MARCA DA BESTA CHEGANDO... O QUE FAZER?
O PRÓPRIO SENHOR JESUS ORIENTA:
“Quando virdes que Jerusalém foi sitiada por exércitos, então sabereis que
está próxima a sua ruína. Os que então se acharem na Judéia fujam para os
montes; os que estiverem dentro da cidade retirem-se; os que estiverem nos
campos não entrem na cidade. Porque estes serão dias de castigo, para que se
cumpra tudo o que está escrito.”
(Lc. 21, 20-22)
E nós, que pela Misericórdia e Graça de DEUS muito já sabemos, vamos
aguardar ainda - pagar para ver - Jerusalém ser sitiada para agir? Aí já SOB
RISCO TOTAL, vamos finalmente aceitar a indicação dos Céus - para
sobrevivência física de nossos familiares e demais entes queridos - correndo o
risco iminente de comprometer nossas almas? De que forma continuar nas
cidades sem ser chipado? ...Não poderão comprar nem vender... Diz-nos
claramente o Livro do Apocalipse!
No entanto, o inimigo de DEUS e das almas sempre consegue aliados para
confundir e atrasar a implementação da Vontade de DEUS. Esses emergem
dentre os ateus, céticos, orgulhosos, impiedosos e oficialistas que, em sua
cegueira espiritual provocada por satanás, ainda assim se acham a serviço de
DEUS, mas que na verdade agem como joio em meio ao trigo, pois semeiam a
dúvida em Sua santa palavra; e a divisão, a insegurança e o medo entre Seus
filhos fiéis.
Portanto, aqueles que contrariam o santo Evangelho de Nosso Senhor JESUS
CRISTO e as suas Revelações autênticas de hoje, NÃO DEVEM RECEBER DE
NINGUÉM O MÍNIMO CRÉDITO, porque esses verdadeiramente estão a serviço
de satanás. Agora se por uma grande fraqueza alguém decidir dar-lhes crédito
de que tudo isto não vem de DEUS, procure, pelo menos, identificar em
detalhes o endereço onde moram – rua, cidade, estado – para quando os chips
estiverem sendo implantados ter onde cobrar uma solução para a
sobrevivência sua e de seus familiares... Os riscos que você correrá são os
seguintes:
1 – Encontrá-los já chipados, e insistindo para que você e sua família façam o
mesmo, porque essas tais profecias são bobagens...
2 - Não encontrá-los (os farisaicos doutores da lei de hoje), porque já fugiram
bem antes de você e sua família chegarem; e vocês, com uma mão na frente e
outra atrás, ainda darão com a cara na porta...
No entanto, lembre-se sempre, DEUS avisou, exortou, insistiu...
O remorso e o desespero serão terríveis para quem irresponsavelmente
contestou e para quem não teve fé e discernimento suficiente para conseguir
identificar a Luz em meio das atuais espessas trevas...
Como estes textos que divulgamos são à prova de infiéis corneteiros “donos
da verdade” ou orgulhosos “cegos oficialistas” conduzidos por satanás, com
certeza não nos deixaremos pautar por debochadores serviçais do inferno,
perseguidores das Revelações autênticas que eles não querem ver publicadas.
A seguir transcrevemos exortações de Nosso Senhor JESUS CRISTO, por
Locução interior, ao saudoso sacerdote Ottávio Michellini, na Itália.
Atestando, mais uma vez, a imensa misericórdia de DEUS, na década de 1970,
na Itália, ao mesmo tempo em que Nossa Senhora falava, também por

Locução interior ao Padre Stefano Gobbi, Nosso Senhor se dirigia ao Padre
Ottávio Michellini:

É A AURORA
(28.10.1976)

