MAIS ALERTAS PARA ESTES ÚLTIMOS DIAS...
“enquanto as profecias são um sinal, não para os infiéis, mas para os fiéis.”
(1 Cor. 14, 22)

Portanto, acreditando piamente nas inspiradas palavras de São Paulo dedicamos mais
este texto aos filhos fiéis do SENHOR. Estes podem ter absoluta certeza, até porque
os próximos anos comprovarão isto, que o ateísmo, o ceticismo e o oficialismo que
nos combatem são cegueiras espirituais de origem satânica, por isso rejeitam e
perseguem as verdadeiras Aparições de Nossa Senhora, as Locuções interiores de
Nosso SENHOR e as Visões concedidas aos Beatos e Santos destes últimos séculos.
Aqueles que continuam duvidando, debochando e atacando os alertas incessantes do
PAI das Luzes desde 1846 (La Salette/França), que se preparem para retorcerem-se
em remorsos, angústias e choro compulsivo... Esses infelizes buscaram ser
manipulados e feitos de idiotas por satanás e seus sequazes AO ENDURECEREM SEUS
CORAÇÕES
ORGULHOSOS
E
IMPIEDOSOS...
Assim
agindo,
rejeitaram
A
MISERICORDIOSA, AMOROSA E SUAVE CONDUÇÃO DE DEUS ESPÍRITO SANTO; Aquele
que não arromba corações empedernidos...
E o mais grave: no acolhimento dessa teimosia insuflada pelo anjo rebelde,
IMPEDIRAM QUE MUITOS SE SALVASSEM!
Quanta responsabilidade... E QUE GRAVIDADE!? Abraçaram as trevas... Repeliram a
LUZ!

“Ai daqueles que ao mal chamam bem, e ao bem, mal; que mudam as trevas
em luz e a Luz em trevas; que tornam doce o que é amargo, e amargo o que é
Doce!” (Is. 5, 20)

Visões da Beata Ana Maria Taigi confirmam La Salette

Beata Ana Maria Taigi

Após apontar para a decadência moral e o progresso da Revolução anticristã no
mundo em geral, e do clero em particular, Nossa Senhora anunciou em La Salette
grandes castigos purificadores da Terra.
Esses anúncios não são exclusivos de La Salette.

No mesmo século XIX, poucas décadas antes do acontecimento de La Salette, Deus
revelou à Beata Ana Maria Taigi esses mesmos castigos.
A comparação é especialmente sugestiva, porque não houve contato de nenhuma
espécie entre a Beata e os videntes de La Salette.
Uma das provas documentais mais sérias sobre as visões da Beata Ana Maria Taigi é o
testemunho juramentado e entregue ao Vaticano pelo seu confessor e confidente. O
documento faz parte do processo de beatificação da vidente romana.
Monsenhor Natali introduz a narração dizendo:
“Quase todas as almas heróicas que resplandeceram em Roma na primeira metade do
século XIX, desde o Venerável Pallotti até o Beato Del Bufalo, desde o Venerável
Clausi até a Venerável Canori-Mora, profetizaram que depois da tempestade que no
seu tempo se formava sobre a Igreja, depois das perseguições, que afligiam então ao
Papado, teria chegado o triunfo do Catolicismo; triunfo luminoso, solene e completo.

Mons. Natali anotou as visões em milhares de folhas

Mas, quando haveria de se verificar esse triunfo? A qual época histórica está
reservado saudar esse grandioso acontecimento que tantos fiéis da humanidade toda
há muito tempo aguardam? Eis o misterioso enigma, sobre o qual a Beata Taigi veio
deitar, se não me engano, um raio de luz que conforta e tranqüiliza.”
Eis quanto Mons. refere textualmente a respeito dessa profecia:

