“Quando vier o Paráclito, que vos enviarei da parte do PAI, o Espírito da
Verdade, que procede do PAI, Ele dará testemunho de Mim.”
(Jo. 15, 26)

.

O PARÁCLITO ILUMINA!
A PALAVRA GUIA!
“Não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias.”
(1 Ts. 5, 19-20)
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APRESENTAÇÃO
Muitos católicos, há vários meses, pelo mundo inteiro, começaram a se questionar:
o que está acontecendo com a Igreja, após a saída do Papa Bento XVI?
- Perseguição à liturgia da função
comportamentos e atitudes milenares...

papal,

atacando

seus

paramentos

- Perseguição à Missa de sempre, a Santa Missa Tradicional Latina (Tridentina),
que foi celebrada durante séculos (1500 anos) por milhares de santos sacerdotes;
muitos inclusive canonizados...
- Perseguição ao Latim, língua oficial da Igreja há séculos...
- Perseguição à Tradição bi-milenar da Igreja...
- Perseguição, com a remoção de seus cargos, dos cardeais, arcebispos e bispos que
sempre respeitaram e zelaram pela Sacralidade e pela Tradição, e que por isto foram
sempre muito próximos e fiéis aos Papas João Paulo II e Bento XVI...
- Nomeação recente de dezenove cardeais que não possuem nenhum traço nem
compromisso com a Tradição e a Sacralidade bi-milenar católica...
- Questionamentos e conceitos relativistas, até então inimagináveis, quanto ao
santo Evangelho, Doutrinas e Dogmas católicos; e inclusive sobre a importância de
alguns Sacramentos...
- Implantação radical de um modernismo horizontalista, apenas humanista, com
desligamento total da espiritualidade e da mística que nos comunica e liga aos Céus...
- Implantação radical de um ecumenismo que despreza a Bíblia Sagrada, rasga o
santo Evangelho de Nosso Senhor JESUS CRISTO e a Doutrina e Dogmas católicos...
- Implantação radical da “teologia da libertação” (ALIANÇAS PRETAS),
anteriormente condenada pelos santos Padres João Paulo II e Bento XVI, e que
privilegia o marxismo e a luta de classes. Nosso Senhor JESUS CRISTO nunca teve uma
atuação política – Meu Reino não é deste mundo – o politiqueiro e revolucionário foi
Barrabás...
Tudo isto que acabamos de elencar é apenas a ponta de um gigantesco iceberg
denominado apostasia satânica... São profanadores que vieram para sepultar a Igreja
de Pedro e erguer em seu lugar uma outra: mundana, profana, moderna e
ecumenista... A “igreja” da Nova Ordem Mundial iluminatti e do anticristo...
São Paulo nos alerta claramente na Segunda Carta aos Tessalonicenses (cap. 2)
sobre este tempo; e Nossa SENHORA é insofismável na Aparição em La Salette –
França/1846: “ROMA PERDERÁ A FÉ E SE TORNARÁ SEDE DO ANTICRISTO...”
No entanto, nosso DEUS é fiel, e nada acontece sem a Sua permissão; e Seus
desígnios são eternamente de amor e misericórdia, principalmente quando permite a
purificação de Sua Igreja e da humanidade em preparação final para a Volta Gloriosa
de Seu amado Filho Unigênito, Nosso Senhor JESUS CRISTO, para fazer novas todas as
coisas e inaugurar o Oitavo Dia da Criação! Novos Céus e Nova Terra!

“Porque o Senhor Javé nada faz sem revelar Seu segredo aos profetas,
Seus servos.”
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(Am. 3, 7)
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E sendo PAI, o mais amoroso de todos, sempre nos avisa. Mesmo que a grande
maioria seja desobediente e rebelde, ELE não se deixa vencer em misericórdia, e insiste
com Seus avisos...
A seguir, iremos tomar conhecimento das mensagens proféticas (DEUS PAI, Nosso
SENHOR e Nossa SENHORA), recebidas por Locução interior, na Irlanda, por uma
dona de casa (mãe de família), para escândalo dos orgulhosos e céticos Caifás e Anás de
nossos dias. Muitos até hoje também já têm rasgado suas vestes... Em breve, outros
tantos seguirão igual caminho...
Portanto, não fique chocado nem inseguro quando a maioria dos sacerdotes
criticar e tentar botar defeitos nestas mensagens (reze, para que abram o coração e
verdadeiramente se convertam), pois a maior parte deles sempre agiu assim com todos
os profetas autênticos... Desde o Antigo Testamento. E isto que já fazem cinco mil anos,
aproximadamente... Será que é ciúme, inveja, orgulho ferido, vaidade...? Nós não
sabemos por que agem assim, mas DEUS sabe... E isto é o que importa.
Em tempo: mais uma vez o SENHOR decidiu ocultar o verdadeiro nome do
instrumento (chamando-a apenas de Maria da Misericórdia) para paz e segurança sua e
da família, visto que os perseguidores de dentro e de fora da Igreja não param de
aumentar, com suas calúnias e difamações.
Cuidado todos vós, frágeis seres humanos, que vos interpondes entre DEUS e seus
filhos, caluniando (e divulgando calúnias contra) o Paráclito... Esquecestes que a
blasfêmia contra DEUS ESPÍRITO SANTO não tem perdão?! Isto está nítido no santo
Evangelho!

Notas finais:
a) As mensagens são traduzidas do inglês para o português de Portugal, por isto
algumas palavras poderão estar com a grafia alterada;
b) O endereço para acompanhá-las é o seguinte:

http://www.elgranaviso-mensajes.com/pt/mensagens-2014/janeiro-2014/
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MENSAGENS DA MISERICÓRDIA CELESTE
(AVISOS DE DEUS)
Dezembro/2013

Quando tentais reescrever a Palavra de DEUS, vós sois culpados
de blasfêmia
30 de Dezembro de 2013
Minha querida e amada filha, quando questionais a Minha Autoridade, vós negais a
Verdade. Quando a Minha Palavra, que está gravada na pedra, é desafiada por vós,
então vós não aceitais a Verdade. Quando tentais reescrever a Palavra de DEUS, vós
sois culpados de blasfêmia. O mundo foi avisado de que ninguém - nenhum servo
sagrado, nenhuma alma escolhida, nenhum profeta - poderia acrescentar ou retirar a
Palavra estabelecida no Livro do Meu PAI. No entanto, é exatamente isso que vai
acontecer quando aqueles que afirmam ser os líderes escolhidos da Minha Igreja na
Terra adulterarem a Verdade. Esse dia está muito próximo. Esse é o dia acerca do qual
vós fostes advertidos. Quem se atrever a adulterar a Palavra está a dizer que está acima
de DEUS. Aqueles que afirmam estar acima de DEUS, pelas suas atitudes ou ações,
nunca podem ser Meus representantes.
Porque a fé do homem é tão fraca e porque existe pouco conhecimento do Novo
Testamento, muitos serão enganados, aceitando a heresia como a Verdade. Isso será a
sua queda.
A Minha intervenção será através do derramamento do ESPÍRITO SANTO, para
iluminar os que permanecem leais a Mim. Agora, o teste será este. Se realmente
acreditais na Minha Existência, na Minha Missão, na Minha Crucificação, na Minha
Ressurreição da morte e na Promessa de Salvação, então vós nunca desafiareis a Minha
Palavra, que vos foi dada pela Bíblia Sagrada. Se vós acreditais, ainda que por um
minuto, que Eu abençoaria qualquer nova interpretação dos Meus Evangelhos, os
Mandamentos de DEUS e tudo o que vos foi ensinado por Mim, com a finalidade de os
adequar à moderna sociedade, então vós estais muito enganados.
O dia em que o líder que afirma guiar a Minha Igreja na Terra, disser que certos
pecados não interessam mais, é o dia do começo do fim. Esse será o dia em que vós
deveis observar de fora. Esse é o dia em que a Minha Igreja entrará na era das trevas.
Nesse dia vós nunca deveis tentar negar-Me; negar a Verdade. As mentiras nunca
podem substituir a Verdade.
O vosso JESUS

Todos vós recebestes a Verdade, mas muitos já a esquecestes. Ela
aborrece-vos. É muito perturbadora.
29 de Dezembro de 2013
Minha querida e amada filha Minha, quando Eu revelei os segredos do Livro da
Verdade, desde o princípio, Eu disse-vos que o Livro tinha sido predito aos profetas num total de três - representando a Santíssima Trindade. Eu não digo estas coisas para
vos assustar. Eu digo-vos esses fatos para que confieis completamente em Mim.
Minha filha, o Plano do Meu PAI para espalhar a conversão começou no momento em
que esta Missão começou. Esta conversão, num momento de grande apostasia, apatia e
vergonhosa indiferença pela Palavra de DEUS, é muito necessária. Foi dada a Verdade
aos filhos de DEUS no Santíssimo Livro, mas muito do que nele está contido tem, no
mundo de hoje, pouco impato sobre as pessoas. Como pode ser? Muitos estão
6

distraídos em entretenimentos, são facilmente divertidos e são rápidos a entender
qualquer coisa que os excite. Até a Verdade da Criação do homem foi negada. Em vez
disso, eles substituíram a Verdade por crenças absurdas em muitos falsos DEUSes de
sua própria criação. A aderência a práticas de magia e ocultismo atraiu a atenção de
muitos e incendiou a imaginação dos que procuram o sensacionalismo para as suas
vidas.
Depois, há aqueles que abusam dos seus conhecimentos sobre o mundo espiritual e que
têm feito com que muitas almas vagueiem para longe de Mim, a fim de se habilitarem
com dons espirituais; em vez disso, essas pobres almas convidam o espírito do mal ao
chamarem os espíritos daqueles que entraram no Inferno. Esses espíritos apenas os
levam para uma teia da qual eles nunca se vão desembaraçar. Aqueles que se
intrometem em práticas da Nova Era, feitiçaria, cartas de tarô e clarividência, serão a
causa de terríveis aflições sobre os outros, embora em muitos casos eles não tenham
conhecimento do mal que fazem. Todas essas pessoas que colocam falsos DEUSes à
frente do único DEUS Verdadeiro são culpadas de paganismo - um crime hediondo porque eles sabiam a Verdade antes de se afastarem dela.
Depois, há aqueles que amaldiçoam os outros quando se envolvem no satanismo. Tão
depravados, que constantemente Me insultam e realizam tais atos perversos, porque
eles já fizeram um pato com o demônio. Nada que Eu faça os mudará. Ó como Eu choro
lágrimas amargas por essas pobres almas equivocadas.
Depois, há aqueles que Me conhecem mas que passam pouco tempo na Minha
Companhia. Eles trazem-Me uma grande tristeza, pois eles têm as suas almas como
seguras. Eles acreditam que lhes foi dado um direito natural à Vida Eterna, mas não
acreditam que têm de a ganhar. Muitos deles são tão complacentes que não se
importam com os Sacramentos e raramente prestam qualquer atenção aos Dez
Mandamentos, uma vez que não acreditam que se lhes apliquem hoje. A maioria não
acredita no Inferno ou Purgatório. Eles andam num caminho muito perigoso. Em breve
eles serão ainda mais enganados, quando forem alimentados por uma nova doutrina
aguada que será introduzida pelos Meus inimigos. Agora, eles precisam de muita
oração.
Por fim, há os que estão mais próximos de Mim e que apreenderam todas as coisas
Sagradas. São estas as almas que Me trazem grande conforto e nas quais Eu repouso.
Porém, há entre eles quem não viva a Verdade. Eles pregam a Verdade, mas não
praticam as bases dos Meus Ensinamentos. Eles não amam os outros como deveriam.
Eles olham por baixo para aqueles que consideram ser menos informados sobre todos
os assuntos sagrados do que eles. Alguns consideram-se acima dos outros e mais
favorecidos por DEUS. Esses hipócritas enfurecem-Me mais, porque eles não
conseguem ver como pecam aos Meus Olhos.
Assim, como vedes, a Verdade nunca deve ser tomada como garantida. Todos vós
recebestes a Verdade, mas muitos já a esquecestes. Ela aborrece-vos. É muito
perturbadora – demasiado tempo despendido -, pois muitos de vós vedes a Verdade
como algo que não é mais relevante nas vossas ocupadas vidas de hoje. Muitos de vós
negar-Me-eis e então, finalmente, rejeitar-Me-eis completamente, quando fordes
alimentados pelas mentiras daqueles que vos querem afastar da salvação. É por isso
que vós deveis aprender uma vez mais a Verdade.
Só pode haver uma Verdade, que é a Verdade estabelecida por DEUS desde o princípio.
O vosso JESUS
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Mãe da Salvação: O meu Filho instruiu-me para trazer ao mundo
esta importante Mensagem
28 de Dezembro de 2013
Minha filha, o meu Filho instruiu-me para trazer ao mundo esta importante
Mensagem. Ele deseja que todos aqueles que têm família e amigos que rejeitam a DEUS
e que negam o meu amado Filho, JESUS CRISTO, saibam que Ele os inundará com as
Suas Graças, se vós recitardes esta Cruzada de Oração especial por eles. Quando vós
disserdes esta Oração, Ele demonstrará grande comPaixão por cada um deles e os
puxará e retirará da beira da desolação.
Cruzada de Oração: (131) Oração de Misericórdia:
Ó minha querida Mãe da Salvação, por favor pedi ao vosso Filho, JESUS CRISTO,
para conceder Misericórdia (nomes de todos aqui... ) durante O Aviso e outra vez no
dia Final, antes que eles venham perante o vosso Filho.
Por favor, orai para que cada um deles seja salvo e desfrute dos frutos da Vida Eterna.
Protegei-os todos os dias e levai-os ao vosso Filho, para que lhes seja demonstrada a
Sua Presença e lhes seja concedida a paz de espírito e alcancem grandes Graças.
Amém.
O Meu filho derramará, devido a esta Missão, Graças extraordinárias sobre as almas
que estão a necessitar da Sua Misericórdia. Ele será sempre generoso quando as almas
vivem de acordo com a Sua Santa Palavra e O recebem nos seus corações.
Ide em frente e alegrai-vos, porque este é um dos mais extraordinários Dons que Ele dá
a todos aqueles que responderem a este Chamamento do Céu. A vossa amada Mãe;
Mãe da Salvação

