DANDO LUGAR AO ESPÍRITO DAS TREVAS (2)

Mensagem Mariana transmitida em 05-06-15, na Colômbia

Abaixo, a mensagem transmitida por Nossa Senhora em Alto do Guarne –
Antioquia – Colômbia, em 05 de junho de 2015, que trata de alertar sobre os
jogos ocultistas praticados pelos jovens.

Meus filhos, jogar duendezinhos, ou Charlie Charlie, ou jogar com
um caderno espiral e umas tesouras é jogar tabuleiro Ouija; é abrir
portas espirituais para que meu adversário e seus demônios vos
possuam!
Chamado urgentíssimo de Maria Santificadora aos pais de família.

Filhinhos de meu coração, que o amor de Deus esteja convosco e minha
proteção maternal vos acompanhe sempre.
Pais de família, prestai muita atenção em vossos filhos, porque meu
adversário quer acabar com as famílias. Muito cuidado, pais, com o que
vossos filhos veem, leem, escutam e jogam, digo-vos isto porque os
instrumentos do mal através da tecnologia destes últimos tempos, vêm
envenenando a alma das crianças e dos jovens com jogos, musicas, filmes,
vídeos, programas de televisão e leituras, carregadas de mensagens
subliminares que estão conduzindo à morte física e espiritual de muitos.
Minhas crianças, jogar duendezinhos, ou Charlie Charlie, ou jogar com
um caderno espiral e umas tesouras é jogar o tabuleiro Ouija; é abrir portas
espirituais para que meu adversário e seus demônios vos possuam. Nenhum
jogo no qual se peça informação ao além é bom. Não penseis que invocando
as almas de vossos familiares falecidos serão eles que vão vir; vos digo que ao
fazer isto o que estais abrindo são as portas do inferno. Bem sabeis que meu
adversário é astuto e se disfarça de anjo de luz para enganar-vos e roubarvos a alma.
Muitas crianças e jovens estão sendo capturados por meu adversário por
jogar estes jogos em que se pede informação a fontes ocultas. Filhinhos, ao
jogar estes jogos que parecem inofensivos o que estais fazendo é abrir a meu
adversário as portas de vossa alma para que vos possua. Ao invocar espíritos
de familiares o que vem a vós são demônios disfarçados que se fazem passar
por vossos familiares. Lembrai-vos que meu adversário ronda como leão que
ruge buscando a quem devorar, sabe que lhe resta pouco tempo, por isso está
pondo em prática toda a sua maldade para fazer perder o maior número de
almas.
Pais de família, prestai muita atenção aos jogos de vídeos que vossos
pequenos jogam, porque muitos destes jogos estão ritualizados com
ocultismo e têm como finalidade abrir a mente de minhas crianças e meus
jovens para a violência, a maldade, sexo, drogadição, homossexualismo,
prostituição e morte. Controlai os desenhos animados que vossos pequenos
olham, porque quase todos estão carregados com mensagens subliminares
de violência, sexo e demais pecados da carne que levam vossos filhos à perda

dos valores morais e espirituais, e, o mais triste, o afastamento de Deus e da
família.
Despertai de vossa passividade, pais de família, não continueis sendo tão
permissivos com vossos filhos; lembrai-vos de que viveis tempos de trevas e
deveis ser muito cuidadosos com o que veem, jogam, leem e escutam vossos
filhos, para que amanhã não vos lamenteis de seu mau comportamento e, o
mais triste, a perda de sua alma.
Filhos, tatuar o corpo é prática pagã que vai contra a Sagrada Palavra de
Deus, que diz: “Não fareis incisões em vossa carne por um morto e não
imprimireis figuras em vossa carne.”(Lev. 19, 28) Lembrai-vos que vosso
corpo é templo do Espírito Santo e vós não podeis profaná-lo, nem destruí-lo
nem cremá-lo. Lembro-vos que todas estas marcações no corpo vêm de meu
adversário e são instrumentos do mal, que o que desejam é profanar a obra
de Deus e afastá-los do caminho da salvação. Repensai, pois, minhas crianças,
e não continueis marcando vosso corpo com tatuagens, porque isto não
agrada a Deus e para Ele amanhã tereis que prestar contas.
Pais de família, endireitai o rumo de vossos lares, dialogai muito com
vossos filhos, consegui tempo para escutá-los, porque muitos lares estão se
perdendo por falta de amor, diálogo, compreensão e, antes de tudo, pela
ausência de Deus. Voltai a levar Deus para vossos lares, rezai meu Santo
Rosário, porque família que reza unida permanece unida.
A Paz de meu Senhor esteja convosco.
Ama-vos vossa mãe, Maria Santificadora. Alto de Guarne (Antioquia).
Dai a conhecer minhas mensagens a toda a humanidade.
Fonte: www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes

Não vos dirigireis aos que evocam os espíritos, nem aos adivinhos; não os consultareis, para que não
vos torneis impuros com eles. Eu sou Javé, vosso Deus. (Lev. 19, 31)
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