“Desde os tempos de S.S. o Papa Pio VII, quer dizer no ano 1818, a Serva de Deus
descreveu para mim a revolução de Roma e tudo o que aconteceu, e a seguir falou-me
muitas vezes, aliás, de um modo muito mais espantoso, dizendo que tinha sido
mitigada pelas orações de muitas almas caras a Deus, que se ofereceram a Ele em
satisfação da Justiça Divina.
“Porém, ela disse-me que a iniqüidade haveria de avançar triunfante e muitos que se
acreditava serem bons teriam tirado a máscara, e que o Senhor queria por à
descoberto a cizânia; e que depois Ele teria sabido o que fazer dela.
“Que as coisas estariam de tal maneira convulsionadas que o homem já não seria
capaz de pô-las em ordem, mas que Seu braço onipotente haveria de remediar tudo.
“Ela me disse que o flagelo da Terra tinha sido mitigado, mas não o do Céu que era
horrível espantoso e universal.
“Que o Senhor não o tinha dado a conhecer nem às almas por Ele mais amadas nesta
Terra.

“Que teria chegado inesperadamente e que os ímpios teriam sido destruídos.
“ Que antes desse flagelo todas as almas que na sua época tinham fama de santidade
deveriam estar todas sepultadas.
“Que numerosos milhões de homens deveriam morrer por obra do ferro, uma parte
nas guerras, outra parte em conflitos, e outros milhões de morte imprevista ‒
entenda-se que por todo o mundo.
“Que, em conseqüência, nações inteiras haveriam de voltar à unidade da Igreja
Católica, muitos turcos, gentios e hebreus hão de se converter de um modo que
surpreenderá aos cristãos que ficarão admirados pelo fervor e observância que
mostrarão com sua vida.
“Numa palavra, ela disse-me que o Senhor queria purgar o mundo e Sua Igreja, e
para isso Ele preparava uma nova safra de almas que, desconhecidas, apareceriam
para realizar obras grandes e milagres surpreendentes.
“Ela me disse que depois de que o Senhor tivesse varrido a Terra com guerras,
revoluções e outras calamidades, haveria de começar no céu e então teria lugar o fim
do dito flagelo com uma convulsão geral de fenômenos meteorológicos; os mais
espantosos e com grande mortalidade.

Corpo admiravelmente conservado da Beata, igreja de S. Crisógono, Roma

“A Serva de Deus me disse várias vezes que o Senhor lhe fez ver no misterioso Sol o
triunfo universal da nova Igreja, de tal maneira grande e surpreendente que ela não
podia descrevê-lo.”
E conclui Mons. Natali:
“Diante deste vaticínio a primeira vista fica-se perturbado: nele há sem dúvida pontos
obscuros que só poderão ser esclarecidos pelos eventos futuros.
“Mas, nele discernem-se predições que, feitas desde o ano 1818, acabaram se
realizando na história, fato que induz a prestar fé ao vaticínio na sua totalidade. Aqui
se fala de dois castigos e flagelos: um vindo por parte da Terra, e um outro por parte
do céu; mas, acrescenta-se logo que as orações das almas boas podem mitigá-lo”.
(Fonte: Testemunho de Mons. Raffaele Natali no processo de beatificação (Proc. Ord. fol. 695-696), apud
Mons. Carlo Salotti, “La Beata Anna Maria Taigi secondo la storia e la critica”, Libreria Editrice Religiosa,
Roma, 1922, 423 ps., pp. 340-342).

Profecias e revelações particulares: atitude correta diante delas:
equilíbrio, cautela e abertura de alma
O demônio – pai da mentira – como um moedeiro que normalmente só falsifica
moedas de ouro e prata, já tem enganado muita gente mediante falsas aparições.
Tornou-se, pois, mais do que nunca necessário saber discernir entre as falsas e as
verdadeiras.
O fiel vigilante e bem instruído pode evitar a queda nas armadilhas do demônio, bem
como aproveitar os auxílios especiais que a Providência proporciona à humanidade
através das autênticas manifestações sobrenaturais.
(...) “O discernimento nas aparições e revelações” (...)

A contemplativa da luta entre a LUZ e as Trevas

A Beata Anna Taigi (1769-1837) foi uma alma a quem Deus revelou a luta entre a Revolução e a ContraRevolução, da qual a fez participar através de um especial devotamento ao Papado.

