegará a Yokohama e a Maurício.

2842
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2665
2557
3387
3403
2789

2590

3355

2681
2864
3363

3411
3399
2731
2681
2749
2705

2652
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Mensagens compostas por nomes de cidades.
Esclarecimentos necessários para a compreensão das mensagens a seguir:

As mensagens abaixo apresentam 02 (duas) formas de serem interpretadas, e que são formas
complementares (uma forma não exclui a outra, mas as duas se completam).
Exemplificamos, tomando por modelo a mensagem n° 2.667:
Em 14/04/2006 – Angüera/BA: Queridos filhos, a vossa fortuna para nada servirá, pois Deus vos
chamou e vós não escolhestes o caminho estreito. Não encontrareis bom lugar vivendo em
pecado, nem contemplareis o bom jardim se não houver em vós uma verdadeira conversão. A
vossa fé seja verdadeira, pois Deus conhece vossos corações. Não fiqueis de braços cruzados. Dai o
melhor de vós na missão que Deus vos confiou. Arrependei-vos com sinceridade e vereis a paz reinar
sobre a terra. Confiai em Jesus. Ele é o vosso Único Caminho, Verdade e Vida. Sem Ele nada sois e
nada podeis fazer.

1ª Interpretação:

Em uma primeira análise, se destaca ao leitor o sentido literal, o sentido

expresso daquilo que se lê.
Interpretação literal:
O dinheiro, os bens materiais, tudo o que tem valor material passará a
não ter mais valor e a não servir para nada, em razão de o homem não ter
escolhido trilhar o caminho estreito, que é o caminho pregado por Jesus no
Evangelho. Também, não haverá local bom para se viver se a pessoa estiver
em pecado, nem ela poderá um dia contemplar o bom jardim (que seria o
paraíso que Deus tem preparado para os justos herdarem) se ela não viver
uma conversão verdadeira.

2ª Interpretação:

Sobre a segunda forma de interpretação, devemos perceber que a
mensagem agrupa vários termos que são nomes de cidades brasileiras. E isto não se deve ao acaso.
Observe:

“...a vossa FORTUNA para nada servirá, pois Deus vos chamou e vós não escolhestes o caminho
ESTREITO. Não encontrareis BOM LUGAR vivendo em pecado, nem contemplareis o BOM
JARDIM se não houver em vós uma verdadeira conversão.
Veja que: Fortuna, Estreito, Bom Lugar e Bom Jardim são cidades do estado do MARANHÃO.
E os motivos desta associação de nomes de cidades em uma mesma mensagem podem ser os seguintes:
1)

para marcar eventos que irão ocorrer naquele estado brasileiro, ou mesmo no
perímetro de interligação das mesmas (área geográfica compreendida entre as
cidades citadas);

2)

para apontar quais são as dificuldades espirituais daquelas populações, que lhes estão
sendo impedimento à obtenção da Graça de Deus, e quais serão seus futuros
castigos, caso não haja uma mudança em seu comportamento.

No exemplo analisado, então, percebemos que a mensagem, além do sentido literal, profetiza
perdição das almas devido ao apego aos bens materiais, ao pecado, e por falta de uma verdadeira
conversão.
Nota: A mensagem analisada é uma mensagem específica para o estado do Maranhão e cada uma trará a sua
especificidade, sempre lembrando que se tratam de alertas ao povo daqueles locais. Ali está apontado o que cada
local irá passar, na tribulação, que breve virá. Tudo pode ser mudado pela oração e pelo arrependimento sincero, e
uma firme conversão. Nem todas as mensagens a seguir irão apresentar sugestão de interpretação, algumas ficarão
a cargo do leitor.
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Estrela do sul / Pequeno sobrado / Segredo /Progresso
Mensagem nº 2.663 - 04/04/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a estrela do sul perderá seu
brilho e os homens temerão os grandes acontecimentos. No pequeno sobrado haverá grande
destruição. Rezai. Chegará o dia em que não existirá segredo nem progresso para os Meus pobres
filhos. Quem compreender, peça Misericórdia ao Senhor. Deus chama e vós não podeis cruzar os
braços. Grande terror chegará a uma pequena cidade: seu nome, uma homenagem a dois reis. Eu
sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Convertei-vos depressa. O que tendes a fazer não deixeis para
o amanhã.
(Estrela do sul – cidade de Minas Gerais. Também pode estar se referindo à cidade de Estrela, no Rio Grande do Sul. Pequeno
sobrado (Sobradinho – cidade do RS), Segredo e Progresso também são cidades do Rio Grande do Sul. A mensagem profetiza
grandes acontecimentos, destruição de casas. Que tipo de catástrofe poderia causar tal destruição?)

Riqueza / Maravilha / Saudades / Terra Rica / Sorriso
Mensagem nº 2.665 - 08/04/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, quem vive em riqueza não verá
a maravilha e a terra rica e sentirá saudades do sorriso feliz. Acontecerá no Brasil e os homens
experimentarão pesada cruz. Suécia e Inglaterra. Costa oeste e costa sul: a morte passará. Eis que
chegaram os tempos mais dolorosos para a humanidade. Dobrai vossos joelhos em oração. A vossa
vitória está no Senhor. Confiai n’Ele e vereis a paz reinar no mundo. Fugi do pecado para serdes grandes
aos olhos do Senhor. Deus enviará e os homens verão no primeiro dia da semana. Sabei que o
Senhor fará de tudo para salvar-vos. Sei que tendes liberdade, mas não vos esqueçais que antes e
acima de tudo deveis fazer a vontade de Deus.
(Riqueza, Maravilha e Saudades são cidades de Santa Catarina. Terra Rica – Cidade do Paraná; Sorriso – cidade do Mato
Grosso. A mensagem profetiza perdas espirituais para os que vivem a materialidade.)

Bom Conselho / Solidão / Terra Nova
Mensagem nº 2.666 - 11/04/2006 - em Angüera/BA: Queridos filhos. Falo-vos porque tenho o
beneplácito do Senhor. Abri vossos corações. Os que rejeitam os Meus apelos perderão o bom
conselho e viverão em solidão, pois o portão será fechado e não poderão contemplar a terra nova.
Dobrai vossos joelhos em oração e acolhei amorosamente o Evangelho do Meu Jesus. O terror se
espalhará por varias nações. Escutai a voz de Deus. Ele quer falar-vos. Não fiqueis estacionados. O
que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Cruz Bay e Mariscal experimentarão pesada cruz. A
água da pedra verde estará contaminada. Mudai de vida. Deus vos chama e vos espera.
(Bom Conselho, Solidão e Terra Nova são cidades do Pernambuco. A mensagem profetiza perda da graça de participar da Nova
Terra, ou seja, perdição das almas por falta de vivência do Evangelho de Jesus, e o encerramento da possibilidade de entrar no
Reino de Cristo.)

Fortuna / Estreito / Bom Lugar / Bom Jardim
Mensagem nº 2.667 - 14/04/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a vossa fortuna para nada
servirá, pois Deus vos chamou e vós não escolhestes o caminho estreito. Não encontrareis bom
lugar vivendo em pecado, nem contemplareis o bom jardim se não houver em vós uma verdadeira
conversão. A vossa fé seja verdadeira, pois Deus conhece vossos corações. Não fiqueis de braços
cruzados. Dai o melhor de vós na missão que Deus vos confiou. Arrependei-vos com sinceridade e vereis
a paz reinar sobre a terra. Confiai em Jesus. Ele é o vosso Único Caminho, Verdade e Vida. Sem Ele
nada sois e nada podeis fazer.
(Fortuna, Estreito, Bom Lugar, Bom Jardim são cidades do Maranhão. A mensagem profetiza perdição da alma devido ao apego
aos bens materiais, ao pecado, e por falta de uma verdadeira conversão).