Escreve, Meu filho:
Sou Eu, JESUS, que te quero falar. Agora sabes claramente as diversas razões
pelas quais te tenho conduzido para o alto. Digo-te que quero assim a
Comunidade de que te tenho falado:
1) Deverá ser aberta a todos. Digo a todos, desde que aqueles que peçam
para fazer parte dela demonstrem, inequivocamente, que têm um total
conhecimento dos fins que a Comunidade tem em vista, das bases sobre
as quais se assenta e do Espírito de que deve ser impregnada e
penetrada.
2) A Comunidade, sendo una e devendo permanecer una, articular-se-á,
porém, em dois ramos:
O primeiro ramo será composto daqueles que querem viver em conjunto,
formando uma família organizada, exemplar; eles serão um só corpo – e
uma só alma -, impregnados da mesma fé, do mesmo amor, da mesma
finalidade.
DEUS predominará sobre todas as coisas; assim, predominará a piedade,
que eleva a alma para DEUS e a une a ELE.
Cada membro consagrar-se-á ao trabalho, segundo as suas aptidões e
segundo aquilo que lhe seja mandado – todos por um, um por todos -,
por aqueles que terão a responsabilidade de dirigir a Comunidade. Cada
um deverá considerar-se ao serviço direto dos seus irmãos.
O segundo ramo será composto daqueles que, embora desejando a vida
em comum, se encontram impedidos de realizar este desejo por
situações particulares. No entanto, mesmo estes, do segundo ramo, que
poderemos chamar externos, serão submetidos aos deveres que têm de
cumprir os que pertencem ao primeiro ramo.
É evidente que todos os bens deverão ser postos em comum. A
administração deles deverá ser procedida sob o controle do Conselho da
Direção, por intermédio da pessoa delegada, ou ecônomo, que fará parte
do Conselho.
O fim desta Comunidade será o de formar um vigoroso rebento da Igreja
regenerada, Igreja de verdadeiros, sinceros, leais filhos de DEUS, que
deverão restituir a DEUS o lugar que lhe é devido, enquanto Alfa e
Ômega de tudo e de todos.
Os dois maiores mandamentos do amor, que encerram em si toda a Lei e
os Profetas, serão a alma da Comunidade.
O que DEUS deu era e é perfeito; portanto, não são necessárias coisas
novas. Quero que o Meu Corpo Místico seja regenerado neste Espírito, ele
que é agora tão atormentado pela maldade infernal e humana.
Realização viva, palpitante dos dois maiores mandamentos do amor,
reinarão a humildade, a obediência, a vida compreendida como um
serviço que devemos a DEUS e aos irmãos, como EU dei o exemplo, pois
não vim para ser servido, mas...

Quero a minha revolução

Meu filho, o mundo quer a sua revolução; quer, e tê-la-á; mas EU quero a
Minha, que é a negação e a solene condenação da que o mundo quer. A
revolução que o mundo quis e quer, está impregnada de ódio, de vingança, de
divisões, de violência, de crimes e de todas as outras patifarias. A Minha
estará toda impregnada de amor e desenvolver-se-á na ordem, na justiça, na
paz e no respeito pelo direito natural das pessoas.
Ai daqueles, porém, que não souberem acolher Aquele que passa! Meu
filho, se os homens não quiserem acolher Aquele que passa, então, Meu filho,
eles verão a terrível cólera de DEUS.
O cataclismo que se abaterá sobre a humanidade será tal, que mudará a
topografia da Terra; a humanidade será reestruturada e acabará a
perturbadora tirania de satanás. Vencido pela Minha Santíssima Mãe, ele será,
juntamente com as suas milícias, encerrado no seu maldito inferno.
Abençôo-te e te digo: Bem-aventurados os que acreditarem!

PROCURAR O REINO DE DEUS
(01.11.1976)

Meu filho, retomemos a conversa sobre a Comunidade que EU quero, e
disse-te como a quero; ela deve estar aberta a todos os que tiverem plena
consciência do que pedem, e demonstrem que conhecem os fins, a estrutura,
as bases em que ela assenta e o Espírito de que deve estar impregnada.
Filho, quero esta Comunidade ainda mais perfeita que as dos primeiros
cristãos; ela assentará nos dois primeiros pilares fundamentais do amor A
DEUS e ao próximo. Tu serás guiado, passo a passo, pelo ESPÍRITO SANTO e
pela Minha santíssima Mãe. Serei EU, JESUS, que chamarei aqueles que a hão
de formar. Não te preocupes com nada, porque nada do necessário vos faltará.
Meu filho, toma bem atenção ao que te digo e repito: Não te preocupes
com a maneira como hás de viver; EU, Jesus, sei bem do que tendes
necessidade. Uma única preocupação deve existir na vossa alma: “Procurar o
Reino de DEUS...” - “Quaerite primum Regnum DEI...”