Todos os filhos de DEUS fazem parte da Sua extraordinária
família
28 de Dezembro de 2013
Minha querida e amada filha, muitos dos que acreditam em DEUS têm apenas uma
idéia vaga sobre quem ELE é e porque criou ELE o mundo.
O Meu PAI é o Amor. Todos os que estão ao redor dELE O amam, tal como vós podeis
imaginar o amor por um PAI muito querido. Estar com ELE é o sentimento mais
natural e todos no Céu estão em completa união com ELE. Eles sentem-se acarinhados,
muito amados, e isso traz-lhes uma completa sensação de pertença. Quando todos
aqueles que são favorecidos com o Reino de Meu PAI se unem com ELE, experimentam
um êxtase como nenhum outro que vós conheceis na Terra. Quando aqueles de vós que
Me seguis, a JESUS CRISTO, e vos juntais em união Comigo, conhecerdes o Meu PAI,
também experimentareis essa sensação de pertença.
Todos os filhos de DEUS fazem parte da Sua extraordinária família e cada qual é amado
por ELE com uma Paixão permanente. Os que sois abençoados com as Graças do Céu e
vos sintais perto do Meu PAI, deveis saber que sentireis um sentimento de temor no
vosso coração quando falais com ELE - por um lado. Mas, por outro lado, sentir-vos-eis
amados e com um instinto, o qual vós não entendeis, de saberdes que sois Seu filho.
Isso aplica-se a todos os filhos de DEUS, independentemente da idade. Uma vez que a
idade no Reino de DEUS não existe. Todas as almas são elevadas de acordo com o seu
estado e conforme cumprirem a Vontade do Meu PAI.
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Ó, como o Meu PAI foi esquecido e como ELE é mal compreendido. ELE não é temível.
No entanto, a Sua Justiça é Finita. ELE é amoroso e justo e irá fazer todo o possível
para renovar o mundo, para que ele seja adequadamente preparado para Me receber,
ao Seu amado Filho.
Vós nunca deveis sentir que não podeis chamar o Meu PAI, porque ELE é o vosso PAI,
Todo-Poderoso, que deu a Ordem para que a vida começasse e que dá a Ordem para que
a vida seja retirada. Segui os Mandamentos do Meu PAI. Aceitai com gratidão o Dom do
Meu nascimento, da Minha morte e da Minha ressurreição, e a Vida Eterna será vossa.
O vosso JESUS

Os Meus planos para salvar o mundo inteiro estão em vigor e nem
uma alma Eu deixarei ir-se facilmente
26 de Dezembro de 2013
Minha querida e amada filha, é Meu desejo dar conforto a todos vós neste momento. Os
Meus planos para salvar o mundo inteiro estão em vigor e nem uma alma Eu deixarei ir
facilmente. Cada filho de DEUS tem capacidade para amar - mesmo aqueles que estão
separados de DEUS. Cada alma nasceu com o Dom do Amor - o Dom de DEUS que
habita dentro delas ainda que não O reconheçam.
O amor é uma característica odiada por Satanás, porque DEUS é Amor. Todo aquele
que ama outra pessoa sente alegria no seu coração. O amor é o sentimento mais natural
e é aquele que mantém a Luz de DEUS a brilhar num mundo em trevas. Satanás atacará
o amor em todas as oportunidades. Ele arrebatá-lo-á para longe daqueles que puder, e
substituirá o amor por muitos substitutos ímpios. Quando ataca o Sacramento do
Matrimônio, ele dilui o amor dentro de cada união até que apenas reste o ódio. Ele
quebrará as amizades. Ele causará a divisão, a desconfiança e o ódio quando e onde
puder. Ele é a causa do assassinato, de atos de violência entre as pessoas, atos de
opressão, tortura e guerra. Quando Satanás ataca a lei natural do amor, criada pelo
Meu PAI, atrai as pessoas para uma terrível angústia. Elas não sentirão paz quando
falta amor nas suas vidas. Se não há amor elas não confiarão nos outros, e, quando
houver ódio na alma de uma pessoa ela ou ele tratará os outros com uma terrível
crueldade.
O ódio nunca pode vir de DEUS. O ódio vem do demônio. Aquele que odeia emula os
traços associados a Satanás. Porque, imitando Satanás, muitas vezes o homem disfarça
o ódio com uma fachada de doçura e astúcia. Muitas vezes ele, o que odeia o outro, dirá
que eles só falam de amor quando provocam danos a outras pessoas para as confundir.
O homem que odeia, tal como Satanás, será cuidadoso para não revelar o seu ódio.
Muitos dirão que estão a agir de boa-fé pela necessidade de serem honestos. No
entanto, qualquer ato de ódio nunca pode trazer bons frutos, porque, como carne
apodrecida, trará a decadência, seguida da morte da alma.
O amor é tudo o que importa aos Meus Olhos. Ficai certos de que todos aqueles que
estão cheios de amor - ou por outrem ou por DEUS - são já favorecidos. Aos que são
favorecidos por DEUS, ser-lhes-á mostrada Grande Misericórdia, por Mim. Aos que
têm ódio nas suas almas, não será mostrada Misericórdia, a não ser que eles próprios
se redimam primeiro aos Meus Olhos. Vós deveis lembrar-vos que o ódio, em qualquer
forma, e especialmente quando praticado no Meu Santo Nome, trará apenas a
desolação da alma.
O Meu Amor é maior do que o sentido por qualquer homem. Ele está para além da
vossa compreensão. Devido à amplitude e à profundidade do Meu Amor por vós, Eu
inundarei cada um de vós com o Meu ESPÍRITO SANTO. O Meu Amor atrairá o amor
aos vossos corações, não importa quão ínfimo seja, em cada alma. Então, por favor, vós
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nunca deveis desistir da esperança de que Eu traga a salvação ao mundo inteiro,
porque a Minha Paciência é infinita e o Meu Amor é eterno.
O vosso JESUS

No próximo Natal a celebração do Meu Nascimento será
substituída por uma grande cerimônia
25 de Dezembro de 2013
Minha querida e amada filha, Eu Sou a Palavra feita Carne. O Meu Corpo abraça o
mundo de hoje, mas o mundo, embora possa celebrar o Natal, é impenetrável ao Meu
Plano de Salvação.
O Natal deixou de ser uma celebração do Meu Nascimento, mas um substituto pagão,
onde cada honraria é feita na procura de falsidades. Como se tornou fraca a fé dos
Cristãos. Como eles se esqueceram de tudo o que Eu Ensinei ao mundo. Como eles se
preocupam com o conforto material, que se transformará apenas em poeira, ignorando
completamente o estado das suas almas.
Os tempos que caem sobre vós, em que a fé da maioria dos cristãos se tornou fraca que
é pouca a discussão ou a referência à Minha Gloriosa Divindade. Os Meus
Ensinamentos já não têm qualquer significado real nas vossas vidas e muitos
sacerdotes já não Me amam como deveriam. Não, Minha filha, eles não Me reconhecem
verdadeiramente, de todo.
Eu não descansarei até que a Minha Voz seja ouvida, até que vos desperte para o
chamamento da renovação da vossa fé. Brevemente, a vossa fé em Mim enfraquecerá
ainda mais. Então, vós ficareis tão ocupados, concentrados em temas políticos,
relacionados com os países onde a guerra e a pobreza são galopantes, que Me
esquecereis. Eu serei substituído na vossa fé pelos Meus inimigos, que se posicionam
como meus servidores e que vos levarão para mais e mais longe de Mim.
No próximo Natal, a celebração do Meu Nascimento será substituída por uma grande
cerimônia, que aplaudirá o trabalho desses impostores que desfilam na Minha Igreja,
vestindo paramentos que servem apenas para enganar os fiéis. Nesse dia, eles
aplaudirão o DEUS da justiça social, dos direitos humanos e o dinheiro que, dirão,
empregaram na fome do mundo. Mas sabei isto. Todas essas coisas apresentadas ao
mundo no Meu Santo Nome servem a um único propósito, o de vos levar para longe da
Palavra, que é a Minha Carne. A Minha Carne é o Meu Corpo. O Meu Corpo é a Minha
Igreja. Quando os que se dizem da Minha Igreja não veneram a Minha Santa Palavra,
mas, em vez disso, abraçam e tentam controlar a política mundial, então eles nunca
podem dizer que são de Mim. Chegou a hora de acontecer divisão - o cisma predito - e
ele vai ser rápido.
Vós apenas podeis amar um DEUS e o único caminho para o Meu PAI é através de Mim,
Seu Filho Unigênito; separando-vos de Mim, em atividades de campanhas políticas que
se esforçam na promoção dos direitos humanos e na justiça social, como substituto da
Palavra, então vós negais-Me.
O Meu coração está pesado neste momento, Eu dou-vos este aviso para não cairdes no
erro e na mais astuta armadilha, colocada diante de vós pelos discípulos do Meu
inimigo, o demônio.
O vosso JESUS
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Mãe de Salvação: Esta nova e obscena imitação da Palavra de
DEUS levará muitos a acreditar que ela é simplesmente uma
versão moderna e atualizada do Novo Testamento
23 de Dezembro de 2013
Minha filha, a escuridão cairá tão de repente sobre a Igreja do meu Filho, que muitos
ficarão instantaneamente silenciosos, pelo choque que irão ter. Será declarado que o
meu Filho, JESUS CRISTO, o Rei, não é mais o Rei. Em seu lugar estarão os altos
DEUSes pagãos e de todas as religiões, incluindo aquelas que não vêm de DEUS; e todos
ocuparão posições na Igreja do meu Filho na Terra.
Para o mundo, a nova proclamação do assim chamado Cristianismo parecerá ser uma
boa notícia. O mundo alegrar-se-á, porque muitos irão acolher o que eles vêem que é
uma grande tolerância para cada espécie de ação, a qual era até então considerada
como pecado aos olhos de DEUS.
Quando o meu Filho andou na Terra, os fariseus rejeitaram a Verdade. Eles
acreditavam apenas no que lhes convinha e acreditaram em muitas falsidades. Eles não
aceitaram os braços estendidos do meu Filho, quando Ele proclamou a Santa Palavra
de DEUS. Chegou o tempo, uma vez mais, para aqueles que clamam conhecer a Verdade
negarem o meu Filho. Por isto Eu quero dizer: a Sua Santa Palavra é como está
proclamada no Santíssimo Evangelho. Brevemente, o Santíssimo Livro será
descartado, e um novo substituto, blasfemo, será declarado a todos, na Igreja de Meu
Filho e fora dela. Muitos serão enganados.
Tão astuciosos são os inimigos do meu Filho que esta nova e obscena imitação da
Palavra de DEUS levará muitos a acreditarem que ela é simplesmente uma versão
moderna e atualizada do Novo Testamento. A Palavra do meu Filho será usada e
modificada para significar algo novo; algo que Ele nunca disse. O maligno, através dos
inimigos do meu Filho, enganará sempre o mundo usando a Verdade como uma base
para mentiras. Eles atacarão sempre o que é a Verdade, trabalhando com a Verdade, a
fim de difamar a Palavra do meu Filho.
Eles começarão primeiro com a Sua Palavra e destrui-la-ão - em primeiro lugar,
escarnecendo dela e, em seguida, descartando-a em favor da heresia. Em seguida, eles
atacarão a Sua Carne. O Verbo fez-se Carne na forma do meu Filho. Eles crucificaram o
meu Filho antes, e agora, como Ele vem de novo para renovar a Terra, eles irão destruir
a Santa Eucaristia. Todos os que têm fé devem perseverar durante estas terríveis dores
de nascimento, porque, quando todos o fizerem, o Filho do Homem erguer-se-á e
recuperará o Seu Reino na Terra. Aqueles que amam o meu Filho devem honrá-Lo em
todos os momentos, e nunca O devem negar.
Vós deveis estar preparados para viver pela Verdade, e nunca sucumbir aceitando as
mentiras que serão espalhadas por todo o mundo pela nova religião mundial que será
em breve declarada. Quando virdes essas coisas acontecerem, ficai certos de que está
próximo o tempo da Segunda Vinda do Único e Verdadeiro Salvador, JESUS CRISTO, o
Rei da humanidade. A vossa amada Mãe.
Mãe da Salvação
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Em breve Me vereis em toda a Minha Glória Celestial e
entendereis então finalmente o mistério da Minha Divindade
22 de Dezembro de 2013
Minha querida e amada filha, como o mundo em breve parará e reconhecerá a Minha
Presença. A Minha Presença será sentida em todas as nações, países e casas, e ninguém
negará a Minha Presença; porém alguns não irão querer testemunhar a Minha
Intervenção. Todos vós deveis aceitar, quando O Aviso tiver lugar, que é um Grande
Sinal do Céu. Ele confirmará o amor que DEUS tem por todos os Seus filhos.
A vossa solitária separação de DEUS chegará ao final nesse dia. Aqueles que quiserem
Proteção, que a desejam, da tristeza que existe no mundo de hoje, sabei isto: Eu
enxugarei as vossas lágrimas. Perdoarei os vossos pecados. Eu Abençoar-vos-ei a todos,
incluindo aqueles que Me irão virar as costas, na esperança de que venham a correr de
volta para Mim, para que Eu possa salvá-los.
O mundo é Meu. Os filhos de DEUS serão reunidos e todos aqueles cujos nomes estão
no Livro da Vida serão lançados nos Meus Braços. Orai para que aqueles que têm
dúvidas se livrem delas, para que aqueles que estão em terrível escuridão Me peçam
Misericórdia e para que aqueles que Me negam finalmente Me reconheçam.
Vós nunca deveis permitir que os detratores da Minha Santa Palavra vos levem para
longe de Mim, o vosso amado JESUS. Em breve Me vereis em toda a Minha Glória
Celestial e entendereis então finalmente o mistério da Minha Divindade.
O vosso JESUS