Milagres / Mundo Novo / Almas / Cachoeira / Água Fria
Mensagem nº 2.668 - 15/04/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, aqueles que rejeitam as graças
de Deus pedirão por milagres e gritarão por mundo novo. Almas sofrerão por falta de oração e
vivência dos Meus apelos. O bravo viverá em angústia, sem ter a certeza de que existirá bomfim.
A cachoeira não dará água fria aos sedentos e os Meus pobres filhos experimentarão pesada cruz.
As flores do bom jardim estarão murchas e sem cheiro. Guatemala e Brasil: eis a localização. Eu
sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vos espera. Convertei-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de
cristãos. Rezai sempre. Somente por meio da oração podeis suportar o peso das provações que virão.
(Milagres, Mundo Novo, Almas (Cruz das almas) Cachoeira, Água Fria são cidades da Bahia. A mensagem profetiza doenças,
angústia diante da morte iminente, seca. Motivo: rejeição às graças de Deus, falta de oração e vivência das leis divinas.)

Socorro / Piedade / Amparo / Porto Feliz / Bálsamo
Mensagem nº 2.669 - 18/04/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, os Meus pobres filhos pedirão
por socorro e não encontrarão piedade, pois rejeitaram o amparo oferecido pelo Senhor.
Caminharão para o ermo sem encontrar o porto feliz e o bálsamo que cura suas feridas
Arrependei-vos depressa. Não vivais em pecado. Deus tem pressa e vós não podeis viver afastados da
Sua graça. Mostrei o caminho, mas o pecado vos cegou espiritualmente, causando barreiras e
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impedindo vossos passos em direção ao porto seguro. Dobrai vossos joelhos em oração. Sede
somente do Senhor. (Socorro, Piedade, Amparo, Porto Feliz, Bálsamo são cidades de São Paulo. A mensagem profetiza
desespero, doenças; motivo vida em pecado.)

Jardim / Campo Grande / Rochedo / Rio Negro
Mensagem nº 2.670 - 20/04/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, o Senhor vos chama. Respondei
alegremente ao seu chamado de amor e sereis salvos. Sabei que o Jardim não será mais um lugar
seguro, pois o perigo virá dos terrenos do campo grande próximo ao rochedo do rio negro. Dobrai
os vossos joelhos em oração. Confiai no poder de Deus e afastai-vos de todo mal. Salta (é uma província
do noroeste argentino) será golpeada e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Convertei-vos. De
vossa conversão dependem muitas coisas. A idolatria do Egito cairá por terra.
(Jardim, Campo Grande, Rochedo e Rio Negro são cidades do Mato Grosso do Sul. A mensagem profetiza instabilidade na terra.)

Dois vizinhos / Céu azul / Turvo / Fartura / Terra Boa
Mensagem nº 2.671 – 22/04/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, o que estou a revelar-vos não é
para causar-vos medo, mas para advertir-vos sobre tudo aquilo que há de vir. Dobrai vossos joelhos em
oração. Se vos converterdes, pedirei ao Meu Jesus para que manifeste Sua Misericórdia em vosso favor.
Dois vizinhos olharão para o céu azul que depois estará turvo e sentirão saudades da fartura do
tempo em que tinham a terra boa. Vivei os Meus apelos. Não cruzeis os braços. Os Meus pobres
filhos carregarão pesada cruz. Chora, Fez e Esmeralda, chorarão. Buscai o Senhor. Ele vos espera
de braços abertos.
(Dois vizinhos, Céu azul, Turvo e Terra Boa são cidades do Paraná. Fartura – cidade de São Paulo. A mensagem profetiza fome.)

Dois Irmãos / Gramado / Torres / Planalto / Três Passos / Cruz
Alta / Alegria / Bom Jesus
Mensagem nº 2.672 - 25/04/2006 - na Igreja de Nossa Senhora das Dores/RJ: Queridos filhos, não
temais. Deus está ao vosso lado. Aconteça o que acontecer não percais a vossa esperança. Eu sou a
vossa Mãe e vos amo. Tende coragem, fé e esperança. Nada ou ninguém está perdido. Sede mansos e
humildes de coração e sereis vitoriosos. Não vos afasteis da oração. Dois irmãos andarão pelo
gramado sem beleza e tentarão subir as torres para ver o planalto, mas três passos adiante
encontram a cruz alta manchada de sangue e sem alegria gritam por bom Jesus. O que digo não é
para causar-vos medo, mas para que possais estar preparados, pois pesada será a vossa cruz.
(Dois Irmãos, Gramado, Torres, Planalto, Três Passos, Cruz Alta, Alegria, Bom Jesus são cidades do Rio Grande do Sul. A
mensagem profetiza guerra. Palavras- chave para este entendimento: sem beleza, manchada de sangue, sem alegria, gritam.)

Terra do Fogo / Formosa / Santa Fé
Mensagem nº 2.673 - 27/04/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a Terra do Fogo deixará de ser
Formosa e grande sofrimento virá para os Meus pobres filhos. Somente rezando podeis guardar a
Santa Fé. Acolhei o Evangelho do Meu Jesus. Não permitais que o demônio vos engane. Não vos
esqueçais: a verdade está no Evangelho do Meu Jesus. Avante sem medo.
(Santa Fé e Formosa são cidades da Argentina.Terra do fogo: arquipélago localizado na extremidade sul da América do Sul, e tem
seu território dividido entre Argentina e Chile. A mensagem aponta para o acontecimento que se dará na Argentina e que
desfigurará aquele país.)

Batalha / Fronteira / Porto
Mensagem nº 2.674 - 29/04/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a grande batalha será sangrenta
e ninguém passará pela fronteira. As velas serão acesas pelos mortos e os homens atravessarão
os lagos apavorados, mas não se aproximarão do porto. Ó homens, não fiqueis de braços cruzados.
Deus vos chama. Mudai de vida e sede em tudo semelhantes ao Meu Filho Jesus. As águas cobrirão as
caravelas e os pequenos barcos ao seu redor. Rezai muito. Pedi ao Senhor que manifeste sua
misericórdia em favor dos homens. Punta de arenas carregará pesada cruz. Convertei-vos depressa.
(Batalha, Fronteira, Porto são cidades do Piauí.) VELAS ? MORTOS?

Campo Formoso / Queimadas / Carinhanha
Mensagem nº 2.675 - 02/05/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, o campo formoso perderá sua
beleza por causa das queimadas. Os homens tentarão socorrer, mas não conseguirão, pois não
encontram água no rio que corre rápido. Rezai. Somente rezando podeis contribuir para a salvação da
humanidade. Não vos afasteis da graça de Deus. A humanidade caminha para o abismo da destruição
que os homens prepararam por suas próprias mãos. Arrependei-vos. Deus vos espera de braços abertos.
(Campo Formoso, Queimadas, são cidades da Bahia. Carinhanha, em tupi, significa Rio que corre rápido; Carinhanha é uma
cidade da Bahia. A mensagem profetiza secas, destruição pelo fogo.)
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Charme / Praga / Pune
Mensagem nº 2.676 - 04/05/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, afastai-vos de todo mal. Fugi das
vaidades. O vosso charme para nada servirá. Será praga dolorosa e sem beleza. A morte chegará a
Pune e os Meus pobres filhos experimentarão grande dor. Sede do Senhor. Ele é a vossa única
esperança. Abraçai a verdade, pois Meu Jesus é a Verdade Absoluta do Pai e sem Ele jamais
encontrareis a salvação.
(Le Charme – cidade da França. Praga – capital da República Tcheca. Pune – cidade da Índia. )