São poucos os que vêem
Filho, são pouco numerosos os que oram, e este pequeno número,
geralmente, só sabe pedir, sempre e unicamente pedir; é o sinal da aridez que
o egoísmo trouxe às almas.
EU quero que o Meu Evangelho reviva, com todo o seu vivificante poder,
em toda a Comunidade; filhos, se fordes fiéis, integralmente fiéis à Minha
Palavra, esta Comunidade, de pequena semente transformar-se-á numa
gigantesca árvore na Minha Igreja regenerada, renovada.
Hoje, a humanidade está imersa na mais intensa obscuridade, sem
excluir a Minha Igreja, pelo menos em grande parte; são pouco numerosos, na
Minha Igreja, aqueles que vêem, aqueles que não recusaram a Luz. Hoje, não
se pode compreender o que EU estou a preparar para a regeneração da Minha
Igreja; mas as almas que desde sempre escolhi, compreenderão, oh, sim,
compreenderão!
Isto, Meu filho, não o esqueças, é uma indicação precisa que te evitará
perigosos erros. Reza ao ESPÍRITO SANTO e aconselha-te com teu diretor
espiritual. Filho, recordo-te mais uma vez que és um simples instrumento da
Minha Providência.
Filho, EU te abençôo. Ama-Me, reza e repara. O nível do mal vai
crescendo e a humanidade está à beira do abismo.

ELO DE LIGAÇÃO
(02.11.1976)

Escreve, filho:
Desejo que tenhas idéias claras e precisas sobre a Comunidade para
qual EU, JESUS, te escolhi como instrumento. Já te disse em que bases desejo
que ela seja construída; já te falei das suas finalidades.
Quero-a como um elo de ligação entre a Igreja, hoje despedaçada por
inúmeros males que a atingem, e a Igreja renascida, regenerada sob a
influência do ESPÍRITO SANTO e mediante a ação vigorosa da Virgem
Santíssima, para a derrota de satanás e das suas milícias.
Filho, já te tenho dito que não se trata de uma coisa nova, no sentido
que dais à palavra, de uma coisa que começa a existir no momento
determinado; nada disso. Confirmo a idéia que já te dei a conhecer: trata-se
de formar uma Comunidade de pessoas que, firme e resolutamente, queiram
redescobrir o verdadeiro e autêntico Espírito do Meu Evangelho, os valores
infinitos da Minha Redenção, a real eficácia dos Sacramentos. Tudo foi
sepultado debaixo da capa do formalismo, da indiferença religiosa, de um
modo de vida pagão, do ateísmo, do ódio e da aversão a Mim e à Minha Igreja.

Comunidade vigilante e cheia de sabedoria
O Vesúvio em erupção vomitou sobre Herculano e Pompéia a sua lava
incandescente e apagou o rastro e até a memória dessas cidades; da mesma
maneira, satanás vomita, desde sempre, o seu ódio incandescente sobre esta
pobre humanidade, a ponto de a desfigurar monstruosamente; ele matou o
amor nos corações, apagou a fé e a esperança nas almas; ateou na Minha
própria Igreja as duas concupiscências, do espírito e da matéria (carne); a
obscuridade desceu sobre a Minha Igreja, saída do Meu Coração trespassado.
Quero, Meu filho, uma Comunidade de pessoas cimentadas entre si por
um amor tão intenso, que faça delas uma só coisa, um só corpo, como EU, com
o PAI e o ESPÍRITO SANTO, somos três num só.
Quero, Meu filho, uma Comunidade de pessoas, de almas plenamente
conscientes da sua dignidade Divina e humana, deliberadamente resolvidas,
até ao derramamento do sangue, a defender esta dignidade sobrenatural que
lhes foi comunicada pelos valores infinitos da Minha Redenção.
Quero, Meu filho, uma Comunidade vigilante e cheia de sabedoria, sempre
pronta para a luta extrema contra o maligno e as suas numerosas milícias,
para o triunfo da verdade, da justiça e da paz, frutos preciosos do infinito
amor de DEUS. (1)
Por ora basta. EU te abençôo, filho, ama-Me.
Oferece-te a Mim tal como és, com o que tens. Contigo, filho, abençôo
aqueles que serão escolhidos por Mim para a realização do Meu plano de amor.
(1) É notória a semelhança entre as características que Nosso Senhor aponta para a
Comunidade de cuja fundação encarregou o padre Ottavio, referidas nestas três mensagens,
com as anunciadas por Nossa Senhora em La Salette-França (1846), na Regra que deu a
Mélanie para a “Ordem da Mãe de DEUS para os Apóstolos dos Últimos Tempos”, que, segundo
a visão profética de Mélanie, haveria de inspirar muitas Ordens e Comunidades.
Fonte: Livro “JESUS aos seus sacerdotes e fiéis” – vol. 4 – pags. 7 a 12 – Ed. “Correio da Rainha da Paz”.
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