Mãe de Salvação: Pelo milagre da Iluminação das Consciências,
Ele, o meu Filho, trará alegria, amor e esperança ao mundo
22 de Dezembro de 2013
Minha filha, por favor dá a conhecer que o meu precioso Filho está a preparar a Sua
Grande intervenção de Misericórdia. Em consequência, o mundo será renovado e
muitos alegrar-se-ão do seu ser renovado, liberto da dúvida acerca da Existência de
DEUS.
Como se sentirão sós aqueles que não reconhecem o meu Filho. Quando o meu Filho
estava no monte, pouco antes da Sua Ascensão ao Céu, os discípulos estavam confusos e
assustados por causa da separação d´Ele, que eles teriam que encarar. Muitos deles
entraram em pânico e pediram ao meu Filho para não os deixar. Ele confortou-os
pacientemente, explicando-lhes que essa separação seria apenas temporária e que Ele
lhes enviaria ajuda. A ajuda a que Ele se referia era o Dom do ESPÍRITO SANTO. Então,
Ele disse-lhes: "Não temais, porque com a ajuda Daquele Que Eu vos enviarei, vós não
ficareis sozinhos. Eu estarei sempre convosco sob a forma do ESPÍRITO SANTO."
Embora Ele tenha dito a todos, nesse dia, que Ele viria de novo, eles não entenderam o
que realmente Ele quis dizer. Alguns pensavam que seriam semanas até que Ele desse a
conhecer. Mas, lembrai-vos, um dia no tempo de DEUS pode ser em qualquer
momento. Agora, o dia está a aproximar-se, e todas as profecias preditas; assim estão a
acontecer os sinais do fim dos tempos. Não tenhais medo nos vossos corações, queridos
filhos, porque o tempo do júbilo está quase em cima de vós. Não haverá mais lágrimas
ou tristeza, pois o Grande Dia do meu Filho amanhecerá de repente e Ele reunirá todos
os Seus nos Seus Sagrados Braços.
Orai pelas grandes Bênçãos de DEUS e pela grande Misericórdia que o meu Filho
possui, em grande abundância, para cada um dos filhos de DEUS. Isso inclui o bom, o
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mau e o indiferente. Pelo milagre da Iluminação das Consciências, Ele, o meu Filho,
trará alegria, amor e esperança ao mundo.
Sede gratos por esta grande Misericórdia do Amor do meu Filho, uma vez que vós
nunca ireis morrer, desaparecer ou ficar retidos, porque vós pertenceis-Lhe.
Orai, orai, orai para que a Humanidade escolha a Mão de Misericórdia do meu Filho,
em vez do engano e da perversa opressão que o maligno exerce sobre os mais fracos. A
vossa amada Mãe.
Mãe da Salvação

Vós não podeis divorciar a Minha Igreja da Palavra - Carne porque, então, ela não pode Existir
21 de Dezembro de 2013
Minha querida e amada filha, aqueles que te acusam de, através da Minha Santa
Palavra, lutares contra a Autoridade da Minha Igreja, devem ouvir o Meu Chamamento.
A Igreja, criada por Mim, JESUS CRISTO, foi construída sobre uma rocha firme e não
importa o quanto a Minha Igreja – O Meu Corpo - seja atacada, as portas do inferno
nunca a destruirão. Satanás e os seus agentes atacam apenas o que é genuíno, o que é a
Verdade e o que é de Mim. É aí que toda a sua energia será focada – sobre a Minha
Igreja. Eu Estou Presente na Minha Igreja, através do Meu Corpo, a Santíssima
Eucaristia. Os Meus inimigos terão sempre por alvo a Santíssima Eucaristia, porque
não é apenas um símbolo do Meu Amor, das Minha promessa para redimir o mundo Ela é o Meu Corpo. Ela vive e respira, porque Sou Eu, JESUS CRISTO, Quem nela
habita. Eu permanecerei Presente na Sagrada Eucaristia até próximo do fim, mas a
Minha Igreja nunca morrerá.
A Minha Palavra fez-se carne e, através de Minha Carne, vós, filhos de DEUS, ficareis
junto de Mim. Quando os Meus inimigos atacaram a Minha Igreja, no passado, a Minha
Igreja uniu-se e lutou contra os seus opositores. Mas, quando a Minha Igreja é atacada
por dentro, pelo espírito do mal, muito poucos obstáculos ele enfrentará de um mundo
secular.
Satanás não ataca o seu próprio trabalho. Como Filho do homem, Eu nunca
abandonarei a Minha Igreja, pois ela é impenetrável para o diabo. Os Meus seguidores
permanecerão fiéis à Minha Igreja até ao último dia. No entanto, o número de pessoas
que não entendem os ataques à Minha Igreja, vindos de dentro, será elevado. Elas
contentar-se-ão, na sua maior parte, com as muitas adaptações que irão ser
introduzidas nos Santos Sacramentos e nas Leis de DEUS. Eles absorverão a mentira de
que a vida moderna exige uma igreja moderna; de que, hoje, as pessoas precisam de
poder fazer escolhas com base na sua própria vontade - independentemente de, com
essa possibilidade, insultarem ou não a DEUS. Então, quando profanam a Sagrada
Eucaristia, elas deixam de fazer parte da Minha Igreja. A Minha Igreja permanecerá
intacta. A Minha Igreja ficará de pé, por causa daqueles que irão permanecer fiéis à
Palavra de DEUS - a Palavra que se fez Carne. Vós não podeis divorciar a Minha Igreja
da Palavra - Carne - porque, então, ela não pode Existir.
Eu prometi que iria proteger a Minha Igreja contra os portões do Inferno e Eu farei isso
agora, preparando os Meus leais servos sagrados para ficarem Comigo e manterem-se
fiéis e firmes até ao Grande Dia. Eu nunca quebro as Minhas Promessas.
O vosso JESUS

13

No Dia do Julgamento, vós entendereis finalmente o Poder de
DEUS
20 de Dezembro de 2013
Minha querida e amada filha, é pelo Meu Comando que Satanás e seus demônios
abrandarão. Apesar de todo o seu poder eles não são nada perante Mim, o Filho do
homem, JESUS CRISTO. Apesar de toda a Minha humildade, Meus Sacrifícios, Meus
Apelos à raça humana, para permitir que o Meu Amor vos atraía para Mim, a Minha
Divindade nunca deve ser subestimada. O Meu Poder nunca deve ser mal interpretado,
porque Eu Sou Todo-Poderoso e o Meu Reino reinará para sempre, com ou sem o
homem, que tem o livre arbítrio, portanto, a opção por Me seguir ou não.
Embora a fraqueza humana, causada pelo pecado, faça cada pessoa vulnerável à
tentação de Satanás, vós nunca deveis acreditar que ele tem todo o poder, pois ele não o
tem. Cada demônio, incluindo o seu mestre, a besta, cairá aos Meus Pés, sob o Meu
Comando. Não sabeis vós isso? Porque há apenas Um Que tem a Divindade para os
rebaixar aos Seus Pés e que Sou Eu, JESUS CRISTO.
Para alcançar a graça de DEUS cada um de vós deve vir a Mim. Eu amo-vos. Eu atraiovos para Mim. Eu rogo-vos. Eu humilho-Me perante vós. Eu permiti-Me ser arrastado
pelo chão, no meio da lama, por vós, antes de morrer. Em breve vós tereis de Me
encarar. No Dia do Juízo, vós entendereis finalmente o Poder de DEUS, e, em seguida,
sabereis o que significa ficar cara a cara com a Minha Divina Luz. Tão poderosa é a
Minha Luz que só os puros e humildes resistirão. Ela forçará muitos de vós a irdes ao
chão, quando protegerdes o vosso rosto de Mim. Muito poucos de vós estais aptos a
estar perante Mim, e, contudo, Eu puxar-vos-ei para Mim, até que fiqueis como deve
ser, em completa rendição e em total obediência a Mim. Nesse dia, o vosso livre arbítrio
chegará ao fim.
O vosso JESUS

Só a Luz de DEUS pode trazer a eterna felicidade
18 de Dezembro de 2013
Minha querida e amada filha, o princípio não tem fim. Uma vez que a vida é criada pelo
Meu PAI e desde que o homem respira pela primeira vez, ele existirá em seguida em
corpo e alma pela eternidade.
O maior mistério da Vida Eterna é que ela existe, quer o homem queira ou não. Foi
dado ao homem o Dom do livre-arbítrio e, até o dia de seu último suspiro na Terra, ele
pode escolher. Ele pode viver a sua vida o melhor que pode e de acordo com as Leis de
DEUS e ganhar a salvação, ou ele pode desperdiçar a Verdade da Existência de DEUS e
viver a sua vida de acordo com seus próprios desejos. Quando satisfaz as suas próprias
concupiscências, cobiças e desejos, violando a Palavra de DEUS, ele assume riscos
terríveis, o que terá consequências para a eternidade.
Os afortunados que ganham a mais gloriosa salvação viverão uma Vida Eterna de
êxtase no Reino de DEUS. Eles desfrutarão de toda a espécie de glória em união com a
Vontade de DEUS e viverão uma existência perfeita, que nunca terá fim. Aqueles que
optarem por virar as costas a DEUS, mesmo que Eu tenha feito todos os esforços para
salvar as suas tristes almas, terão também uma existência eterna. Infelizmente, eles
suportarão uma terrível agonia, em solitária desolação e em desespero. Eles serão
também elevados, com os vivos e os mortos, mas a sua existência será dolorosa, já que
eles nunca verão a Luz de DEUS. Só a Luz de DEUS pode trazer a eterna felicidade.
Quando dais o vosso último suspiro na Terra, isso significa simplesmente que sereis
depois levados para a próxima etapa da vossa viagem para a eternidade. Há apenas um
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caminho a seguir: aquele que vos traz a Mim. Qualquer outro caminho levar-vos-á a
uma terrível existência e, todavia, muitas almas equivocadas acreditam que sabem a
Verdade quando rejeitam a existência da eternidade.
Vós nunca deveis rejeitar a Verdade, porque apenas a Verdade vos pode trazer a
salvação eterna.
O vosso JESUS

Através do Sacramento do Batismo o poder da besta fica
enfraquecido
16 de Dezembro de 2013
Minha querida e amada filha, quando vós estais perto do Meu Coração e quando as
almas se entregam completamente a Mim, acontece um número de coisas.
Em primeiro lugar, desaparecerá qualquer receio da interferência humana nas vossas
vidas. Em seu lugar, haverá a paz e o contentamento, que vêm de Mim, quando Eu
habito verdadeiramente nos vossos corações e almas. Nenhum abuso, crueldade ou
crítica pode penetrar nas vossas almas, porque vós entregareis essa dor a Mim. É por
isso que deveis manter-vos sempre calmos e em silêncio diante de tais ataques.
A próxima Graça que vos será dada é a força para resistirdes à tentação do pecado. Esta
tentação, que é posta diante de todas as almas, todos os dias, pelo demónio, é muito
poderosa, e muito poucas pessoas têm a força de vontade para não cair em pecado. Mas
quando abandonais a vossa vontade a Mim, é a Minha Vontade que habitará dentro da
vossa alma, a qual vencerá as tentações colocadas diante de vós.
Nunca, nunca subestimeis a força que o estrangulamento de satanás tem sobre a raça
humana. Este poder é como uma tempestade poderosa e, tal como uma forte e feroz
rajada de vento, pode deitar-vos ao chão. A sedução, que é posta dianta de vós pelo
maligno, é semelhante a uma força que vos levantará em segundos e vos impulsionará
para o pecado que tentais evitar.
O homem nasce com o pecado. Através do Sacramento do Batismo o poder da besta fica
enfraquecido. Então, como vós passais por muitas provações e tentações na vida, cada
pessoa será atraída para pecados de toda a espécie. Somente aqueles que trabalham
arduamente para evitar o pecado superarão a feroz batalha que o maligno montou para
devorar as vossas almas. A regular comunicação Comigo é importante. Tudo o que
precisais de fazer é falar Comigo com as vossas próprias palavras. Pedi-Me
regularmente para vos perdoar dos pecados pelos quais vós estais arrependidos.
Recebei os Sacramentos regularmente. Então, finalmente, confiai em Mim, pois
quando o fizerdes EU tenho o poder de vos trazer para fora do pecado. Quando
entregais a vossa vontade a Mim, a Minha Vontade tornar-se-á a força orientadora que
vos protege contra satanás.
Abandonando-vos completamente a Mim aperfeiçoareis a vossa alma.
O vosso JESUS