Ouro / Vitória / Evangelista / Montanha da Pedra Dourada
Mensagem nº 2.677 - 05/05/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dias virão em que a busca pelo
ouro será inútil e sem vitória os homens gritam pelo Evangelista. O sofrimento também virá da
montanha da pedra dourada. Dobrai vossos joelhos em oração. Eis o tempo do vosso retorno. Não
fiqueis estacionados. Buscai o Senhor. Ele é o vosso Tudo e sem Ele nada podeis fazer. Eu sou a vossa
Mãe e vim do céu para ajudar-vos. Abri vossos corações e em tudo sede como Jesus.
(Ouro - cidade de SC; Vitória – capital do ES; São João Evangelista – cidade de Minas Gerais.)
(Possibilidade de interpretação sobre “Montanha da Pedra dourada”: na língua tupi, a palavra Itaberaba significa pedra dourada. E
a montanha de que fala a mensagem pode significar local alto, ou seja, uma serra. Encontramos na web que “serra de Itaberaba” é
uma unidade de conservação localizada em São Paulo, composta pelos municípios Arujá, Guarulhos, Mairiporã, Nazaré Paulista e
Santa Isabel. Também temos Itaberaba – município localizado na Chapada Diamantina, Bahia. O verbete Itaberaba, do Dicionário
da terra e da gente do Brasil, de Bernardino José de Souza, documenta como era assim designada a montanha enganosa que
tanto se buscava e o efeito encantatório que produzia no homem colonial brasileiro: “vocábulo tupi, composto de ita-beraba – pedra
que resplandece, pedra reluzente, cristal (Teodoro Sampaio), com que nos tempos heróicos das bandeiras os sertanistas
designavam as minas fabulosas e rebrilhantes, cuja miragem os arrastava às ermas paragens da sertania virgem.)

Machado / Pau / Casca / Floresta
Mensagem nº 2.678 - 09/05/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, caminhai ao encontro do Senhor.
Ele vos espera de braços abertos. Não cruzeis os braços. Deus tem pressa. O que tendes a fazer não
deixeis para o amanhã. O machado violento cortará o pau e destruirá sua casca. A floresta sofrerá
grande destruição. Rezai. Somente pela força da oração podeis suportar o peso das provações.
Ica e Arica: a morte virá e grande será a destruição. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vos
espera. Eu conheço vossas dificuldades e pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante sem medo.
(Machado: MG; Pau (poderá ser Pau Brasil, na Bahia?); Casca: RS; Floresta: PA / PE)

Caseiros / Sertão / Estação / Quatro Irmãos
Mensagem nº 2.679 - 12/05/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, os caseiros sofridos
atravessarão o sertão angustiado e na estação encontrarão quatro irmãos em lágrimas sem boa
nova. Quero dizer-vos que Deus está contristado com a ingratidão dos homens. Cuidai da vossa vida
espiritual e não vos afasteis do caminho que vos apontei. Dizei a todos que Deus é Verdade; que Deus
existe e que Ele está no meio dos homens Anunciai a todos que fora d’Ele não há salvação. Mudai
de vida e em tudo sede como Jesus.
(Caseiros, Sertão, Estação, Quatro irmãos são cidades do Rio Grande do Sul. Boa Nova – cidade da Bahia. A mensagem profetiza
migração das famílias por causa do sofrimento.)

Nobres / Boa Viagem / Balsas / Campos Lindos / Aliança
Mensagem nº 2.680 - 13/05/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, os nobres perderão a paz e
viverão em angústia e quando fugirem não terão boa viagem em Balsas. Eles estarão sem sorriso
por falta de seus campos lindos, pois a aliança foi quebrada. Peço-vos nesta noite que permaneçais
firmes na fé. Sede homens e mulheres de constante oração. Confiai em Jesus. Ele é o vosso Tudo e
somente n’Ele está a vossa verdadeira libertação. A humanidade está às vésperas dos mais terríveis
flagelos e castigos. Iquique carregará pesada cruz.
(Iquique: cidade do Chile. Nobre/MT, Boa Viagem/CE, Balsas/MA, Campos Lindos/TO, Aliança/TO e Aliança/PE.)

Tendo / Soja / Soma
Mensagem nº 2.683 - 20/05/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, sofrerão Tendo Soja e na Soma
não terão bons resultados. Dobrai vossos joelhos em oração em favor dos homens. A humanidade
trilha para a autodestruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Arrependei-vos e voltaivos Àquele que é o vosso único Caminho, Verdade e Vida.
(Tendo, Soja e Soma são cidades japonesas. A mensagem profetiza excassez de alimentos.)

Plataforma / Tubarão / Arame / Peixe
Mensagem nº 2.686 - 27/05/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a plataforma será atingida e o
tubarão aflito sofrerá no arame. O sofrimento chegará também para quem tem muito peixe.
Depositai toda a vossa confiança no Senhor e deixai que Ele transforme vossas vidas. Não percais a
esperança. Rezai. Mudai de vida e em toda parte testemunhai que sois do Senhor. Não quero obrigar-
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vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Sede corajosos. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado.
Pedirei ao Meu Jesus por cada um de vós e pelas vossas necessidades. Avante.
(Arame – município do Maranhão; Peixe – município doTocantins; Tubarão – cidade de Santa Catarina.)

Bom Descanço / Lençóis / Descoberto
Mensagem nº 2.688 - 01/06/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, os homens sofrerão em bom
descanso, pois seus lençóis se rasgarão e descoberto viverão angustiados. Não vivais afastados.
Eis a hora do Senhor. Abri vossos corações à graça santificante do Senhor. Sede honestos em vossos
atos e esforçai-vos para assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristãos. Eu sou a vossa Mãe e vos
amo.
(Descoberto: MG. Lençóis: BA; Lençóis maranhenses: MA. Bom descanso: SC)

Castelo / Fortaleza / Caridade
Mensagem nº 2.689 - 03/06/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, os habitantes do castelo
experimentarão pesada cruz e a fortaleza será quebrada. Dobrai vossos joelhos em oração. Deus vos
chama. Não cruzeis os braços. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Caridade para Caridade. A
cruz será grande. Não vivais em pecado. Deus vos ama e vos espera de braços abertos. Coragem.
(Castelo- cidade no Espírito Santo; Fortaleza – capital do Ceará; Caridade – cidade do Ceará.)

Canoas / Grandes Rios
Mensagem nº 2.690 - 03/06/2006 – em Miguelópolis/SP: Queridos filhos, os que estão em canoas
experimentarão pesada cruz e em grandes rios haverá muitos sofrimentos. Eu sou a vossa Mãe e
vim do céu para socorrer-vos. Sede fortes e formes na fé. Permanecei firmes no caminho que o Senhor
vos apontou e sereis vitoriosos. Sois amados um por um pelo Pai, no Filho por meio do Espírito Santo.
Dobrai vossos joelhos em oração suplicando ao Senhor Sua Misericórdia para a humanidade. Eu quero
ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Não desanimeis ante vossas dificuldades.
Confiai no Senhor e tudo acabará bem para vós. Neste momento derramo uma chuva de graças sobre
vós e de modo especial sobre os sacerdotes (dois estavam presentes). Peço-vos que mantenhais acesa
a chama da fé. Eu estou convosco embora não Me vejais. Coragem. Eu conheço vossas
necessidades.Avante sem medo. O Senhor está muito perto de vós.
(Possibilidade de interpretação: as duas cidades citadas estão alinhadas no mesmo grau de longitude.
Grandes Rios: PR. Latitude: 24 08’ 45” - Longitude: 51 30’ 21”
Canoas: RS
Latitude: 29 55’ 12” - Longitude: 51 10’ 48”
Longitude: mede os graus, de zero a 180, a partir do Meridiano de Greenwich, para leste ou para oeste.Latitude: ângulo entre a
linha do Equador e a superfície de referência.)