Em 29 de maio de 1769, na poética Siena, num lar popular rico de tradições cristãs,
veio ao mundo uma menina sobre a qual pesariam os destinos da Igreja.
Ao invés da tranquilidade e das consolações decorrentes de uma vida ordeira e
laboriosa, ela teve em troca cruzes de extraordinário valor sobrenatural.
O infortúnio financeiro levou seus pais a se mudarem para Roma em busca de melhor
sorte. Mas eles logo morreram, deixando Ana Maria órfã numa cidade “estrangeira”,
pois Roma e Siena pertenciam na época a países diferentes.
Sem saber ler nem escrever, a jovem foi trabalhar no palácio da nobre família
Maccarani, onde conheceu seu futuro marido, Domenico Taigi, pajem no palácio dos
príncipes Chigi, na cêntrica Piazza Colonna – hoje sede do primeiro ministro da Itália.

Mensagens e intercessão pelos Papas

Os Papas que reinaram durante a vida da Beata mantiveram uma especial relação
com ela.
Eles viam nela um humilde instrumento da Providência, para tirar o Papado de
encruzilhadas que poderiam tê-lo levado a débâcles deploráveis.
Especialmente diante da prepotência napoleônica e das insídias das sociedades
anticatólicas secretas que tramavam contra a Igreja; inclusive com a participação de
eclesiásticos muito altos e aparentemente insuspeitos.
No processo de beatificação, lemos que “Ana Maria viu no misterioso sol a eleição de
todos os Papas desde Pio VII; ela predisse todos os fatos e acontecimentos que
deveriam acontecer sob o seu pontificado muito tempo antes de os fatos se
cumprirem” (Proc. Fol. 342).
Ela também interveio com orações, sacrifícios e conselhos pela salvação eterna dos
Papas, e até pelas suas vidas postas em risco.

Intercede pelos Papas e Deus lhe revela conspirações e desleixos
na condução do Papado

Beata Ana Maria Taigi, detalhe de seu corpo incorrupto. São Crisogono, Roma

A Beata salva a vida do Papa Leão XII
A Beata também prestou inestimáveis serviços ao Papa Leão XII (1823-1829), de
cujo Prefeito da Casa Pontifícia, Cardeal Benedetto Barberini, Mons. Natali era

secretário.
O Cardeal acertava a agenda dos atendimentos pontifícios com Leão XII, ditando-a
depois para Mons. Natali, que na mesma noite a lia para a Beata.
Certa vez, enquanto o fazia, a Beata fixou o olhar no sol místico e alertou Mons. Natali
para que não admitisse alguns estrangeiros.
Feitas as averiguações, prendeu-se um sectário anticlerical que ocultava em suas
roupas armas para assassinar o Papa.
Visão de conjunto dos grandes eventos futuros. (nosso presente)

A Revolução anticristã fora e dentro da Igreja

Mãos da Beata Ana Maria Taigi na urna em que repousa seu corpo. Igreja de São Crisogono, Roma

Gregório XVI: revoluções e insídias internas e externas
Tendo falecido Pio VIII, em Roma se especulava quem seria o seu sucessor. Em 7 de
dezembro de 1830, Mons. Natali anotou as seguintes palavras a respeito, recebidas
da Beata:
“Meus servos! ... Ah!... Meus servos! ... Ah! ... São servos, escravos, acorrentados,
enamorados do mundo... Não são Meus. (...) Esta é a pedra de toque para reconhecer
os Meus servos: eles são calcados, rebaixados, humilhados.

“Há algo disto nesses outros? São orgulhosos. Todas as suas coisas dão certo. Nada
lhes sai ao contrário, porque são ajudados por satanás.
“Outrora eram descobertos com facilidade, porque a Igreja era boa, cheia de santa
caridade, de santo zelo e tinha Minhas luzes, mas vai encontrar isso agora na Igreja!
“ Por acaso hei de dar-lhes Minhas Luzes quando estão apaixonados por mulheres ou
por interesses? (...) Isto acontece entre sacerdotes, bispos, membros da Cúria,
prelados, cardeais... Numa palavra: todos.
“Como hei de dar as Minhas Luzes a pessoas que, em vez de promover santos retiros
e orações, em vez de impetrar continuamente para que o Céu aplaque a sua Ira,
comem, bebem, jogam... Além de outras coisas?
“Esses são servos da Igreja?... Ah!... As almas caem no inferno como uma chuva de
neve” (Vol. VIII, págs. 607-611).