O orgulho é um traço perigoso, porque convence o homem de que
ele é maior do que DEUS
15 de Dezembro de 2013
Minha querida e amada filha, a humanidade é ignorante das Leis Divinas e da Divina
Vontade do Meu PAI. O homem é uma criatura de DEUS e, como tal, não lhe foi dado o
Dom do Conhecimento em relação a muitos segredos conhecidos apenas dos Anjos e
santos do Céu. Portanto, um homem não pode dizer que sabe porque permite o Meu
PAI que certos eventos a tenham lugar no mundo, enquanto outro homem afirma que
está a par da origem do universo. O homem é simplesmente um servo de DEUS, mas
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DEUS, porque Ele quis criar o homem à sua perfeita imagem, concedeu-lhe muitos
dons e talentos. Ele nunca deu ao homem o conhecimento da árvore da vida e isso foi
por alguma razão. O homem destruiu a sua posição aos olhos de DEUS, quando Adão e
Eva se separaram d’Ele, por causa do pecado do orgulho. O pecado do orgulho continua
até hoje e é a causa de muita separação de DEUS. O orgulho é um traço perigoso porque
convence o homem de que ele é maior do que DEUS. O orgulho tenta o homem a
interferir com as Leis da Divindade de DEUS. Incluindo a crença de que o homem tem o
direito de decidir a quem é dado o Dom da Vida e quem tem o direito de a tirar.
O orgulho também convence o homem de que ele sabe como o universo foi criado,
quando ele é, de fato, ignorante sobre esse milagre. Somente DEUS tem o Poder de
criar alguma coisa. Somente DEUS pode decidir o quanto Ele permitirá ao homem
explorar ou adulterar a Sua Criação. No entanto, o homem acredita que sabe todas as
respostas. Quando o homem acredita que controla o seu próprio destino e o destino dos
outros, ele cai num erro grave, porque quando imita o pecado de lúcifer ele vai ser
posto de lado. Quando o homem se recusa a responder ao seu Criador, Ele não estará
mais lá para o confortar no último dia.
Vós nunca deveis permitir que o orgulho vos convença de que sabeis todas as coisas
deste mundo e para além dele, porque isso é impossível. Em vez disso, vós deveis ouvir,
aceitar as instruções estabelecidas nos Santos Evangelhos, para que possais viver em
paz e em conformidade com a Vontade do Meu PAI. Pois quando vos humilhais perante
Ele, Ele mostrar-vos-á grande glória e entendereis, então, o grande mistério do Seu
Reino Glorioso no último dia.
O vosso JESUS

Vós fostes agora preparados durante três anos. Levantai-vos,
pegai na vossa cruz e segui-Me
14 de Dezembro de 2014
Minha querida e amada filha, já começaram hoje os preparativos para a Minha
Intervenção de Grande Misericórdia, para transformar os corações do homem de pedra
em ouro. Os sinais do tempo serão testemunhados por aqueles cujos olhos podem ver e
pelos que estão alertados para a Minha promessa de dar a todos a mesma oportunidade
de salvação.
Aqueles cuja fé enfraqueceu serão renovados com o fogo do ESPÍRITO SANTO. Tão
poderoso será o ESPÍRITO SANTO que, quando testemunharem a Luz, os Raios da
Minha Misericórdia, muitos cairão ao chão pela força deles.
Aqueles que Me detestam e cujos pecados, para eles, nada representam, morrerão
sobretudo em espírito e rastejarão, de terror, para longe de Mim. Alguns não
sobreviverão à Minha Intervenção, porque ficarão chocados para lá da sua resistência.
Eu Estou, neste momento, a preparar todas as almas escolhidas, instruindo-as para
procurarem a Confissão e rezarem pelos pecados dos outros. O Meu Tempo está
próximo. A Minha Intervenção será rápida e poderosa e, desse dia em diante, o mundo
dividir-se-á em dois. Nesse dia, o mundo será virado do avesso e apenas aqueles que
permanecem a meu favor suportarão as provações que serão vistas em toda a parte.
Vós fostes agora preparados durante três anos. Levantai-vos, pegai na vossa cruz e
segui-Me. Sede fortes. Eu dar-vos-ei coragem, pois precisareis dela quando a escuridão
das almas que irão rejeitar a Minha Misericórdia cair sobre a Terra e, depois, espalharse. Somente aqueles que estiverem abençoados com o ESPÍRITO SANTO estarão
providos de Luz, a qual guiará todos aqueles que querem entrar no Meu Reino, para
que possam navegar no seu caminho em direção da Vida Eterna. O vosso JESUS.
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Durante toda a Minha infância Eu sabia Quem Eu era
12 de Dezembro de 2013
Minha querida e amada filha, como o tempo do Meu Aniversário se aproxima, Eu
desejo que todos os Cristãos em todos os lugares contemplem o motivo do Meu
Nascimento.
O Meu Nascimento foi planejado pelo Meu PAI, na Sua Misericórdia e no Seu
extraordinário Amor pelos Seus filhos. O Seu maior sacrifício foi enviar o Seu único
Filho, nascido d’Ele, para um mundo ingrato, cheio de pecadores, que não queriam
conhecê-Lo nas Suas Condições. Todas as intervenções foram feitas, através dos
profetas, para tentar transformar os seus corações endurecidos, para procurarem a
Sua Glória. Mas eles voltaram-se contra Ele e mataram os profetas, que os tinham
alimentado com o alimento para as suas almas.
Pelo envio de uma criança inocente, o Seu único Filho, para o mundo, Ele colocou-se a
Ele próprio como um servo humilde, em carne humana, perante aqueles que foram
feitos para servir o seu Mestre. O Mestre, por isso, tornou-se o Servo, o que foi a maior
forma de humildade. No entanto, Ele amou tanto os Seus filhos, que estava preparado
para fazer qualquer coisa para trazê-los de volta do engano e da tentação de Satanás.
Durante toda a Minha infância, Eu sabia Quem Eu era e o que era esperado de Mim. Eu
estava também muito assustado e oprimido pelo conhecimento de Quem Eu era e do
que era esperado de Mim. Porque Eu era humano, Eu sofria de medo. Eu era facilmente
magoado. Eu amei a todos os que entraram em contato Comigo e Eu confiei totalmente
porque Eu amava-os. Eu não sabia que eles iriam matar-Me, porque Eu pensava que o
Meu Reino tinha chegado. Havia certas coisas escondidas de Mim pelo Meu PAI, que
não se comunicava Comigo como vós poderíeis acreditar. Em vez disso, Eu recebi um
conhecimento infundido, quando o Meu PAI o desejou, pela tarefa que Me atribuiu, a
fim de levar a salvação a todos.
Foi feita toda a espécie de Intervenção Divina para conquistar as almas daqueles que
pensavam que sabiam as Leis do Meu PAI, mas que as distorciam de acordo com os
seus próprios desejos e egos.
Eu passei muitos anos vivendo com a Minha amada Mãe e Pai, S. José, tal como
qualquer família. Eu amava-os muito e Eu era feliz. Nós eramos muito próximos e a
Minha Mãe era dotada de Graças especiais que lhe foram dadas pelo Poder do
ESPÍRITO SANTO. Isso significava que Ela sabia exatamente o que a Minha Missão
implicava; Ela sabia das dificuldades que Eu teria de enfrentar: a rejeição, o escárnio,
mas nem Ela sabia que Eu seria assassinado.
Foi após os dois primeiros anos da Minha Missão, tendo passado vinte horas por dia a
pregar a Verdade, que Eu percebi que a oposição estava montada. Todos os que
ouviram a Minha Palavra estavam alertados para ela, mesmo quando não conseguiam
entender exatamente o que Eu estava a tentar dizer-lhes. Muitos que aceitaram que o
que Eu lhes disse era a Verdade, achavam difícil seguir-Me por causa do escárnio que
enfrentavam. De qualquer maneira, os Meus inimigos não podiam ignorar-Me. EU era
objeto de muito debate, muita discussão e muita fricção.
Espalharam mentiras terríveis sobre Mim, incluindo sobre a Minha Moralidade, a
Minha Sanidade e as Minhas intenções; e, ainda assim, eles não podiam ignorar o que
Eu fiz, o que Eu disse e o que Eu lhes disse sobre o Reino do Meu PAI.
Eu fui traído por aqueles que Me amavam, mas que não tinham coragem para Me
seguir.
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Pela Graça do Meu PAI, Eu suportei toda essa Dor, até que o resultado final se tornasse
claro para Mim. Eu sabia, então, que eles não Me aceitariam. Eu sabia a Verdade, o fim,
mas Eu também sabia que Eu não podia desistir. E assim, através do maior ato de
Humildade, DEUS, através do Seu Filho Unigênito, tornou-se uma Vítima, e permitiu
assim que o homem Lhe infligisse um terrível sofrimento, flagelação e uma morte
violenta. Isto, um ato Meu aparentemente covarde, tal como foi visto através dos olhos
de Satanás, fez com que ele duvidasse de que Eu era, de fato, o Filho do homem. E
assim, ele foi enganado. Portanto, Satanás não poderia contrariar este Grande Ato de
Humildade, pois não havia mais ninguém para ser tentado. Quando Eu fui para a
Minha morte, uma vítima voluntária e silenciosa, cheia de amor pela humanidade, ele,
Satanás, não poderia competir com esta ação, pois ele não possui qualquer forma de
humildade. Portanto, Eu fui de livre vontade e com um desejo ardente de salvar almas e
de deixar ao mundo o legado da Vida Eterna. O Meu Reino permaneceu no entanto, na
maior parte, sob o domínio de Satanás. Contudo, as almas conheciam a Verdade.
Agora, para garantir que a humanidade compreenda a Verdade, EU venho agora para
recuperar o Meu Reino. Ao fazê-lo, EU provoquei a ira de Satanás. Os seus planos para
esconder a Verdade são elaborados e sofisticados. Habilidosamente, ele infiltrou-se na
Minha Igreja, nesta sua última tentativa para Me negar as almas pelas quais Eu venho.
As almas às quais Eu prometi terem o direito natural ao Reino Glorioso. Desta vez, ele
não vencerá. Mas, muitas almas serão enganadas, e, como tal, serão afastadas da
Grande Dádiva concedida à humanidade pelo Meu amado PAI. Viver uma vida na
Glória de DEUS, em corpo perfeito e alma, pela eternidade, está ao vosso alcance. De
todos vós. Não desperdiçais isso, deixando-vos cegar para a Verdadeira Palavra de
DEUS.
O vosso JESUS

Porque, quando sofreis dessa forma, vós trazeis-Me almas, e
aqueles que Me trazem almas pertencem-Me
11 de Dezembro de 2013
Minha querida e amada filha, assim como aumenta o engano dentro da Minha Igreja na
Terra, muitas mais almas serão seduzidas pela falsa humildade e pelos assim chamados
atos públicos de grande caridade para com as necessidades dos pobres.
Tão difícil e tão duro será discernir a verdade, que muitos se deixarão simplesmente
levar para uma nova doutrina que não vem de Mim. Quando vós, Meus amados
seguidores, começardes a perceber como as pessoas vos irão repreender publicamente,
criticando-vos injustamente, comportando-se com uma agressividade fora do normal
convosco e atormentando-vos, vós deveis saber que Satanás está a fazer tudo o que
pode para criar dúvidas nos vossos corações acerca desta Missão. Ele e seus seguidores
atacarão cada um de vós que tenha sido abençoado com o Dom do ESPÍRITO SANTO,
em cada segundo. Nenhum de vós, que lutais para Me ajudar a salvar almas, será
deixado em paz. Vós tereis de enfrentar muitos obstáculos, para que vos afasteis desta
Missão e negueis a Minha Palavra. Cada vez que isso aconteça, sabei que vos envolverei
com a Minha Proteção, e vós estareis cientes da Minha Presença dentro de vós, pois não
é a vós que eles atacam, é a Mim.
Quando sois magoados, por causa do vosso amor por Mim, é a Minha Dor que vós
sentis. Quando derramais lágrimas de tristeza, porque Me seguis e sois por isso
atormentados, são as Minhas Lágrimas que fluem de vós. Quando eles vos desprezam e
escarnecem de Mim, é a Mim e a tudo o que se associa a Mim que eles insultam - não a
vós. E quando eles afastam o vosso amor e vos viram as costas, é a Mim que eles
querem longe. Sabei então que quando vós sofreis tão difíceis provações, e
terrivelmente angustiantes, em Meu Nome, é quando a Minha Presença é mais forte.
Quando Eu Estou Presente desta forma, vós sabereis, com absoluta certeza, que só o
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Meu Trabalho atrairá esse tipo de sofrimentos. Sabei então que Eu nunca vos
abandonarei, porque o vosso amor por Mim far-vos-á ganhar a mais elevada
recompensa no Meu Reino. Porque, quando sofreis dessa forma, vós trazeis-Me almas,
e aqueles que Me trazem almas pertencem-Me em corpo, alma e espírito. Vós estais em
Mim, Comigo, e Eu vivo dentro de vós. Eu amo-vos.
O vosso JESUS