Morro Grande / Ponte Alta / Princesa
Mensagem nº 3.355 - 07/08/2010: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração. Ainda vereis
horrores sobre a terra. O morro grande descerá e causará grande aflição. A ponte alta se quebrará e
os filhos da princesa hão de chorar e lamentar. Sofro por aquilo que vem para vós. Voltai-vos ao
Senhor e enchei-vos do Seu amor. Não vos afasteis do caminho que vos apontei. Mudai de vida e dizei o
vosso sim ao chamado do Senhor. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Conheço vossas
necessidades e rogarei ao Meu Jesus por vós. Tende confiança, fé e esperança. Quem está com o
Senhor jamais será desamparado. Servi ao Senhor com fidelidade e Ele estará sempre ao vosso lado.
Coragem.
(Morro Grande, Ponte Alta e Princesa são cidades de Santa Catarina. Palavras-chave indicam: movimentação da terra, destruição
de estruturas, sofrimento.)

Ouro / Riqueza / Descanso / Progresso
Mensagem nº 3.356 – 09/08/2010 - em Ceilândia/DF: Queridos filhos, sou a vossa Mãe dolorosa e sofro
por causa dos vossos sofrimentos. Peço-vos que tenhais confiança em Meu Filho Jesus. Somente n’Ele
está a vossa verdadeira libertação. Os Meus pobres filhos correrão em busca do ouro e desejarão
riqueza, mas não encontrarão. Em lágrimas clamarão por descanso, mas não terão progresso.
Dizei a todos que este é o tempo do vosso retorno. Sede mansos e humildes de coração e Eu vos
conduzirei ao Meu Filho Jesus. Avante com coragem. Eu estarei ao vosso lado.
(Descanso, Ouro e Riqueza são cidades de Santa Catarina; Progresso=RS e Progresso=distrito do munic. de Tangará da
Serra/MT).

Torres / Casa Branca / Correntes
Mensagem nº 3.357 - 10/08/2010 – em Gama/DF: Queridos filhos, ventos fortes sacudirão as Torres
e os Meus pobres filhos temerão. Os homens fugirão da Casa Branca e em Correntes encontrarão
a morte. Eis o tempo das dores para vós. A Terra da Santa Cruz será golpeada. A vossa cruz será
pesada, mas Deus estará ao vosso lado. Dobrai vossos joelhos em oração, pois somente assim podeis
alcançar vitória. Eu vim do céu para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Abri vossos corações e sede
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dóceis ao Meu chamado. Avante sem medo. Depois de toda tribulação virá para vós a grande vitória de
Deus. Não recueis.
(Torres – cidade do RS; Casa Branca – cidade de São Paulo; Correntes – cidade do Pernambuco.)

Devoto / Esquina / Mercedes
Mensagem nº 3.359 - 14/08/2010: Queridos filhos, o Devoto angustiado correrá para a Esquina
destruída, mas encontrará Mercedes em lágrimas por ver tanta destruição. A humanidade afastouse de Deus e tornou-se pobre espiritualmente. Voltai-vos Àquele que é o vosso único e grande amigo.
Ele vos ama e vos espera com imenso amor de Pai. Não vos afasteis da oração. Amai e defendei a
verdade. Somente a verdade vos libertará. Eu sou a vossa Mãe e rogarei ao Meu Jesus por vós. Tende
coragem, fé e esperança. Depois de toda tribulação a humanidade encontrará a paz. Escutai-Me. Não
vim do céu por brincadeira.
(Todas as cidades acima citadas pertencem à Argentina. Devoto – município de Córdoba na Argentina; Mercedes – município de
Buenos Aires, na Argentina; Esquina – cidade de Córdoba, na Argentina.)

Caçador / Floresta / Porto Belo
Mensagem nº 3.360 - 17/08/2010: Queridos filhos, o Caçador fugirá apavorado da Floresta em
chamas, mas chegando em Porto Belo irá chorar diante da destruição. Tempos difíceis virão para os
Meus pobres filhos. Rezai. Somente por meio da oração podeis encontrar a paz. Voltai-vos ao Meu Filho
Jesus. Não vivais afastados da verdade.
(Caçador e Porto Belo = cidades de Santa Catarina; Floresta = PE e PR)

Três Irmãos / Carmelo
Mensagem nº 3.361 - 20/08/2010: Queridos filhos, os homens irão chorar por causa de Três Irmãos.
Buscarão auxílio no Carmelo, mas não encontrarão porque ali também há choro e lamentações.
Dobrai vossos joelhos em oração. Sou a vossa Mãe dolorosa sofro por aquilo que vem para vós. Eis os
tempos difíceis para a humanidade. Voltai-vos ao Meu Filho Jesus, pois somente n’Ele está a vossa
plena felicidade. Coragem. Não recueis.
(Três Irmãos - Cambuci, no RJ; Três Irmãos - Barragem no Estado de SP; Serra dos Três Irmãos - serra localizada no sertão
central, no município de Itatira, no Ceará. Serra Três Irmãos – Serra localizada na divida dos municípios de Brumadinho e Mário
Campos, em MG; Carmelo - cidade do Uruguai localizada no departamento de Colonia; Monte Carmelo - município de MG; Monte
Carmelo - montanha na costa de Israel com vista para o Mar Mediterrâneo. A grande cidade israelita de Haifa localiza-se
parcialmente sobre o Monte Carmelo, além de algumas outras cidades menores, como Nesher e Tirat Hakarmel.; Monte Carmelo município venezuelano do estado de Trujillo.)

Dolores / Belo Monte
Mensagem nº 3.362 - 21/08/2010: Queridos filhos, Dolores viverá angustiada por ver a devastação
em Belo Monte. A terra encheu-se de maldade e os homens trilham como cegos espiritualmente. Eu
sofro por causa dos vossos sofrimentos. Peço-vos que vivais com coragem o Evangelho do Meu Jesus.
Não vivais afastados da graça de Deus. Abri vossos corações e servi ao Senhor com fidelidade. Conheço
cada um de vós pelo nome e rogarei ao Meu Jesus por vós. Afastai-vos de tudo aquilo que paralisa o
verdadeiro amor e voltai-vos Àquele que vos ama e vos espera de braços abertos. Avante sem medo.
(Belo Monte - AL; Dolores – há cidades com este nome em: Guatemala, Espanha, Uruguai e Argentina.)
(Possibilidade de interpretação: A mensagem pode estar se referindo à devastação causada pelas obras para a construção da
mega usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, que irão cavar um buraco maior que o Canal do Panamá no coração da Amazônia,
alagando pelo menos 400.000 hectares de floresta, expulsando 40.000 indígenas e populações locais e destruindo o habitat
precioso de inúmeras espécies. Sem dúvida, uma imensa devastação.)

Touros / Portão
Mensagem nº 3.363 - 24/08/2010: Queridos filhos, sofro por aquilo que vem para vós. Dobrai vossos
joelhos em oração. Deus tem pressa. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Os homens
fugirão dos Touros e apavorados chegarão até o Portão, mas não conseguirão atravessar e
muitos encontrarão a morte. A humanidade afastou-se do Criador e tornou-se cega espiritualmente.
Vim do céu para apontar-vos o caminho. Abri vossos corações e acolhei os Meus apelos, pois somente
assim poderei conduzir-vos ao Meu Jesus. Avante.
(Touros – município do Rio Grande do Norte; Portão – município do Rio Grande do Sul. A mensagem passa a idéia de
deslocamento, migração, do norte para o sul do país; as palavras “fugirão” dão a idéia de movimento apressado da massa humana,
gerado pelo pavor de algo a ocorrer. O norte não será seguro, procurarão fugir vindo para o sul, entretanto muitos não conseguirão
“atravessar” (atravessar o que?) e morrerão.)

Rafaela / Resistência / Salta / Santa Rosa
Mensagem nº 3.364 - 26/08/2010: Queridos filhos, Rafaela em lágrimas corre temendo a morte, mas sem
Resistência Salta apavorada e grita por Santa Rosa. Eis que chegaram os tempos difíceis para
humanidade. Dobrai vossos joelhos em oração e não vivais afastados do caminho que vos apontei ao
longo destes anos. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vem para vós. Não recueis. Assumi o vosso
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verdadeiro papel de cristãos e dai a vossa contribuição para que a humanidade se torne mais justa e
fraterna.
(Rafaela= localidade argentina na província de Santa Fé; Salta - província do noroeste argentino e cidade argentina; Resistência cidade da argentina, capital da província do Chaco; Santa Rosa – há quatro cidades na Argentina: Santa Rosa, La Pampa; Santa
Rosa de Calamuchita (Córdoba); Santa Rosa de Calchines (Santa Fe) e Santa Rosa de Río Primero (Córdoba)).