Beato Pio IX é objeto predileto de seus sacrifícios e orações

Vitral representando uma visão da Beata Ana Maria Taigi

Na perturbada encruzilhada da história eclesiástica do início do século XIX, Deus
mostrou à Beata a vinda futura de um Papa de seu agrado. Por isso mesmo esse Papa
padeceria a sublevação dos maus, que o perseguiriam de palavra e de fato, cobrindoo de injustos impropérios e suscitando atentados e guerras contra ele.
Ana Maria rezava por esse Papa e lhe havia sido revelado até o nome de família
quando ele ainda era jovem eclesiástico. Porém, estava proibida de pronunciá-lo, pois
o demônio e seus sequazes atentariam contra ele. Mons. Natali também tinha ciência
desse Papa que haveria de vir e que ele sim conheceu pessoalmente.
O escuro panorama de Roma dissipar-se-ia e a luz voltaria a refulgir quando viesse o
Papa que Deus estava preparando.
Entretanto, a ascensão desse bem-aventurado Pontífice não se faria sem oposições,

nem sem a maledicência dos inimigos da Igreja. Essa hostilidade dos ambientes
anticatólicos seria, aliás, um dos sinais de identificação.

Triste estado do clero e do povo atrai um castigo corretivo

Busto da Beata Ana Maria Taigi

Em numerosas ocasiões, Deus desvendou a dor que Lhe produzia a decadência moral
e disciplinar do clero. Por exemplo, em 6 de janeiro de 1817, na igreja da Propaganda
Fide (capela dos Reis Magos), ela ouviu:
“Todos os sacerdotes deveriam andar de batina. Considera-se com muita
superficialidade o que quer dizer sacerdote. Se eles levassem em consideração o que
na realidade é um sacerdote e o que quer dizer sacerdote, viveriam como Anjos e não
como animais. (...)
“Olha, minha filha, como andavam outrora, e contempla-os, observa-os. Assim Eu
andava com todos os meus Apóstolos e discípulos. Olha um pouco agora de que
maneira se conduzem em meio ao século.
“Sacerdotes, Prelados, Bispos e Cardeais e [N.T.: aqui há três palavras
meticulosamente riscadas]. Os abusos são grandes, mas hão de acabar logo” (vol. II,
pp. 510-511).
Esta decadência na classe sagrada aconteceu por contaminação da decadência geral
dos costumes que infeccionava toda a sociedade e naturalmente entrava por osmose
nos ambientes eclesiásticos

Altos elogios aos bons nobres e severas repreensões aos maus

Altar com a urna da Beata Ana Maria Taigi. Igreja de San Crisogono, Roma

A bem-aventurada Ana Maria manteve relações espirituais com membros ilustres da
nobreza; bons e maus. Deus lhe fez ver que nesta classe ilustre tinha prediletos e
também inimigos.
Em 18 de agosto de 1830, enquanto rezava por um augusto representante da nobreza
romana, ouviu:
“Não rezes por essa alma porque é um precito. Não somente ele, mas toda a sua
estirpe (...) embora na aparência pareça convertido, não o está em seu coração. (...)
“Estes são aqueles valorosos romanos, dos quais existe ainda um grande número. Em
grande número são réus de morte por graves delitos. Mas há 20 deles para os quais
já está assinada a condenação” (Vol. VIII, pág. 566).

Napoleão, flagelo enviado por Deus. Seu lugar na eternidade

O sol místico da Beata Taigi, num quadro de época

Durante a vida da Beata, as guerras napoleônicas representaram o pior flagelo
anticristão voltado contra as monarquias legítimas e, portanto, contra o Papado e a
Igreja Católica.
Ana Maria teve muitas visões a respeito. Após a derrota definitiva e o exílio de
Napoleão na ilha de Santa Helena, a mãe do déspota, Letícia Bonaparte, mais
conhecida como Madame Mère, e seu meio irmão, o Cardeal Joseph Fesch – que
cuidou de Napoleão e dos irmãos após ficarem órfãos de pai – se refugiaram em
Roma.