Mãe da Salvação: Serão concedidos doutoramentos honoris
causa na recém renovada igreja do falso profeta
11 de Dezembro de 2013
Minha filha, o mundo será enganado por muitas ações entendidas como obras de
grande caridade. A caridade para com os outros será declarada como o maior e mais
desejado traço aos Olhos de DEUS.
Quando aqueles que controlam os governos, as igrejas e os Estados se unirem, eles
ganharão muito controle sobre os filhos de DEUS. O controle sobre os mais
infortunados da vossa sociedade pode significar duas coisas. Ou ele é usado por uma
boa razão ou pela razão errada.
Eu devo pedir a todos para vos manterdes focados, com toda a vossa atenção, no desejo
do meu Filho, neste difícil caminho para a salvação. Muitos dos fiéis servos de DEUS,
apesar de bem-intencionados, serão demasiado fracos para se manterem no caminho
da salvação. Será tal a pressão feita sobre eles, pelos inimigos de DEUS, para
renunciarem ao meu Filho, que eles cairão para longe da Verdade.
O falso profeta introduzirá uma poderosa fé ecumênica e isso satisfará todos os
hereges. A maioria das pessoas na Igreja do meu Filho serão enganadas, mas quase
metade dos servos sagrados do meu Filho irão recusar-se a prestar o juramento final,
que será falsamente declarado como essencial para a Sagrada Eucaristia. A Santa
Eucaristia e a sua profanação estarão no centro de todo descontentamento e
dissidência. Então, como os falsos milagres lhe serão atribuídos, muitas celebridades
do mundo rodearão o falso profeta procurando benefícios na sua corte. Será então que
ele fará uma lista de honra e que serão concedidos doutoramentos honoris causa na
recém-renovada igreja do falso profeta, que será um arremedo da anterior. Todos
aceitarão os seus prémios para as grandes obras de caridade, a que presidirão, sob a
orientação do impostor. Cada qual cantará louvores ao outro, até que proclamarão
publicamente que o falso profeta é um santo vivo, por causa dos assim chamados
milagres, que afirmarão que ele criou como servo de DEUS. E assim, ele e o anticristo
controlarão grande parte do mundo, mas a Rússia e a Ásia não serão abrangidas, pois
estes dois impérios levantar-se-ão contra a Nova Babilônia, até Roma ser destruída.
Todos esses eventos acontecerão, e, quando vós reparardes que eles estão a usar as
igrejas como lugares onde orgulhosamente afirmam a sua grandeza, as suas obras de
caridade, vós vereis então claramente como o orgulho dita a sua intenção. Quando
Roma cair, haverá mais tribulações, mas elas serão de curta duração. Então, o tempo
estará maduro para o regresso do meu Filho, JESUS CRISTO.
Vós não deveis ignorar estas profecias. Uma vez que fiqueis do lado da nova fé falsa,
que será em breve declarada, vós estais a renunciar ao meu Filho JESUS CRISTO e
afastar-vos-eis da Sua Misericórdia. Nunca desistais do vosso direito à Vida Eterna por
causa de quem tenta levar-vos à heresia. A vossa amorosa Mãe.
Mãe da Salvação
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Vós não podeis transmitir a verdade quando o vosso ego procura
a popularidade
10 de Dezembro de 2013
Minha querida e amada filha, como Me dói ver tanta gente aceitar a falsa humildade
que se esconde por detrás do humanismo, o qual é tão favorecido pelos da Minha
Igreja.
O Meu papel como Salvador e Redentor da raça humana já foi esquecido. A falsa
humildade, na Minha Igreja, continuará a ser testemunhada, e todos irão aplaudir
aqueles que promovem a necessidade de cuidar do bem-estar material das pessoas
necessitadas. Tudo isso resultará numa falsa religião.
Quando foi que vós, que vos chamais a vós mesmos servos de DEUS, decidistes
substituir a Verdadeira Palavra de DEUS pela vossa própria errónea interpretação?
Quando decidistes vós substituir o Cristianismo pelo humanismo, em que nenhuma
menção é feita sobre Mim? Não sabeis vós que nada vem do que não vem de DEUS?
Quão pouco vós aprendestes, e como sois tolos, se acreditais que as vossas assim
chamadas boas obras - no que acreditais ser o bem-estar material - podem substituir a
Verdade.
Quando ignorais o vosso papel principal - a mais importante doutrina de salvação das
almas dos filhos de DEUS - então vós nunca podeis dizer que sois um servo Meu. Como
é fácil para vós apelar à salvação dos pobres, dos miseráveis e dos membros
economicamente carentes da vossa sociedade. Seguindo este trilho equivocado, em que
vós procurais a admiração do mundo para as vossas assim chamadas boas ações,
esqueceis então o papel mais importante para o qual fostes chamados. Que é servir-Me,
ao vosso JESUS. Não é procurar a popularidade pessoal no Meu Santo Nome. Que bom
será, para qualquer um, ter os confortos da vida, se ele não pode salvar a sua alma? Se
vós procurais a admiração do mundo secular, através de atos públicos destinados a
tornar-vos populares, então vós não levais a Minha Cruz. Se não Me imitais, então vós
não podeis falar por Mim. Vós não podeis transmitir a Verdade quando o vosso ego
procura a popularidade.
Quando vós esqueceis o sacrifício que Eu fiz para salvar as vossas almas, então vós não
podeis servir-Me. Quando um padre se esquece do motivo pelo qual se tornou um servo
Meu, a sua queda é dez vezes maior que a de uma alma comum. Porque, quando ele se
afasta de Mim, leva consigo as almas que ele influencia e que confiam no seu
julgamento. Ouvi, pois, Meus servos, este Meu Apelo para salvar as almas de todos
aqueles que foram nomeados através do Sacramento da Santa Ordenação. Quando
deixais de repetir o que vos foi ensinado, vós não ensinais a Verdade. Quando
promoveis o humanismo e exortais as almas na vossa diocese a fazerem o mesmo, vós
rejeitais-Me. Vós substituís-Me, a JESUS CRISTO, com o desejo, não apenas de
promover a justiça social, mas de procurar a admiração pelas vossas boas obras aos
olhos dos outros. A vossa admiração e o vosso desejo de serdes populares significam
que já não Me servis. Quando já não Me servis mais, permitis-vos a cair no engano e,
em breve, vós não Me reconhecereis mais, de todo, da maneira como seria suposto.
Apenas uns poucos, os eleitos, Me servirão até ao último dia. Nesse dia, muitos dos que
se dizem servos da Minha igreja na Terra irão chorar e gritar, pedindo-Me para lhes
mostrar Misericórdia. Entretanto, eles ter-Me-ão perdido milhares de milhões de
almas e, muitos deles, ficarão tão agarrados à abominação que não conseguirão
entender a verdade do seu destino até que seja tarde demais.
Acordai aqueles de vós que estais inquietos, com a sensação de desolação e de confusão
que vos rodeia, como Meus servos, neste momento. Permanecei firmes, enraizados na
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Verdade em todos os momentos. Lembrai-vos do vosso papel como Meus servos
sagrados, e que é o de alimentar o Meu Rebanho com a Verdade e assegurar que eles
recebam o alimento necessário para salvar as suas almas. O vosso trabalho é trazer-Me
almas.
O vosso JESUS

Ele, o anticristo, falará muitas línguas, mas nem uma palavra do
Latim virá dos seus lábios
9 de Dezembro de 2013
Minha querida e amada filha, o Meu Tempo está próximo. Quanto mais perto estiver o
Grande Dia mais sinais serão testemunhados no mundo.
O homem que se revelará ao mundo como o "homem da paz" está a preparar-se para
Me imitar de todas as maneiras concebíveis. Ele conhece as Sagradas Escrituras por
dentro e por fora, devido ao seu parentesco, e pronunciará as Palavras de trás para
frente, de modo a que o seu significado seja invertido. Da sua boca derramarão
blasfêmias, heresias, mentiras e a profanação da Minha Palavra. Ele impressionará a
todos com o seu conhecimento de todas as coisas Sagradas. Ele recitará trechos dos
Meus Ensinamentos, que proclamará aPAIxonadamente cada estágio secular do
mundo, até que as pessoas lhe prestem atenção.
Muitos dirão: "Quem é este homem que fala com tanta sabedoria? Quem é ele que apela
ao mundo, com amor no seu coração pelas massas? Ele é o Senhor DEUS, JESUS
CRISTO?" Questionarão eles, quando muitos milagres lhe forem atribuídos. E quando
ele caminhar sobre os altares com os Meus demais inimigos, que se vestirão como
santos servos de DEUS, ele será completamente aceito por ambos as divisões do
mundo: os verdadeiros crentes e os pagãos.
Ele, o anticristo, distorcerá a Verdade e declarará a mentira de que ele Sou Eu e que ele
vem trazer-vos a salvação. Será declarada a mentira de que ele vem em carne. Ele
nunca aludirá a JESUS CRISTO, que veio em carne pela Sua morte na Cruz, pois isso é
impossível. Não, ele declarará esse fato no sentido inverso. Ele dirá que ele veio,
finalmente, nesse momento, em carne. Muitos acreditarão que ele é o CRISTO. Ele, o
anticristo, falará muitas línguas, mas nem uma palavra do Latim virá dos seus lábios.
A besta será idolatrada, enquanto Eu, o Verdadeiro Salvador do mundo, serei
esquecido e a Minha Palavra será espezinhada. Vós nunca deveis acreditar nas
mentiras que serão proferidas pela besta, quando ele se sentar orgulhosamente no
templo criado para honrá-lo.
O vosso JESUS

Eu Estou a preparar o mundo para a Minha Segunda Vinda, e
muitos vão odiar-Me por isso
9 de Dezembro de 2013
Minha querida e amada filha, não há nada que Me ofenda mais do que aqueles que
conhecem os Meus Ensinamentos, dados ao mundo através do Livro do Meu PAI, mas
que interpretam a Palavra de DEUS para servir os seus próprios desejos. Aqueles que
tentam intimidar os outros e que os atormentam, utilizando a Minha Santa Palavra,
cometem um grave erro. Eles não usam o Dom do Amor para transmitir a Verdade. Ao
invés, o ódio, que é causado pelo pecado do orgulho, corre nas suas veias. Não sabeis
vós que a Minha Palavra é eterna? É simplesmente para que todos os homens,
incluindo aqueles que nasceram com pouco intelecto, bem como os que não têm
qualquer conhecimento de Mim, possam entender o que Eu lhes digo. Por que iria Eu
dar um significado da Minha Palavra para um e depois outro para outra pessoa?
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Através do Comando do Meu PAI, Eu Estou a preparar o mundo para a Minha Segunda
Vinda, e muitos vão odiar-Me por isso. Aqueles de vós que vos considerais como a elite,
os poucos escolhidos e os autoproclamados profetas, não estais aptos para limpar os
Meus Pés, tão cheio de ódio estais. Estimulados pelo espírito do mal, e de tão
orgulhosos, vós estais cegos para a Verdadeira Voz do ESPÍRITO SANTO. O ESPÍRITO
SANTO nunca pode cair sobre as vossas almas endurecidas, cheias de ódio, porque vós
não Me representais. Aqueles de vós que entendeis a Verdade contida no Sacratíssimo
Livro, a Bíblia, sabei que não deveis abusar desse Grande Dom do conhecimento. Vós
nunca deveis afastá-lo ou acrescentar-lhe algo. Também não deveis tentar criar novas
interpretações ou significados a partir dele.
Eu Estou a preparar-vos, a todos, apenas porque a maioria de vós não aceitaríeis a
Minha Divina Misericórdia doutro modo. Se eu não vos preparasse adequadamente,
então vós não ficaríeis prontos. E, no entanto, apesar de Eu falar convosco agora,
muitos de vós insultais-Me. Se fizerdes mal aos outros, vós sofrereis muito. Aqueles de
vós que fazeis mal aos outros e dizeis depois que o fazeis em Meu Nome, sabei que
nunca vos juntareis a Mim no Paraíso. Rejeitando a Palavra de DEUS, vós nunca
aceitareis a Verdade. Então, de tão teimosos e tão cheios de ego e autoconvencidos, vós
não podeis sentir o Verdadeiro Amor, que só pode vir de Mim, JESUS CRISTO. Afastaivos de Mim, Eu não vos conheço. Vós não sois de Mim.
O espírito do mal convencerá muitos de que a Minha Justiça será tão Misericordiosa
que todos serão admitidos no Meu Novo Paraíso. Em breve, toda a Verdade
documentada nos Evangelhos será revista, e, então, será interpretada de uma forma
diferente. Muitos serão enganados e muitos não se preocuparão em preparar as suas
almas, inclusive aqueles que acreditam na Minha Segunda Vinda. Essa falsa sensação
de segurança será o maior logro, idealizado para negar ao homem o seu direito natural
ao Reino de DEUS. Onde não há reconciliação, procurada pelo homem para o perdão
de seus pecados, não pode haver redenção aos Meus Olhos.
A Minha Mão de Justiça abater-se-á sobre a raça humana. Eu separarei as almas
ingratas - aquelas que escolhem idolatrar os seus falsos DEUSes de ouro e prata e os
mundanos e orgulhosos líderes - dos mansos e humildes. Eu mostrarei Misericórdia
para com todos os que Me implorem para os abrigar, mas aqueles que em altos berros
se autoproclamam profetas, que Me negarão as almas, nunca terão a Minha
Misericórdia, pois o seu orgulho servirá apenas para os separar de Mim pela
eternidade. O vosso JESUS