Adão / Águas Verdes / Manto
Mensagem nº 3.365 - 28/08/2010: Queridos filhos, Adão sofrerá com a tragédia que acontecerá em
Águas Verdes e vendo seu Manto destruído há de chorar e lamentar. Rezai. Não vivais afastados da
oração. A humanidade caminha para o abismo da autodestruição que os homens prepararam por suas
próprias mãos e é chegado o momento do vosso retorno. Eu vos amo como sois e vim do céu para
ajudar-vos. Não temais. Confiai no Senhor. Ele é o vosso Tudo e sem Ele nada podeis fazer. Abri vossos
corações. Abri vossos corações e sereis vitoriosos. Avante.
(A palavra hebraica “ADAM” significa “homem” ou “homens” e é também o nome próprio de Adão, o primeiro homem;
Adão – freguesia de Portugal
Águas Verdes - distrito do Peru.
Manto, a camada da estrutura da Terra que fica diretamente abaixo da crosta.)

Loja / Progresso / Socorro
Mensagem nº 3.367 - 02/09/2010: Queridos filhos, na oração podeis vencer o demônio. A humanidade
caminha para a destruição e os Meus pobres filhos caminham como cegos a guiar outros cegos. Sofro
por aquilo que vem para vós. Os que estão dentro na Loja hão de chorar e lamentar. Verão a destruição
de seu Progresso e desesperado gritarão por Socorro. Peço-vos que continueis no caminho que vos
apontei. A vossa vitória está no Senhor. Voltai-vos a ele que vê o oculto e vos conhece pelo nome.
(Progresso e Socorro são cidades de SP.)

Wellington / Bula / Cama
Mensagem nº 3.371 - 11/09/2010: Queridos filhos, buscai o Senhor e enchei-vos do Seu amor. Sois
amados um por um pelo Pai, no Filho, por meio do Espírito Santo. Não recueis. Eu preciso de cada um
de vós. Afastai-vos de todo mal e servi ao Senhor com fidelidade. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para
abençoar-vos. Estai atentos. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Quando tudo parecer
perdido surgirá para vós a grande vitória de Deus. A humanidade vive afastada de Deus e este é o tempo
do grande retorno. Sabei que muitas regiões da terra desaparecerão. Os Meus pobres filhos carregarão
pesada cruz. Wellington ficará desesperado e correrá em busca da Bula, mas a mesma estará
destruída. Em lágrimas viverá na Cama angustiado. Eis o tempo das dores para a vós. Dobrai vossos
joelhos em oração.
(Nota: Wellington - capital da Nova Zelândia. Cama é uma comuna da Suíça, no Cantão Grisões. Para Bula, não encontramos
associação com cidade. Desconhecemos uma possível interpretação para esta mensagem. Bula - uma bula é um documento
selado com chumbo sobre assuntos políticos ou religiosos em cujo caso, se está autentificada com o selo papal, recebe o nome de
bula papal ou bula pontificia. A partir do século XIII o termo bula deixa de fazer referência ao selo para passar a descrever ao
próprio documento sobre o que se colocava e, a partir do século XV, deixa de fazer referência a qualquer documento papal para
reservar às cartas apostólicas relativas a matéria de fé ou interesse geral, concessão de obrigado e privilégios, ou assuntos judiciais
ou administrativos expedidos pela chancelaria apostólica.)
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Nomes originados no vocabulário indígena
Cachoeira reluzente
Mensagem nº 2.684 - 21/05/2006 – em Frei Paulo-SE: Queridos filhos, o sofrimento chegará a
cachoeira reluzente, mas Deus não abandonará seus filhos fieis. Convido-vos hoje a viverdes na
graça do Senhor. Acolhei com alegria o Evangelho do Meu Jesus para serdes salvos. Amai o Amor.
Afastai-vos de tudo aquilo que paralisa o verdadeiro amor de Deus em vós. Sois do Senhor e somente a
Ele deveis servir e seguir. Sede mansos e humildes de coração. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para
ajudar-vos. Abri vossos corações ao Meu chamado. Não quero forçar-vos, mas o que digo deve ser
levado a serio. Avante saem medo.
(Nota: Ituberá é um município brasileiro do estado da Bahia. Em tupi significa cachoeira reluzente.)

Canoa grande
Mensagem nº 3.348 - 20/07/2010: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração. Sofro por aquilo
que vem para vós. A Terra de Santa Cruz beberá o cálice amargo do sofrimento. Os que estão na
canoa grande carregarão pesada cruz e os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Eu sou a
vossa Mãe e vim do céu para chamar-vos à conversão. Não cruzeis os braços. Afastai-vos do pecado e
voltai-vos ao Meu Filho Jesus. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Não
recueis. Meu Senhor vos espera de braços abertos. Coragem.
(Nota: A mensagem pode estar se referindo à cidade de Iguaraçu, no Paraná. De origem indígena, Iguaraçu significa canoa grande
em tupi-guarani, nome encontrado para informar que a redondeza do município contém vários rios.)

Cidade do ouro
Mensagem nº 2.635 - 31/01/2006 - em Angüera/BA: Queridos filhos, alimentai-vos da Palavra de Deus
e da Eucaristia. A vossa força está no Senhor. Não recueis. A humanidade trilha para o abismo da
destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. A natureza será transformada e os
homens se confundirão. Muitas regiões do Brasil sofrerão com ventos fortes e os Meus pobres
filhos experimentarão pesada cruz. A Cidade do ouro viverá momentos de grande aflição. Ouro
branco e pedra brilhante pedirão socorro. Sofro por causa dos vossos sofrimentos e quero dizer-vos
que Eu estou ao vosso lado. Não vos atemorizeis. Permanecei firmes na oração e sereis vitoriosos.
(Nota: Itaberaba (de ita=pedra; berab=brilhante, em tupi-guarani, signifca pedra brilhante, e é o nome de uma cidade na
Bahia.Existem três cidades denominadas Ouro Branco: em Minas Gerais, Alagoas e Rio Grande do Norte. Cidade do ouro (?)

Pedra brilhante
Mensagem nº 2.635 - 31/01/2006 - em Angüera/BA: Queridos filhos, alimentai-vos da Palavra de Deus
e da Eucaristia. A vossa força está no Senhor. Não recueis. A humanidade trilha para o abismo da
destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. A natureza será transformada e os
homens se confundirão. Muitas regiões do Brasil sofrerão com ventos fortes e os Meus pobres
filhos experimentarão pesada cruz. A Cidade do ouro viverá momentos de grande aflição. Ouro
branco e pedra brilhante pedirão socorro. Sofro por causa dos vossos sofrimentos e quero dizer-vos
que Eu estou ao vosso lado. Não vos atemorizeis. Permanecei firmes na oração e sereis vitoriosos.
(Pedra brilhante, em tupi guarani, é a palavra Itaberaba (ita = pedra; berab = brilhante) Itaberaba – município da Bahia.) )

Terra cheirosa
Mensagem nº 3.358 – 11/08/2010 - em Núcleo Bandeirante/DF: Queridos filhos, avante na oração. Eis
que chegaram os tempos por Mim preditos. Não recueis. Deus precisa do vosso sincero e corajoso
testemunho. A humanidade caminha para o abismo da destruição que os homens prepararam por suas
próprias mãos. Voltai-vos a Jesus. Somente Ele é o vosso Tudo e sem Ele nada podeis fazer. Eu sou a
vossa Mãe e vim do céu para chamar-vos à conversão. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos
confiou. Sabei que muitos lugares que hoje contemplais deixarão de existir. A terra será
transformada e depois da grande tribulação os homens verão a Mão poderosa de Deus agir. Na
terra cheirosa haverá grande destruição e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Não
cruzeis os braços. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
(em tupi-guarani, terra= ibi; cheirosa=???)