Visões de eventos futuros

Chão de porfírio e malaquita, na igreja de San Crisogono, onde repousam os restos da beata.

"A divindade residia nela de uma maneira especial" (Cardeal Pedicini)
Os mais sisudos historiadores, críticos e analistas engajados no exigente processo de
beatificação – que se debruçaram sobre os quatro milheiros de folhas de anotações
de Mons. Natali e sobre os depoimentos de cardeais, príncipes, bispos, sacerdotes e

populares – falam com frequência em “milhares” de casos nos quais os dons
proféticos da beata Taigi se manifestaram.
Só tendo espaço para mencionar os citados acima, resumimos esse conjunto
assombroso com o juízo daquele que foi durante 20 anos seu diretor espiritual, o
Cardeal Carlo Maria Pedicini:
“Não há a menor dúvida de que a divindade residia nela de uma maneira especial.
Com efeito, em virtude desse dom extraordinário e ainda desconhecido, a Serva de
Deus participava do conhecimento certeiro que Deus tem de todas as coisas, na
medida em que a alma de uma transmissora possa possuí-la.” (...)
“Esse dom é próprio do Paraíso, um dom do qual só os bem-aventurados que lá se
encontram usufruem, da maneira beatífica mais absoluta. É certo que Deus havia
estabelecido sua sede no coração de sua serva. E Ele lhe confiava seus maiores
segredos.”

Castigos especiais aos católicos fingidamente observantes:

Este rosto contemplou durante décadas a luta entre o bem e o mal refletida num sol místico.
Detalhe do corpo incorrupto da beata Taigi na igreja de São Crisogono em Roma

A beata Ana Maria frequentava muitas igrejas, mas sua vida era a de uma dona de
casa vivendo num ambiente popular.
Deus tirava exemplos das pregações que ouvia e dos costumes de todas as classes
sociais para lhe fazer entender o que viria.
Deus insistia em mostrar para ela que a promoção de uma piedade mole e adocicada,
que progredia sem cessar naqueles dias, preparava a perdição de inúmeras almas.

Chuva de fogo e besta do Apocalipse

Ottheinrich-Bibel, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 8010, Folio296r.

“Desde os tempos de S.S. o Papa Pio VII – depôs Mons. Natali no processo de
beatificação –, quer dizer, no ano de 1818, a Serva de Deus descreveu para mim a
revolução de Roma e tudo o que aconteceu; e a seguir falou-me muitas vezes, aliás,

de um modo muito mais espantoso, dizendo que os sofrimentos tinham sido
mitigados pelas orações de muitas almas caras a Deus, que se ofereceram a Ele em
satisfação da Justiça Divina.
“Porém, ela disse-me que a iniquidade haveria de avançar triunfante, e muitos que se
acreditava que fossem bons iriam tirar a máscara, pois o Senhor quer mostrar a
cizânia; depois Ele saberá o que fazer dela.

Conselhos finais para o grande dia da “definitiva”, o grande dia de
Deus

O corpo da beata em sua urna. São Crisogono, Roma.
Deus lhe fez saber que ela não veria os grandes acontecimentos, que ela, entretanto, profetizou.

A “definitiva” não era para o tempo da Beata que, portanto, sabia que não veria o
triunfo de Deus contra todos os inimigos da Igreja.
Porém, obviamente, seus confidentes e
procedimento para melhor se prepararem.

amigos

defendiam

este

ou

aquele

Entretanto, foi Nossa Senhora quem ensinou à Beata a atitude certa para dispor seu
espírito para a “definitiva”. Em 13 de setembro de 1831, assim lhe disse:
“Agora não é tempo de milagres, porque a hora da Igreja retornar ao seu
primeiro estado ainda não chegou. Filhos meus, eis aqui vossa Mãe. Eu vos
abençôo. Abençoa-vos Meu Pai; mas sede bons, sede bons, sede bons.
“Sofrei com boa disposição por meu amor, até que venha o Espírito Santo para

vos abrasar de amor e dar a definitiva a este mundo iníquo. Tereis chegado ao
fim.