Eu Sou, acima de tudo, um DEUS de Misericórdia
7 de Dezembro de 2013
Minha querida e amada filha, Eu quero que todos vós, que Me amais, saibais que Eu vos
chamo, neste momento, para virdes a Mim como criancinhas e para ajoelhardes
perante Mim.
Abri os vossos corações e colocai a vossa confiança em Mim. Em seguida, implorai-Me,
pelo Meu Amor por todos vós, para mostrar Misericórdia pelos que irão rejeitar-Me
durante O Aviso. Por favor, orai por essas pobres almas perdidas, que estão muito
distantes de Mim, porque elas irão achar extremamente doloroso mostrar o seu rosto
diante dos Meus Olhos, que tudo vêem, durante a Iluminação da Consciência.
Eu fico cheio de dor cada vez que Eu olho para aquelas pessoas que não Me conhecem
ou não compreendem o que irá acontecer no mundo, quando o Meu Tempo está quase
sobre elas. Será quase impossível preparar essas almas, uma vez que elas nunca
abrirão os seus ouvidos para a Verdadeira Palavra de DEUS. E assim, vós deveis,
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através das de vossas orações, pedir Misericórdia para elas. Eu inundá-las-ei com
Misericórdia, mas será uma tarefa tortuosa.
Eu apelo hoje ao mundo inteiro para ouvir este Chamamento: O Meu tempo, o tempo de
DEUS para se dar finalmente a conhecer ao mundo, na maior manifestação desde o
momento em que o Meu Coração parou de bater, quando Eu morri na Cruz, está quase
aí.
Quando aqueles de vós que sabeis da Minha Promessa de vir novamente, vierdes diante
de Mim, Eu peço-vos o favor de orardes não só pelas vossas próprias almas, mas pelas
almas dos condenados. Lembrai-vos do que Eu vos digo agora. Nesse dia, Eu quero que
vós Me imploreis:
"JESUS, eu imploro por Misericórdia para todos aqueles que Vos rejeitam e que mais
necessitam da Vossa ajuda. Amém ".
Quando vós Me implorardes para ajudar os outros, Eu posso nesse momento derramar
Graças muito especiais por aqueles cujo destino foi frustrado pelo engano do maligno.
Eu Sou, acima de tudo, um DEUS de Misericórdia. Nunca vos esqueçais de como é
grande a Minha Misericórdia, pois há sempre uma esperança para aqueles que se
afastaram de Mim. Não há nada que Eu não faça para os trazer para os Meus Amorosos
Braços. Ajudai-Me a salvá-los.
O vosso JESUS

Mãe da Salvação: o meu Filho morreu para salvar as vossas
almas, e não para vos livrar dos males deste mundo
5 de Dezembro de 2013
Minha filha, o mundo testemunhará as profecias de La Salette, quando os inimigos de
DEUS, vestidos como lobos em pele de cordeiro, se levantarem agora, orgulhosamente,
dentro da Igreja do meu Filho na Terra, e começarem a proclamar as heresias sobre as
quais Eu avisei o mundo. Esse tempo chegou.
Como está predito a escuridão já desceu sobre a Igreja, e este plano para devorar as
almas dos fiéis continuará até que o Corpo do meu Filho seja profanado de acordo com
o plano do anticristo. O que muitas pessoas não sabem é que os inimigos de DEUS,
liderados pelo anticristo - ainda por se dar a conhecer -, não acreditam em DEUS. Não
apenas eles não acreditam em DEUS, mas porque detestam tudo o que tem a ver com
DEUS, eles conspirarão contra os vossos planos de preparar o mundo para a Segunda
Vinda do meu Filho, JESUS CRISTO.
Por cada Palavra que o meu Filho proclama, através destas Mensagens, eles irão
contradizê-Lo, imitando o que Ele diz. Se o meu Filho disser: preparai-vos agora
através dos Sacramentos e da oração, eles, os seus inimigos, farão declarações
semelhantes, mas elas serão diferentes. O chamamento para ajudar a humanidade - os
pobres, os perseguidos - será o seu foco principal, e não a proclamação da Palavra. Eles
não vos exortarão a rezar pelas vossas almas ou pela salvação de outras almas. Não, em
vez disso, ser-vos-á pedido que ajudeis essas almas a partir de uma perspectiva
humanitária.
Quando não ouvirdes o chamamento para salvar as vossas almas, por parte daqueles
que dizem representar a Igreja do meu Filho, então vós sabereis, nos vossos corações,
que algo está terrivelmente errado.
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O meu Filho morreu para salvar as vossas almas e não para vos livrar dos males deste
mundo, que sempre existirão, até que o meu Filho recupere o seu Trono de Direito, que
Lhe foi prometido por DEUS, o Altíssimo. Vós nunca deveis esquecer a Palavra de
DEUS. Tudo o que importa agora é lutar pela salvação de todas as almas,
independentemente de elas serem de reis ou de indigentes. A vossa amada Mãe; Mãe da
Salvação

Ai de todos vós, impostores, pois vós não vindes de Mim
4 de Dezembro de 2013
Minha querida e amada filha, compreende que toda a Palavra que vem da Minha Boca
sai da Boca d´Aquele Que Me enviou. Cada aviso dado ao mundo através destas
Mensagens, vem d’Aquele Que é Todo-Poderoso. Eu venho em Nome do Meu PAI e Ele
envia-Me para preparar o caminho para consagrar a Terra, antes do grande Dia da
Minha Segunda Vinda.
Só a Minha Voz vos traz a notícia sobre o que o Meu PAI deseja que os Seus filhos
saibam. Estas são as únicas Mensagens que, publicamente, declaram a Verdade sobre
os dois profanos que rasgam o mundo em duas partes, através da grande apostasia. Vós
não ouvireis a Verdade noutro qualquer lugar, em relação à Minha Segunda Vinda,
porque a nenhum dentre vós foi dada a Autoridade para falar com o mundo inteiro em
nome d'Aquele que vos criou.
Como a verdadeira profeta dos tempos finais vos revela a Verdade, assim também
elevarão as suas vozes de falsidades, como um cordeiro que fala como se dissesse a
Verdadeira Palavra de DEUS. Então, conforme o rei da Terra - o maligno - luta contra a
intervenção do Céu, centenas de falsos profetas surgirão entre vós, e nunca vos dirão a
Verdade. As suas visões e as suas palavras, que surgem da sua própria imaginação - e,
em muitos casos, a partir do espírito do mal -, revelar-vos-ão as coisas boas que vós
quereis ouvir. Eles acalmar-vos-ão quando precisardes de vos acalmar, mas eles irão
enganar-vos. Eles falarão de paz - onde não haverá paz-, da Verdade - quando haverá
uma heresia -, de colheitas abundantes - quando haverá fome. Vós nunca ouvireis a
Verdade, pois estes mentirosos não quererão provocar a vossa ira.
A Verdade prepara-vos para lidar com a realidade dos tempos difíceis, preditos no
Livro do Meu PAI. É-vos dada para vos tornar fortes. Mas os falsos profetas, que
vagueiam entre vós, confundir-vos-ão e dirão que todas as coisas são boas - quando elas
são ruins-, e santas - quando não o são. Eles protegerão os lobos que querem devorar as
almas dos filhos de DEUS. As suas palavras de amor e as suas citações da Sagrada
Escritura servem apenas para vos enganar. No entanto, muitos de vós abraçareis as
mentiras em vez de encarardes a verdade.
Ai de todos vós, impostores, pois vós não vindes de Mim. Quando vierdes até Mim e
disserdes: "Mas, JESUS, tudo o que nós queríamos fazer era espalhar a Boa Nova." Eu
rejeitar-vos-ei e vós sereis exilados. Vós traístes-Me, mentindo acerca de missões que
nunca vos foram dadas. Vós negastes-Me, ao contradizer-Me, e quando declarais
publicamente a Minha Palavra como sendo uma mentira.
Nunca tenteis colocar-vos no caminho do Ministério de DEUS, pois os Céus se abrirão e
vós sereis os primeiros a ser derrubados, com o falso profeta e a besta, no último dia. A
punição cairá sobre todos aqueles que proclamam vir em Meu Nome e que servem a um
único propósito: adulterar e interferir com a Palavra de DEUS. À medida em que a
batalha do Armagedom se aproxima, e, como essa guerra feroz é montada pelo exército
de Satanás contra os filhos de DEUS, vós deveis colocar-vos de lado, agora, pois se o
não fizerdes tereis de enfrentar a Ira de DEUS; e nenhuma Misericórdia vos será
mostrada, nem aos que engolirem as mentiras que vomitam das suas bocas para
desafiar a Verdade. O vosso Salvador, JESUS CRISTO.
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Eu nunca andarei em carne de novo
3 de Dezembro de 2013
Minha querida e amada filha, todos aqueles que dizem que vêm em Meu Nome e
afirmam que estão a preparar o caminho para o Senhor, para se fazerem ouvir em
todas as partes do mundo, - muitas vozes, muitos profetas, muitos mentirosos -, estão,
todos eles, sem a Autoridade de DEUS.
Ficai alerta, especialmente quando ouvirdes o profeta que vos diz que tem o dever de
vos preparar para Minha Segunda Vinda. Quando ouvirdes essas coisas, e quando vos
for dito que Eu aparecerei ao mundo em corpo e alma, sabei que isso não é a Verdade.
Eu repito mais uma vez o Meu Aviso para o mundo: Eu nunca andarei em carne de
novo. Eu vim, da primeira vez, em carne, mas quando Eu voltar Eu virei exatamente da
mesma maneira que Eu saí da Terra: das nuvens.
Em breve ser-vos-ão mostradas grandes ações, que serão consideradas grandes obras
na preparação da Minha Segunda Vinda. Uma série de curas milagrosas,
cuidadosamente encenadas, serão apresentadas ao mundo por esses inimigos de DEUS
que afirmarão que eles são Eu. Muitos ficarão tão surpreendidos que serão apanhados
nesse engano perverso. Tantas maravilhas, grandes ações - todas consideradas como
sendo a Mão de DEUS – convencerão até mesmo os céticos de que ocorreram milagres
divinos. Grandes elogios serão feitos a esses falsos representantes, que dizem conduzir
o Meu povo. Em breve, o mundo declarará abertamente que esses impostores são
santos vivos e não demorará muito para que eles introduzam o anticristo.
Todos estes preparativos foram planejados durante sete anos e a velocidade com que
essas mudanças radicais estão a ser introduzidas não é coincidência. A Minha Segunda
Vinda tornar-se-á um tema corrente de discussão. Todos serão convidados a prepararse para este Grande Evento, mas os erros na doutrina Cristã serão abundantes. Apenas
os que têm os olhos abertos podem ver a Verdade, e, aqueles que não têm medo de
enfrentar a Verdade verão através dessas falsidades. E isso representará para eles um
fardo muito pesado. No meio de toda a gritaria, dos elogios generosos que se
acumularão sobre aqueles que roubaram a Cadeira da Sabedoria, haverá poucas falas
sobre a Minha Santa Palavra. Tudo o que irá ser dito será sobre a importância das boas
ações. Nem uma palavra sobre o trabalho necessário para encontrar a salvação de
acordo com a Palavra de DEUS.
Quando, finalmente, o mundo secular abrandar e juntar forças com os falsos,
impostores, que irão assumir o Templo de DEUS, será breve o tempo para que a maior
abominação seja testemunhada. Isso será quando for criado o Templo para se tornar a
sede do anticristo. Nessa altura, aqueles que irão adorar o anticristo serão
quantificados em milhares de milhões. No entanto, aqueles que conhecem a Verdade
não terão muito tempo para esperar, pois o reinado da besta será muito curto. E então
a trombeta será ouvida. Naquele dia, esses inimigos de DEUS serão lançados no lago de
fogo, exatamente como está profetizado
Lembrai-vos das profecias, pois elas acontecerão da mesma forma em que foram
preditas: esses impostores, que dizem vir em Meu Nome, serão amados, aplaudidos e
idolatrados. Aqueles que vêm em Meu Nome serão desprezados e odiados. Mas, a partir
das suas bocas virá o Fogo do Espírito da Verdade, e, através dos seus sofrimentos,
muitos outros serão salvos; que de outra forma não o seriam.
O vosso JESUS
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Mãe de Salvação: Eu peço que comeceis agora a Novena da
Salvação
1 de Dezembro de 2013
Minha filha, Eu sou a mulher vestida com o sol e é o sol que representa a Luz de DEUS
no mundo. Sem sol não há nenhuma Luz. Sem Luz não há Vida. Sem DEUS há apenas a
morte.
O meu papel como a Mãe da Salvação, pelo qual Eu ajudarei o meu Filho nesta Sua
Missão Final, o Seu Plano Final, para completar o Pato do Seu PAI para trazer a
salvação a todas as almas, significa que Eu farei tudo o que puder para Lhe levar as
almas que Ele tanto deseja. Eu desejo que se saiba que fui nomeada, não só a Rainha do
Céu, mas a Rainha das doze tribos de Israel. As doze nações que reinarão na Nova
Jerusalém. As doze estrelas da minha coroa, que foram colocados sobre a minha cabeça
pelo meu amado Filho, JESUS CRISTO, durante a minha Coroação, significam esta
profecia. Cada uma dessas estrelas representa as doze nações que irão evoluir no Dia
do Julgamento.
Todas as almas, incluindo aquelas que vão ressuscitar dentre os mortos, bem como
aqueles que estão vivas no mundo de hoje, e que permanecem na Luz de DEUS, farão a
transição para o Novo Céu e Nova Terra. Elas vão juntar-se como uma só, em união com
o meu Filho, e serão ressuscitadas em corpo perfeito e em alma, assim como aconteceu
quando o meu Filho ressuscitou dos mortos. Este estado de perfeição é a Grande
Dádiva de DEUS, e prova quão misericordioso Ele é. Esta é a salvação que o meu Filho
prometeu quando suportou a Sua Agonia na Cruz. E, por causa do Seu grande Amor
pela humanidade, Ele quer salvar cada alma e, principalmente, aquelas que estão
perdidas para Ele.
Eu concedo agora a todos vós uma Dádiva especial, abençoada pelo meu Filho, para que
a todas as almas sejam concedidas a imunidade do fogo do Inferno e a salvação. O meu
Filho deseja que todas almas sejam salvas, não importa o quão graves sejam os seus
pecados. Eu peço que comeceis agora a Novena da Salvação. Vós deveis começá-la
imediatamente e continuá-la como Eu vos instruí, para o fim dos tempos. Vós deveis
recitar esta Oração num total de sete dias consecutivos, durante um mês, com início às
Segundas-Feiras da parte da manhã. Vós deveis recitá-la três vezes durante cada um
dos sete dias e, num desses dias, vós deveis jejuar. No jejum é vos solicitado que façais
apenas uma refeição principal durante o dia e, em seguida, nas outras duas refeições,
apenas pão e água.
Esta é a oração que vós deveis recitar em cada um dos sete dias:
Cruzada de Oração (130) Cruzada de Oração da Novena de Salvação:
“Minha amada Mãe da Salvação, pela Misericórdia do vosso Filho, JESUS CRISTO,
ganhai por favor o Dom da salvação eterna para todas as almas.
Através da vossa intercessão, eu imploro-vos que oreis pela libertação de todas as
almas da escravidão de Satanás.
Por favor, pedi ao vosso filho para mostrar Misericórdia e perdão pelas almas que O
rejeitam e O magoam com a sua indiferença e que adoram falsas doutrinas e falsos
DEUSes.
Nós suplicamos-vos, querida Mãe, que imploreis graças para abrir os corações das
almas que mais necessitam da vossa ajuda. Amém.”
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A minha promessa para ajudar o meu Filho, JESUS CRISTO, no Seu Plano para a
humanidade, é chamar a todos vós, que reconheceis o meu papel como Medianeira de
Todas as Graças e Co-Redentora, conjuntamente, para que o mundo inteiro se possa
unir como um só, em união com JESUS CRISTO, o seu Salvador e Redentor.
Ide em paz. Eu rezarei sempre por vós, queridos filhos, e responderei sempre ao vosso
apelo para redimir a humanidade aos Olhos de DEUS. A vossa Mãe; Mãe da Salvação.
Novembro/2013