Terra da montanha
Mensagem nº 3.263 – 07/01/2010 - em Recife/PE: Queridos filhos, Eu vos amo como sois. Vim do céu
para abençoar-vos e dizer-vos que este é o tempo oportuno para a vossa conversão. Não fiqueis de
braços cruzados. O Senhor vos chama e vos espera. Conheço vossas dificuldades e pedirei ao Meu Filho
Jesus por vós. Não desanimeis. Confiai no Senhor. Acreditai firmemente em Sua Bondade e sereis ricos
na fé. Não vivais afastados da graça de Deus. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Rezai.
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Assim como as plantas precisam de chuva para crescer, vós precisais de oração para crescer na vida
espiritual. Não vos atemorizeis. Na grande e final tribulação, aqueles que se consagraram a Mim serão
protegidos. Sofro por causa dos Meus pobres filhos afastados. A terra da montanha será abalada e em
muitos lugares montanhas descerão. Aqueles que foram fiéis até o fim não experimentarão a derrota.
Sede do Senhor. Eu sou a vossa Mãe e estou sempre ao vosso lado. Coragem.
(Possibilidade de interpretação: Haiti, país localizado nas Caraíbas, na linguagem indígena (Ayti), significa Terra da montanha.)

Terra da prosperidade
Mensagem nº 2.770 – 09/12/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, os que estão na Terra da
Prosperidade sofrerão. Eu sou a vossa Mãe e venho do Céu para chamar-vos a conversão sincera e
urgente. Peço-vos que em toda parte procureis testemunhar o amor de Deus. Sede homens e mulheres
de constante oração. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Confiai plenamente em Meu
Filho Jesus e sereis salvos. Dizei não ao pecado e voltai-vos Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e
Vida.
(Possibilidade de interpretação: Ecoporanga -- na língua Tupi significa terra da prosperidade; está localizada no Espírito Santo).

Velha montanha
Mensagem nº 3.278 - 11/02/2010: Queridos filhos, estai atentos. A humanidade caminha para o abismo
da destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Dobrai vossos joelhos em oração e
Deus vos salvará. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Levai a todos os Meus apelos. Não fiqueis
em silêncio. Deus precisa do vosso testemunho. Aqueles que fizerem conhecidas as Minhas mensagens
não experimentarão a morte eterna. Confiai plenamente na Bondade do Senhor e segui-Me pelo caminho
que vos apontei. Um fato assombroso se dará na velha montanha. Eis que a humanidade caminha
para uma grande transformação e os homens não terão explicação. Chegaram os tempos em que
Eu vos anunciei no passado.
(Possibilidade de interpretação: Machu Picchu, em quíchua Machu Pikchu, significa "velha montanha".´Existe a possibilidade de a
mensagem se referir a algum evento naquela cidade pré-colombiana, localizada no topo de uma montanha, a 2400 metros de
altitude, no vale do rio Urubamba, no Peru.)

Países citados através de uma simbologia
Águia
(A águia é o pássaro símbolo nacional dos Estados Unidos, país da América do Norte.)

Mensagem nº 2.516 – 30/04/2005: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração em favor da paz do
mundo. A humanidade vive fortes tensões e caminha para a autodestruição. Um homem orgulhoso fará
acordos com o Irã. Ele parece ser um pacificador, mas na verdade será um espinho para muitas
nações. Os homens do terror, liderados por aquele com aparência de profeta, levarão sofrimento e
dor ao ninho da águia e ao País do Salvador. Eis que chegaram os tempos por Mim preditos. Rezai.
Estai atentos. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Avante com esperança.
Mensagem nº 2.573 – 10/09/2005: Queridos filhos, dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos
confiou. Não fiqueis de braços cruzados. Eis o tempo da grande batalha espiritual. Sede fortes. A
humanidade caminha para o abismo da destruição e é chegado o momento de vos converterdes. A
Turquia experimentará grande dor. Grande será o sofrimento para muitos dos Meus pobres filhos.
Não vos afasteis da oração. Será na Costa Leste. A onda gigante causará grande destruição. A
águia sofrerá novamente.
Mensagem nº 2.846 - 03/06/2007 – em Montes Claros/MG: Queridos filhos, Cristo é o vosso Caminho,
Verdade e Vida. Confiai n’Ele e buscai forças na Eucaristia. Sois amados um por um pelo Pai, no Filho
por meio do Espírito Santo. Fugi do pecado e testemunhai em toda parte que sois do Senhor. Eu preciso
do vosso sim sincero e corajoso. Abri vossos corações. Não recueis. Deixai que a vossa vida fale do
Senhor mais que vossas palavras. A humanidade trilha pelas veredas da destruição que os homens
prepararam por suas próprias mãos. A ave negra agirá e causará espanto a todo o Oriente.
Passará pelo ninho da águia e fará sofrer seus filhos. Rezai. Voltai-vos Àquele que é o vosso Bem
Absoluto e vos conhece pelo nome. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Não desanimeis. Eu pedirei ao Meu
Jesus por vós.
Mensagem nº 3.280 – 16/02/2010 – em Batatan/Maragipe/BA: Queridos filhos, a águia não voará
tranqüila. Seu ninho estremecerá e haverá grande pavor. Dobrai vossos joelhos em oração. A
humanidade vive fortes tensões e é chegado o momento do vosso retorno ao Senhor. Abri vossos
corações ao Senhor. Ele vos ama e vos espera de braços abertos. Deus enviou-Me até vós para chamar-
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vos à conversão e para pedir-vos que sejais em tudo semelhante ao Meu Filho Jesus. Não desanimeis.
Não recueis. Confiai no poder de Deus e sereis vitoriosos. Eu conheço vossas necessidades e pedirei ao
Meu Jesus por vós. Acolhei e testemunhai os Meus apelos. Eu preciso de vós. Não permitais que nada
vos afaste do caminho que vos apontei. Neste momento faço cair sobre vós uma extraordinária chuva de
graças. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.306 – 13/04/2010 - no Museu Militar Conde de Linhares/RJ: Queridos, filhos, Eu sou a
vossa Mãe e venho do céu para chamar-vos à conversão. Não fiqueis estacionados no pecado, mas
voltai-vos Àquele que é o vosso único e verdadeiro Salvador. Não desanimeis. Meu Jesus está ao vosso
lado e a nada deveis temer. Encorajai-vos e em tudo sede como Jesus. O vosso sincero e corajoso
testemunho atrairá os Meus pobres filhos afastados. Os habitantes da terra da fortuna experimentarão
pesada cruz. A terra estremecerá e a morte estará presente. A águia beberá o cálice amargo da
dor. No oeste, na região do Pacífico se ouvirão gritos e lamentações. Dobrai vossos joelhos em
oração. Quem está com o Senhor jamais experimentará a derrota. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.347 – 18/07/2010 - em Aracaju/SE: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vos amo.
Agradeço-vos por tudo aquilo que fazeis em favor dos planos de Deus. Dizei a todos que Deus tem
pressa e que não há mais tempo a perder. Voltai-vos Àquele que é o vosso único e verdadeiro Salvador.
Não cruzeis os braços. Deus tem presa. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Conheço cada
um de vós pelo nome e sei o que vos é necessário. Coragem. Mesmo nas provações, não desanimeis. É
preciso carregar a cruz com alegria, pois somente assim podeis experimentar a vitória. Eu estou ao vosso
lado. Sede dóceis. Acolhei os Meus apelos e não vos afasteis do caminho que vos apontei. A
humanidade ainda experimentará grandes provações. Os homens se afastaram de Deus e não
sabem para onde ir. Sofro por aquilo que vem para vós. O ninho da águia será invadido e haverá
grande destruição. O terror se espalhará e os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Buscai
forças em Jesus. Escutai Suas Palavras e caminhai ao Seu encontro na Eucaristia. Eu pedirei ao Meu
Jesus por vós. Avante sem medo.