“Fica-vos pouco por padecer. Todos os reinos, cidades, povos, castelos, províncias, se
encontrarão em penas, em problemas, em tribulações, em tormentos até a
definitiva.” (Vol. IX, págs. 152-155).
Segundo o Pe. Bouffier S.J., “Ana Maria falava amiúde” ao sacerdote, seu confidente,

“da perseguição pela qual a Igreja deveria passar, e da infeliz época em que
se veria o desmascaramento de uma multidão de pessoas que se acreditava
serem dignas de consideração.

O desmascaramento dos líderes católicos hipócritas e a derrota dos ímpios
encaminhará a retirada dos disfarces e a derrota do anticristo.
Foto: O anticristo aconselhado pelo demônio.
Luca Signorelli, basílica de Orvieto

“Certa vez ela perguntou a Deus quem resistiria a essa terrível prova. E lhe foi
respondido: ‘aqueles a quem concederei o espírito de humildade. ’”
Por isso Ana Maria estabeleceu em sua família o costume de após o terço da noite,
rezar três Pai-Nossos, Ave-Marias e Glórias ao Pai, a fim de obter da misericórdia e
bondade infinita da Santíssima Trindade a mitigação do flagelo que Sua justiça
reserva para esses tempos calamitosos.
“Esse

flagelo

lhe

foi

manifestado

numerosas

vezes

no

misterioso

sol.”

Aprouve a Deus revelar-lhe também que após numerosas e dolorosas provações, a
Igreja obteria um triunfo tão portentoso que os homens ficariam estupefatos; que
nações inteiras voltariam à unidade na Igreja romana e que a Terra mudaria de
aspecto” (Bouffier, op.cit.,págs. 251-252).
A Beata faleceu em Roma no dia 26 de novembro de 1837.
Sua causa de canonização foi introduzida em 8 de janeiro de 1863, sob o pontificado
do Bem-aventurado Papa Pio IX, pelo qual ela oferecera inúmeros padecimentos e

orações.
Em 4 março de 1906, o Papa São Pio X aprovou o decreto de virtudes heróicas
declarando-a Venerável.
Ana Maria Taigi foi beatificada no dia 30 de maio de 1920 por S.S. Bento XV. Segundo
informou a agência ACIDigital: "o decreto de beatificação a aponta como: 'pródigo
único nos fastos da Santidade'".
A Santa Sé fixou sua festa para o dia 10 de junho. Seu corpo está exposto em urna de
cristal num altar da igreja de São Crisógono in Trastevere, na capital dos Papas, onde
pode ser venerada pelos fiéis. Um muito discreto museu na igreja recolhe objetos e
pertences ligados à vida da Beata.
FIM
Notas:
1 ) Pe. Gabriel Bouffier S.J., “La Vénérable Servante de Dieu Anna-Maria Taigi d'après les documents
authentiques du procès de sa béatification”, Ambroise Bray, libraire-éditeur, Paris, 1865.
2 ) Todas as citações dos ditados da Beata anotados de Mons. Natali foram tiradas dos Manuscritos
origináis conservados sob a classificação MS. 337ª no Arquivo de San Carlo alle Quattro Fontane dos
padres trinitários de Roma. Eles são citados indicando o volume e a página respectiva.
3 ) Proc Apost. fol. 1537, apud Mons. Carlo Salotti, “La Beata Anna Maria Taigi secondo la storia e la
critica”, Libreria Editrice Religiosa, Roma — Scuola tipografica italo-orientale « S. Nilo », Grottaferrata,
1922, 423 págs.
http://aparicaodelasalette.blogspot.com.br/search/label/Beata%20Ana%20Maria%20Taigi

“Não te justifiques perante Deus, pois Ele conhece o fundo dos corações; não
pretendas parecer sábio diante do Rei. Não procures tornar-te juiz, se não
fores bastante forte para destruir a iniqüidade, para que não aconteça que
temas perante um homem poderoso, e te exponhas a pecar contra a
eqüidade.” (Eclo. 7, 5-6)
Texto compilado, apresentado e enviado por Marcelo Brandão, em 07/01/2014.
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