A estratégia de Satanás é, em primeiro lugar, iludir e enganar os
crentes, antes de os destruir
30 de Novembro de 2013
Minha querida e amada filha, como Eu amo tanto o mundo. Como Eu anseio por cada
alma que está perdida de Mim, neste momento. Eu vou, Eu prometo, procurar cada
pessoa e tentar atraí-la para a Minha Divina Misericórdia. Eu desejo tornar conhecida a
Minha Presença, o Meu Amor e a Minha ComPaixão, em cada um deles. As Minhas
Lágrimas, que Eu te revelo neste momento, Minha pequenina, estão a ser derramadas
pelos que recusam a Minha Divina Intervenção e que, como consequência,
mergulharão de cabeça num vazio de perverso engano.
A Minha Paixão será agora revivida, porque o Meu Corpo terá que enfrentar uma nova
flagelação quando os pagãos - que virão com uma falsa fachada de paz, amor e
humildade - pisarem a Minha Igreja antes de a crucificarem. Os prudentes de espírito
saberão a Verdade. A guerra será amarga e o grande prêmio, perseguido pelo exército
de Satanás, serão as almas de todos os filhos de DEUS.
As almas dos crentes serão o primeiro alvo de Satanás e é nelas que ele irá concentrar
toda a sua energia. A estratégia de Satanás é, em primeiro lugar, iludir e enganar os
crentes, antes de os destruir. Os incrédulos são de pouco interesse para Satanás, pois
ele já ganhou as suas almas e eles representam um pequeno desafio para ele. O Meu
PAI não ficará de lado a assistir a este horror, o qual foi predito. Cada milagre, cada
chamamento do Céu e cada intervenção, serão testemunhados quando a batalha final a maior guerra espiritual de todos os tempos - se desenrolar.
Aqueles que nasceram com inteligência não terão nenhuma sabedoria para a Verdade,
pois eles analisarão a realidade da sua criação através da lógica humana. Aqueles que
nasceram com o amor puro por DEUS nos seus corações aceitarão a Verdade, mesmo
que isso os confunda, porque seus corações pertencem a DEUS e eles serão abençoados
com o Dom do Discernimento. Aqueles que lutam contra a Palavra de DEUS e a
Intervenção do Meu PAI para salvar almas, e que tentam impedi-Lo de salvar almas,
serão julgados severamente.
Enquanto continua a batalha para as almas, deveis voltar-vos para Mim e pedir-Me
sempre para vos alimentar, proteger e confortar. Se estiverdes Comigo vós suportareis
essa terrível desolação com uma calma que vos surpreenderá. Mas se não confiardes
em Mim e não vos entregardes a Mim completamente, vós sentireis que essas
provações, que tendes pela frente na Minha Igreja, são quase impossíveis de tratar, tão
dolorosas serão.
Vós nunca deveis esquecer que DEUS é Todo-Poderoso e que Satanás não pode vencer
esta guerra pelas almas. Infelizmente, muitos não serão suficientemente fortes na sua
fé, ou não terão capacidade de reconhecer o engano que terão de enfrentar em Meu
Nome... E nunca serão capazes de se redimirem perante Mim.
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Essas são as almas que Me causam uma grande e amarga tristeza neste momento.
O vosso JESUS

A dor, a perseguição, o sofrimento, o escárnio e a zombaria serão
sempre o fardo das almas escolhidas de DEUS
29 de Novembro de 2013
Minha querida e amada filha, quando vós perguntais porque permitiria Eu, JESUS
CRISTO, o sofrimento no mundo, deveis então entender a Vontade de DEUS. Muitas
pessoas sofrem no mundo e sempre sofreram. O sofrimento é causado pelo fato de que
o pecado cria a divisão entre os homens. O pecado separa o homem de DEUS e, assim, o
homem peca contra o homem. Eu permito que sofram porque isso traz as almas para
mais perto de Mim, através da purificação que tais almas suportam. Eu não Me deleito
com o sofrimento. Em vez disso, Eu Estou Presente em cada alma que tem de suportar a
dor e a angústia. É vontade de DEUS que certas almas sofram mais do que outras,
porque será através dessas vítimas que outras almas, menos merecedoras da Minha
Misericórdia, podem ser salvas.
Eu sofri de bom grado durante a Minha Paixão, mas a Minha Dor e Humildade
derrotaram a maior parte do poder de Satanás. Satanás nunca pode humilhar-se,
porque isso é impossível. É portanto, através da humildade, que surge da dor do
sofrimento, que as almas podem diluir o seu poder sobre os outros. A dor, a
perseguição, o sofrimento, o escárnio e a zombaria serão sempre o fardo das almas
escolhidas de DEUS. Essas almas são as mais próximas de Mim e Eu usarei esse seu
sacrifício para o projetar sobre essas outras almas, que são mais necessitadas da Minha
Misericórdia, no refúgio da salvação.
Esta lição é muito difícil para todos vós que Me amais, e pode parecer injusta. Mas sabei
que o sofrimento vos traz ainda para mais perto de Mim, e que ele vos renderá a Vida
Eterna Comigo no Paraíso. Nunca culpeis a DEUS pelo sofrimento do mundo, que foi
causado em primeira instância pela queda da raça humana, quando os filhos de DEUS
sucumbiram ao pecado do orgulho.
O orgulho é a raiz de todo o pecado, e é a causa de grande parte do sofrimento no
mundo. O orgulho leva a todos os outros pecados e cria, em seguida, a divisão no
mundo e a falta de justiça. Ficai certos de que muito em breve o mundo entenderá
finalmente o verdadeiro significado da Vontade de DEUS. Então, a vontade do homem
dobrar-se-á em deferência à Santa Vontade do Meu PAI. Até esse dia chegar, em que o
homem se livra do orgulho e se humilha diante do Senhor DEUS, o Altíssimo, não pode
haver fim para o sofrimento.
Quando o mundo aceitar finalmente a Verdade, na promessa feita por Mim de vir
novamente, Eu enxugarei todas as lágrimas dos vossos olhos. Eu erguerei em glória os
vivos e os mortos que reinarão com grande esplendor no Novo Céu e Nova Terra,
quando os dois se tornarem num só em Mim. Quando vós suportardes o sofrimento,
estai em paz, pois ele acabará em breve.
O vosso JESUS

O Céu declarará em breve a parte final do Grande Plano de DEUS
para salvar a humanidade
26 de Novembro de 2013
Minha querida e amada filha, a todos os que são perseguidos em Meu Nome, Eu quero
que entendam porque acontece isso. Lembrai-vos da Minha morte na Cruz e do
sofrimento que Eu suportei para que Eu pudesse libertar a humanidade da escravidão
da besta. Sabei que a Minha Cruz, quando quereis carregá-la vós próprios, é um fardo
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muito difícil. E sereis odiados, não apenas pelos ímpios, mas também por pessoas
santas que Me amam genuinamente, mas que não possuem discernimento quando vós
tomais a Minha Cruz.
Quando tomais a Minha Cruz e carregais os Meus Ensinamentos, vós sereis
desprezados. Quando tomais a Minha Cruz, proclamando a Verdade que está contida
nestas Mensagens, vós sereis desprezados e odiados mais do que qualquer outro
discípulo Meu vindo antes de vós. Nenhuma outra Missão, desde a Minha morte na
Cruz, se compara a esta, a última, sancionada pelo Meu PAI no Céu. Se assim não fosse,
então seria ignorada. Em vez disso, a Minha Palavra será ouvida em todos os cantos da
Terra e, pelo Poder do ESPÍRITO SANTO, será ouvida por todos; inclusive pelos Meus
inimigos. Ninguém ignorará a Minha Palavra, porque isso não pode ser. Porque,
quando a Palavra de DEUS é ouvida, nenhum homem, não importa o estado da sua
alma, deixará de reagir a ela de alguma forma. Aqueles que Me permitirem chegar aos
seus corações ficarão rendidos de amor por Mim, mas ficarão também subjugados,
uma vez que apenas a Voz de DEUS é capaz de projetar uma tal reação.
Aqueles de vós que Me ouvis agora deveis escutar: Por favor, aceitai o peso da Minha
Cruz, não importa quão pesado seja, em resultado disso, o vosso fardo. Esta Cruz irá
esgotar-vos, mas produzirá os frutos do perdão sobre os Meus inimigos, cujas almas Eu
desejo salvar. A vossa perseguição pode ser grande, pode causar-vos dor e tristeza, mas
entendei que ela é causada pelo fato de que este é o Meu Trabalho. O Meu Trabalho,
quando imaculado, cria um terrível sofrimento entre aqueles que respondem a Mim.
Sabei, no entanto, que o vosso sofrimento será de curta duração e depressa será
esquecido, quando o Céu declarar em breve a parte final do Grande Plano de DEUS
para salvar a humanidade. Então, o mundo será renovado e o Amor de DEUS espalharse-á até que a Vontade de DEUS esteja cumprida.
O vosso JESUS

Mãe da Salvação: Os inimigos de DEUS cometerão terríveis
sacrilégios; até profanar Tabernáculos
25 de Novembro de 2013
Minha filha, quando a Igreja do meu Filho for aprisionada, a série de eventos que se
desenrolarão será exatamente a mesma que ocorreu durante a Sua Crucificação.
O barulho será ensurdecedor quando os inimigos de DEUS tomarem e profanarem o
Seu Corpo. Eles alegrar-se-ão e gritarão grandes proclamações, entre grandes aplausos,
para os impostores os ouvirem em toda a parte, o que será uma ocasião para conquistar
muitos inimigos obstinados e velhos inimigos da Igreja do meu Filho. Toda a espécie de
novas declarações, acerca do significado da Santa Palavra do meu Filho, brotará das
suas bocas. Todas as mentiras, ardilosamente camufladas, para que pareçam fazer
sentido, serão usadas para atrair os filhos de DEUS para esta nova igreja renovada.
Cada pecado será justificado, para que mais pessoas de fora sejam bem-vindas aos
templos de DEUS, até que, eventualmente, uma confusão total seja testemunhada
dentro das suas paredes.
Enquanto eles estão a despedaçar a Igreja de meu Filho, tijolo por tijolo, os
remanescentes do meu Filho serão forçados a fugir. Cada argumento, cada gesto e cada
defesa, daqueles que permanecerem leais à atual Igreja do meu Filho, será negado. Esta
será uma Crucificação silenciosa, assim como a que o meu Filho suportou, quando
sofreu com pouco mais que um gemido. As vozes daqueles que continuarão a
proclamar a Verdade não receberão a cobertura da mídia. Nenhuma atenção. Ainda
que eles consigam fazer ouvir as suas vozes, eles serão demonizados por isso.
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Eu exorto a todos aqueles que amam o meu Filho e que entendam que esses sinais
foram preditos, para que continuem a servir o meu Filho. Muitos sacerdotes, em vez de
lutarem pela sua fé e permanecerem fiéis ao meu Filho, afastar-se-ão. Outros, não
cederão e irão providenciar o alimento da vida a todos aqueles que procuram a
Verdadeira Presença do meu Filho.
Os inimigos de DEUS cometerão terríveis sacrilégios; até profanar Tabernáculos.
Quando conseguirem isso, então eles irão preparar o trono sobre o qual se sentará o
anticristo.
Rezai, rezai, rezai, para que aqueles de vós que conheceis a Verdade sejais capazes de
oferecer conforto aos que irão sofrer muito por causa da maior apostasia de sempre
para devorar a Igreja do meu Filho, JESUS CRISTO; a qual se desenrola diante de vós.
A Minha tristeza é grande e o meu Coração está pesado por causa do engano perverso
que cairá, até mesmo sobre aqueles que amam muito o meu Filho. O Seu sofrimento
será o maior de todos. A vossa amada Mãe; Mãe da Salvação.