Ave Negra (?)
Mensagem nº 2.718 - 10/08/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a ave negra passará pela
Europa e onde pousar deixará sua marca de destruição e morte. A violência crescerá e os homens
carregarão pesada cruz. Dobrai vossos joelhos em oração e abraçai a graça de Deus. Convertei-vos
para serdes salvos. Eu sou a vossa Mãe e quero ajudar-vos. Não vos afasteis do caminho que vos
apontei.
Mensagem nº 2.846 - 03/06/2007 – em Montes Claros/MG: Queridos filhos, Cristo é o vosso Caminho,
Verdade e Vida. Confiai n’Ele e buscai forças na Eucaristia. Sois amados um por um pelo Pai, no Filho
por meio do Espírito Santo. Fugi do pecado e testemunhai em toda parte que sois do Senhor. Eu preciso
do vosso sim sincero e corajoso. Abri vossos corações. Não recueis. Deixai que a vossa vida fale do
Senhor mais que vossas palavras. A humanidade trilha pelas veredas da destruição que os homens
prepararam por suas próprias mãos. A ave negra agirá e causará espanto a todo o Oriente.
Passará pelo ninho da águia e fará sofrer seus filhos. Rezai. Voltai-vos Àquele que é o vosso Bem
Absoluto e vos conhece pelo nome. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Não desanimeis. Eu pedirei ao Meu
Jesus por vós.

Dragão

(?)
(O dragão é usado no ocidente como um emblema nacional da China. Representações de dragões foram encontradas
extensivamente em sitios arqueológicos do período paeolítico por toda China. A princípio, ele foi historicamente o símbolo do
imperador da China. Começando a Dinastia Yuan, os cidadãos comuns às vezes se denominavam como "os descendentes do
dragão" mas foram posteriormente proibidos de se associar com o símbolo. Entretanto, o dragão ressurgiu durante a Dinastia Qing
e apareceu em bandeiras nacionais. Como parte do folclore tradicional, também aparecem em uma variedade de mitos.)

Mensagem nº 2.930 - 15/12/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração.
A paz do mundo está ameaçada. Sofro por aquilo que vos espera. Chegará o dia em que o dragão
furioso lançará fogo sobre o ninho do urso e grandes sofrimentos experimentarão os Meus
pobres filhos. Eis que chegaram os tempos por Mim preditos. A maldade penetrou muitos corações
e muitos dos Meus pobres filhos caminham cegos espiritualmente. Não vos afasteis da graça. Deus
precisa de vós. Abri vossos corações. Um fato doloroso se dará na Dinamarca e se repetirá no Rio de
Janeiro. A humanidade precisa aceitar o amor. O amor cura, liberta e salva. Amai sempre e sereis
capazes de acolher os Meus apelos. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.281 - 17/02/2010: Queridos filhos, a Terra de Santa Cruz viverá momentos difíceis.
Sofro por aquilo que vos espera. Não vos afasteis da oração. Voltai-vos ao Meu Filho Jesus por meio dos
sacramentos. Neste tempo oportuno para a vossa conversão, não recueis, mas buscai força na Eucaristia
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e nas Palavras do Meu Jesus. Estai atentos. Escutai o que vos digo. Chegará o dia em que o leão
furioso deitará aos pés do dragão. A união das feras trará grande sofrimento para os Meus pobres
filhos. Rezai. Rezai. Rezai. Dizei a todos que Deus tem pressa e já não há mais tempo a perder. Avante
pelo caminho que vos apontei.

Leão (?)
Mensagem nº 2.902 - 13/10/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, o urso feroz alimentará o leão e
este ganhará grande força para o ataque. Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade caminha
para uma catástrofe. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Peço-vos que façais o bem a todos.
Amai o Amor. A humanidade precisa ser curada e somente por meio do amor encontrará a verdadeira
paz. Acolhei o Evangelho do Meu Jesus. Esforçai-vos para serdes em tudo semelhantes ao Meu Filho
Jesus. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.006 - 05/06/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Peço-vos que sejais verdadeiros e
em tudo sede como Jesus. Em toda parte testemunhai a vossa fé. Deus precisa de vós. Dobrai vossos
joelhos em oração em favor da Igreja do Meu Jesus. Os filhos do leão agirão com grande fúria contra
a casa de Deus. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Sofro por causa dos vossos sofrimentos.
Sede dóceis ao Meu chamado. A vossa obediência aos Meus apelos vos levará à santidade. Avante sem
medo.
Mensagem nº 3.030 - 22/07/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, o leão furioso atacará a Igreja e
causará grandes sofrimentos aos Meus pobres filhos. As cabeças se unirão e planejarão o grande
ataque. Sofro por aquilo que vos espera. Dobrai vossos joelhos em oração. Buscai forças na Eucaristia e
nas Palavras do Meu Filho Jesus. Arrependei-vos sinceramente e voltai-vos ao Senhor. Ele vos ama e
vos espera. Avante.
Mensagem nº 3.135 - 17/03/2009: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para chamar-vos à
conversão. Peço-vos que em tudo façais a vontade do Senhor. Ele é o vosso único bem absoluto e vos
ama. Sede dóceis ao Seu chamado. Dobrai vossos joelhos em oração. A ação do demônio causará
grande confusão espiritual na casa de Deus. Chegará o dia em que o urso feroz se unirá ao leão
devorador. A fúria dos animais cairá sobre a Igreja e os Meus filhos consagrados carregarão
pesada cruz. Sofro por aquilo que vos espera. Escutai-Me. Não fiqueis de braços cruzados. Deus tem
pressa. Avante pelo caminho que vos apontei.
Mensagem nº 3.281 - 17/02/2010: Queridos filhos, a Terra de Santa Cruz viverá momentos difíceis.
Sofro por aquilo que vos espera. Não vos afasteis da oração. Voltai-vos ao Meu Filho Jesus por
meio dos sacramentos. Neste tempo oportuno para a vossa conversão, não recueis, mas buscai
força na Eucaristia e nas Palavras do Meu Jesus. Estai atentos. Escutai o que vos digo. Chegará o
dia em que o leão furioso deitará aos pés do dragão. A união das feras trará grande sofrimento
para os Meus pobres filhos. Rezai. Rezai. Rezai. Dizei a todos que Deus tem pressa e já não há mais
tempo a perder. Avante pelo caminho que vos apontei.

Urso (?)
Mensagem nº 2.753 - 31/10/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vosso joelhos em oração.
Não fiqueis afastados. Deus vos chama e vos espera de braços abertos. As pedras cairão sobre o urso
feroz. Sofro por aquilo que vos espera. Estais atentos. Quando Deus fala quer ser atendido. Sede dóceis
e acolhei os Meus apelos de conversão. Dizei a todos que ainda há chance e todos podem ser salvos.
Não cruzeis os braços. Avante.
Mensagem nº 2.788 - 20/01/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, vós sois importantes para o
Senhor. Sois amados um por um pelo Pai, no Filho por meio do Espírito Santo. Sabei valorizar a vossa
vida. Não fiqueis estacionados no pecado. O Senhor vos chama. Não recueis. Abri vossos corações ao
Deus da Salvação e da Paz. A humanidade trilha pelas veredas da autodestruição. Dobrai vossos joelhos
em oração. O urso feroz irá em busca de seu espaço. Aquilo que os homens colocaram no alto,
Deus fará cair por terra. Rezai muito. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. O que tendes a fazer
não deixeis para o amanhã. Avante.
Mensagem nº 2.881 - 25/08/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, não desanimeis. Deus está
convosco. Eu pedirei ao Meu Filho Jesus por vós. Coragem. Sede homens e mulheres de oração. Sem
oração a vida cristã perde seu valor e eficácia. Sabei todos vós que o Senhor vos espera de braços
abertos. Não recueis. A humanidade precisa do vosso testemunho público e corajoso. Abri vossos
corações e aceitai os Meus apelos. Um fato assombroso se dará. O urso feroz sairá à caça. Rezai. A
humanidade caminha para o abismo da autodestruição preparada pelas próprias mãos dos homens. Eu
sou a vossa Mãe estou ao vosso lado. Avante.
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Mensagem nº 2.902 - 13/10/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, o urso feroz alimentará o leão e
este ganhará grande força para o ataque. Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade caminha
para uma catástrofe. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Peço-vos que façais o bem a todos.
Amai o Amor. A humanidade precisa ser curada e somente por meio do amor encontrará a verdadeira
paz. Acolhei o Evangelho do Meu Jesus. Esforçai-vos para serdes em tudo semelhantes ao Meu Filho
Jesus. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.930 - 15/12/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração.
A paz do mundo está ameaçada. Sofro por aquilo que vos espera. Chegará o dia em que o dragão
furioso lançará fogo sobre o ninho do urso e grandes sofrimentos experimentarão os Meus
pobres filhos. Eis que chegaram os tempos por Mim preditos. A maldade penetrou muitos corações
e muitos dos Meus pobres filhos caminham cegos espiritualmente. Não vos afasteis da graça. Deus
precisa de vós. Abri vossos corações. Um fato doloroso se dará na Dinamarca e se repetirá no Rio de
Janeiro. A humanidade precisa aceitar o amor. O amor cura, liberta e salva. Amai sempre e sereis
capazes de acolher os Meus apelos. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.065 - 11/10/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu
para oferecer-vos o Meu amor. Sede corajosos e testemunhai em toda parte que sois do Meu Filho
Jesus. Não vos afasteis da oração. A humanidade precisa acolher o amor do Senhor, pois somente
assim poderá ser curada espiritualmente. Não desanimeis. Não permitais que a chama da fé se apague
dentro de vós. Amai a verdade e abraçai com alegria os Meus apelos. Rezai pela Igreja. O urso feroz
atacará e levará sofrimento e dor à Casa de Deus. A semente do mal ainda existe e o urso feroz
dela se alimenta. Estai atentos. Eu quero ajudar-vos. Não vivais afastados. Eu preciso do vosso sim
sincero e corajoso. Avante.
Mensagem nº 3.135 - 17/03/2009: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para chamar-vos à
conversão. Peço-vos que em tudo façais a vontade do Senhor. Ele é o vosso único bem absoluto e vos
ama. Sede dóceis ao Seu chamado. Dobrai vossos joelhos em oração. A ação do demônio causará
grande confusão espiritual na casa de Deus. Chegará o dia em que o urso feroz se unirá ao leão
devorador. A fúria dos animais cairá sobre a Igreja e os Meus filhos consagrados carregarão
pesada cruz. Sofro por aquilo que vos espera. Escutai-Me. Não fiqueis de braços cruzados. Deus tem
pressa. Avante pelo caminho que vos apontei.

Palavras de encerramento:
“Queridos filhos, venho do céu para convidar-vos à oração e à conversão sincera. Não podeis
caminhar para a santidade vivendo afastados da oração. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo
que vos espera. Ainda tereis grandes provações. Ao longo destes anos Eu vos chamei, ensinei e
apontei o caminho da salvação, mas muitos preferiram seguir seus próprios caminhos.
Chegará o dia em que muitos hão de arrepender-se da vida transcorrida sem Deus, mas será
tarde. Dias de trevas se aproximam para o Brasil. Vós bebereis o cálice amargo da dor. A
Terra de Santa Cruz será golpeada. Grandes catástrofes atingirão vossa nação e os Meus
pobres filhos hão de chorar e lamentar. Apressai-vos e voltai-vos ao Senhor. Escutai-Me e
sereis amparados. Testemunhai os Meus apelos e sereis recompensados. Não recueis ante
vossas dificuldades. Deus está ao vosso lado. Avante.” (Grifo nosso.)
Mensagem n° 3.160, de Nossa Senhora Rainha da Paz, em 13/05/2009.
(Aniversário das aparições de Nossa Senhora em Fátima/Portugal.)

Em novembro de 1984, durante entrevista à Revista “GESÚ” (Espanha), quando
indagado a respeito do que consistia o 3° Segredo de Fátima, o então Cardeal Joseph Ratzinger
(Papa Bento XVI), na época Prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé (Cúria Romana),
afirmou: “Os fatos contidos neste 3° Segredo, correspondem ao que anuncia o Capítulo 24 de
Isaías e estão confirmados por muitas Aparições Marianas.”
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Capítulo 24 de Isaías:
“Eis que o Senhor devasta a terra e a torna deserta, transtorna a sua face e dispersa
seus habitantes. Isso acontece ao sacerdote como ao leigo, ao senhor como ao escravo, à
senhora como à serva, ao vendedor como ao comprador, ao que empresta como ao que toma
emprestado, ao credor como ao devedor.
A terra será totalmente devastada, inteiramente pilhada, porque o Senhor assim o
decidiu.
A terra está na desolação, murcha; o mundo definha e esmorece, e os chefes do povo
estão aterrados.
A terra foi profanada por seus habitantes, porque transgrediram as leis, violaram as
regras e romperam a aliança eterna.
Por isso a maldição devora a terra e seus habitantes expiam suas penas; os habitantes
da terra são consumidos, um pequeno número de homens sobrevive.
O mosto está triste, a vinha, murcha, e os que tinham o coração em alegria suspiram.
O som alegre dos tamborins cessou, os risos morreram e o som alegre da cítara calou-se. Não
se canta mais bebendo vinho. O licor é amargo ao bebedor.
A cidade desordenada está em ruínas, todas as casas fechadas, para que ninguém
possa entrar nelas.
Gritam nas ruas: Não há mais vinho! Acabada a alegria, o regozijo foi banido da
terra.
Na cidade só restam escombros e a porta arrombada está em pedaços, pois isso
acontece na terra, no meio dos povos, como com as oliveiras que alguém vareja, como com as
uvas, que, acabada a vindima, alguém rebusca.
Eles elevam a voz e cantam, do lado do mar aclamam a majestade do Senhor:
“Glorificai, pois, ao Senhor, nas regiões da luz, e, nas ilhas do mar, o nome do Senhor, Deus
de Israel.”
Dos confins da terra, ouvimos cantar: “Honra ao justo!”
Eu, porém, disse: “Infeliz de mim, infeliz de mim! Ai de mim! Os salteadores
saqueiam, os salteadores obstinam-se na pilhagem.”
O terror, a fossa e a cilada vão apanhar-te, habitante da terra.
O que fugir para escapar do terror cairá na fossa, o que se livrar da fossa será preso
no laço. Porque as comportas lá do alto abrir-se-ão e os fundamentos da terra serão abalados.
A terra é feita em pedaços: estala, fende-se, é sacudida, cambaleia como um homem
embriagado e balança como uma rede. Seus crimes pesam sobre ela, e ela cairá para não mais
se levantar.
Naquele tempo o Senhor, lá do alto, examinará a milícia celeste e os reis do mundo,
sobre a terra. Serão amontoados como prisioneiros num calabouço, serão encerrados numa
prisão, e, depois de muitos dias, serão castigados.
A lua corará de vergonha e o sol empalidecerá, porque o Senhor dos exércitos reinará
sobre o Monte Sião e em Jerusalém, e sua Glória resplandecerá diante de seus anciãos.”
(Is. 24)

Para aquisição de apostilas:
Telefone: (51) 8105-2393 (preferencialmente)
E-mail: contato.mariamaedaigreja@gmail.com
As mensagens que compõem este trabalho encontram-se no site: www.apelosurgentes.com.br

127