Bilhões de pessoas desfrutarão de uma vida de glória eterna na
Presença de DEUS
24 de Novembro de 2013
Minha querida e amada filha, quando Eu vier para trazer alívio à humanidade da dor
que ela sofre, por causa de sua separação de DEUS, todos devem ficar agradecidos por
essa Misericórdia. Por causa disso, bilhões de pessoas desfrutarão de uma vida de
glória eterna na Presença de DEUS.
Por esse grande Ato de Misericórdia, Eu trago grandes notícias sobre a Promessa
gloriosa, em que a Minha Segunda Vinda - logo a seguir após O Aviso - completará o
plano de DEUS para os Seus filhos. A todas as almas será dado o Dom da Minha
Misericórdia, mas nem todas o aceitarão. Às que não o aceitem, apenas será dado um
curto período de tempo para decidirem o tipo de vida que querem. Elas podem escolher
uma, onde viverão uma vida plena e perfeita de corpo e alma no Meu Novo Paraíso, ou
outra sem DEUS. Aquelas que entendem o que Eu Estou a oferecer, nunca devem
rejeitar uma tal Dádiva. No entanto, as que Me recusarem, contentar-se-ão a chafurdar
nas trevas, na crença de que isso não importa. O que elas não sabem é que sentirão uma
dor terrível quando, finalmente, ficarem separadas de Mim. Elas encontrar-se-ão num
abismo, escuro como breu, onde não verão nada. Elas não terão nada. Tudo o que elas
vão sentir será um fogo ardente que rasgará através delas como uma espada, que terão
de suportar por toda a eternidade.
A separação de DEUS aconteceu quando Lúcifer tentou Adão e Eva com o pecado do
orgulho. O pecado do orgulho é a raiz de todo o pecado, e aquele que liga o homem a
Satanás. Quando Eu vier para recuperar o Meu Trono, essa separação não existirá
mais. Aqueles que estão por Mim, Comigo e em Mim, juntar-se-ão como um. Mas no dia
em que Eu finalmente vier, e quando Eu julgar o mundo, aqueles que se separaram de
Mim e continuarem a rejeitar-Me experimentarão o último fim, no qual Eu não mais
estarei Presente. Em que Eu não serei mais capaz de lhes oferecer conforto. De os
atrair de novo. Então, eles experimentarão a dor eterna e o sofrimento com a besta e
todos os seus demônios, no fogo do Inferno.
Eu não quero assustar-vos, chocar-vos ou causar-vos sofrimento, mas para que
entendais as consequências, Eu devo dizer-vos a Verdade. Muitos de vós não acreditais
no Inferno. Vós não acreditais nele porque fostes enganados durante muito tempo. O
Céu, o Inferno e o Purgatório existem. No último dia apenas existirão duas entidades : o
Novo Paraíso, quando o Céu e a Terra se tornarem um, e o abismo, que é o Inferno.
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A Verdade é difícil de aceitar, mas sem saberdes a Verdade vós não podeis escolher o
vosso destino.
O vosso JESUS

Nesse dia, Eu reunirei os Vivos
19 de Novembro de 2013
Minha querida e amada filha, em muitas vidas Cristãs Eu tornei-Me como um parente
embaraçoso, que deve ser servido de tempos em tempos; mas mantido longe da vista
em todos os momentos. Esta é a forma como muitos dos que nasceram Cristãos, e que
se afastaram de Mim, Me vêem agora. Eu Sou de pouca importância, e, mesmo assim,
quando estão com problemas eles chamam-Me, involuntariamente, porque isso é para
eles uma segunda natureza.
Por quê? Ó por que não podem eles aceitar-Me? O que separou o homem de Mim? Por
que não conseguem os Meus servos sagrados trazê-los a Mim? O Meu sofrimento é o
mesmo hoje, como foi durante a Minha Paixão; e agora aqueles que se mantém fiéis a
Mim, em breve Me abandonarão. Eles farão isso porque vão começar a avaliar,
exatamente, o seu entendimento sobre Quem Sou Eu e o que significa realmente o Meu
Pato; tudo por causa das heresias que estão a chegar.
Todas as homenagens a Mim, nas Minhas Igrejas, serão em breve reduzidas a um mero
aceno de cabeça na Minha direção. Eles deixarão de genuflectir diante dos Meus
Tabernáculos. Eles não se dobrarão ou ajoelharão diante de Mim, nem rezarão diante
do Meu Corpo na Cruz, porque não será a Minha Imagem que lhes será pedido que
venerem. Eu serei açoitado e feito parecer ridículo. As Minhas Palavras serão
transformadas na mais estranha verborréia, e a Verdade da Minha morte na Cruz será
retirada.
A Minha Presença é ainda na Terra, neste momento. Vós não deveis abandonar-Me,
porque, fazendo-o, a Minha Luz será extinta, e, em seguida, vós sereis engolidos pela
escuridão. Somente aqueles que Me permaneçam leais podem reter a Minha Chama; e,
quando a Luz da Minha Igreja na Terra se reduzir a apenas um tênue vislumbre, então
o chamamento final será ouvido do Céu. Nesse dia, Eu reunirei os vivos. Os restantes
ficarão com os inimigos de DEUS, a quem eles deram a sua lealdade. Nenhuma alegria
eles experimentarão depois disso.
O vosso JESUS

Eu venho apenas como um DEUS de Misericórdia. Eu não venho
para vos amedrontar, porque Eu amo realmente a cada um de vós
18 Novembro de 2013
Minha querida e amada filha, todos devem preparar-se de modo a que fiquem aptos a
vir perante Mim, porque Eu virei como um ladrão, de noite, e muitos não saberão o que
está a acontecer. Portanto, é importante que cada um de vós se confesse a Mim, agora.
A Verdade da Minha Santíssima Palavra será pronunciada com versões distorcidas,
repostas pelos Meus inimigos, que serão atrevidos nos seus esforços para vos enganar.
Agora, é o momento de vos concentrardes nas vossas próprias almas e no estado em
que elas estão. Aos homens que não acreditam em Mim, Eu digo: Quando Eu vier
perante vós ficareis aliviados ao saber Quem Eu Sou? Vireis vós Comigo? Eu levar-vosei e limparei as vossas lágrimas e vós vivereis uma vida gloriosa, desde que vos
confesseis a Mim e Me pedirdes para vos conduzir à Minha Misericórdia.
Aos homens que crêem em Mim, sereis vós capazes de ficar diante de Mim sem
vergonha? Vireis vós perante Mim sabendo tudo o que fizestes com o que Eu vos
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ensinei, com uma alma limpa? Não importa. Se vós me disserdes: "JESUS perdoai-Me,
Eu quero seguir-Vos". Vós sereis salvos.
Aos homens que crêem em Mim, mas que acreditam que são exemplares e sem
necessidade de confissão, estais também aptos a vir perante Mim? Quando Eu vos
mostrar o estado da vossa alma, argumentareis comigo dizendo que estais aptos a vir
perante Mim se vós não estais? Se não podeis aceitar a Minha Dádiva de Misericórdia e
admitir os vossos erros, então vós ficareis separados de Mim e Eu dar-vos-ei apenas
mais uma oportunidade de perdão.
A toda a humanidade Eu peço para preparardes primeiro as vossas almas. Vós deveis
corrigir todas as parcelas da vossa alma, até ficardes prontos para estardes íntegros na
Minha Presença durante O Aviso. Se não o fizerdes, vós tereis de sofrer uma dolorosa
purificação e o vosso Purgatório será suportado na Terra, antes que chegue o dia da
Minha Segunda Vinda. Eu exorto-vos a recitardes esta Cruzada de Oração por cada uma
das vossas próprias almas e pelas dos vossos entes queridos.
Cruzada de Oração (127) Para salvar a minha alma e as dos meus entes queridos:
Ó JESUS, preparai-me para que eu possa vir diante de Vós sem vergonha. Ajudai-me e
aos meus entes queridos (nomeá-los aqui ....) a prepararmo-nos para confessar todos
os nossos erros. A admitir as nossas insuficiências. A pedir perdão por todos os
pecados. A mostrar amor àqueles a quem ofendemos. A pedir Misericórdia para a
salvação. A humilharmo-nos perante Vós, para que, no Dia da Grande Iluminação, a
minha consciência e as de (nomeá-los aqui ..... ) sejam claras e para que Vós inundeis
aa nossas almas com a Vossa Divina Misericórdia. Amém.
Agora é o momento para lembrar tudo o que Eu vos ensinei. Agora é o momento para
examinar os Dez Mandamentos e questionar se realmente vivestes a vossa vida em
conformidade.
Sede honestos convosco mesmo, porque se não fordes ser-vos-á mostrado - de qualquer
forma - como vós Me entristecestes nas vossas vidas. Mas, deixai-Me dar-vos conforto.
Eu venho apenas como um DEUS de Misericórdia. Eu não venho para vos amedrontar,
porque Eu amo realmente a cada um de vós; não importa o que vós fizestes, mas a
Minha Paciência é limitada. Somente aqueles que aceitem a grave natureza dos seus
pecados contra DEUS podem ser abrangidos na Minha Divina Misericórdia. Aqueles
que Me rejeitem terão pouco tempo para se redimirem, pois Eu irei separar as ovelhas
das cabras. Uma das partes virá Comigo. A outra parte irá ficar. E depois o Novo
Começo será dado a conhecer a todas as criaturas. Somente aos que Me amam será
dada a Vida Eterna.
Prestai agora atenção ao Meu Chamamento, porque Eu faço isso para garantir que o
maior número possível de vós esteja bem preparado antes do Dia de O Aviso.
O vosso JESUS

Eu venho para renovar a Terra, para libertar o homem da sua
miséria, tristeza e pecado
17 de Novembro de 2013
Minha querida e amada filha, Eu quero que o mundo Me veja, ao seu amado Salvador, o
Filho do Homem, em toda a Minha glória, para que sejais atraídos para a Minha Divina
Misericórdia.
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Eu quero que todos, especialmente aqueles que não acreditam em DEUS, Me vejam e
corram para Mim, em primeiro lugar. Eles são a Minha primeira preocupação e Eu
digo-lhes isto. Vós não Me conheceis. Vós não Me vedes. Vós não quereis acreditar em
Mim, mas Eu amo-vos. Eu quero que vós façais parte do Meu Reino, para que Eu possa
conceder-vos generosamente todas as Dádivas do Meu Novo Paraíso, o Meu Mundo
Novo, O Meu Novo Começo. Eu quero-vos, à vossa família, aos vossos parentes e
amigos, para serdes como um só, Comigo e com toda a humanidade. Vós deveis esperar
até ao grande evento, o dia em que o mundo vai ser iluminado pelos Meus Raios e em
que ficará parado por 15 minutos. Quando virdes e testemunhardes isso, vós não deveis
ter medo. Sabei então que Meu Amor é Divino e que, a partir desse dia, o mundo
mudará para além do compreensível.
Não tenteis fugir de Mim, pois Eu venho com boas notícias. Eu venho para renovar a
Terra, para libertar o homem da sua miséria, tristeza e pecado. Eu venho para destruir
todo o mal no mundo, proporcionando a todos a prova da Minha Existência. Quando
isso vos for dado, vós deveis permitir que Eu vos prepare para a Vida Eterna que Eu
prometi. A Vida Eterna é uma vida em que vivereis de corpo e alma para sempre
Comigo. Eu afastar-vos-ei da vossa miséria e eliminarei a dor que vós tendes que
suportar por causa da existência de Satanás, e ele será banido até à eternidade.
Não Me rejeiteis, porque Eu não vos quero perder. Eu Sou a vossa Salvação. Eu Sou a
Verdade. Eu Sou o vosso amado JESUS CRISTO e, finalmente, Eu dar-Me-ei em breve a
conhecer ao mundo, e especialmente aqueles que não acreditam em Mim.
O vosso JESUS

Milhares de milhões converter-se-ão e reconhecerão DEUS, o
DEUS Uno e Trino, pela primeira vez
16 de Novembro de 2013
Minha querida e amada filha, quando Eu vier ao mundo, na Minha Divina Misericórdia,
as pessoas terão a oportunidade de procurar a Minha Misericórdia, pois esta será a
primeira verdadeira confissão em que muitas delas participam.
Todos, não importa quem sejam, experimentarão essa revelação única de Mim,
abençoados pela Autoridade do Meu PAI. A Iluminação de Consciência trará consigo
muita dor, porque a dor que as almas perdidas experimentarão será tal que elas não
serão capazes de resistir ao choque. Muitas vão desmaiar e entrar em colapso, tomadas
pela aflição. Mas elas vão entender quanto a sua alma precisa de ser purificada, em
primeiro lugar, antes de estarem prontas para entrar no Meu Eterno Paraíso. Então,
essas pessoas saberão o que se espera delas e sofrerão a penitência por algum tempo,
depois do Grande Evento. Muitas pessoas pensarão que estão a sonhar. Algumas
pensarão que é o fim do mundo, mas não será. Será o Aviso Final que, contudo, será
dado à humanidade para a ajudar a redimir-se perante DEUS.
Milhares de milhões converter-se-ão e reconhecerão DEUS, o DEUS Uno e Trino, pela
primeira vez, e ficarão gratos pela prova que será dada sobre a Existência do seu
Criador. Alguns ficarão simplesmente intimidados pela Minha Luz, o que lhes trará
uma dor incrível, e eles vão esconder-se e voltar as costas sem um pingo de remorso
nas suas almas. Eles negarão a Minha Intervenção. Em seguida, os restantes
rejubilarão quando experimentarem os Meus Raios de Misericórdia, pois essas almas
ficarão tão gratas ao testemunharem a Minha Presença que se precipitarão em direcção
à Minha Luz, com uma tranquilidade e um desejo da Minha Presença que está fora do
seu alcance, uma vez que esse não será o momento para os Portões do Meu Novo
Paraíso serem abertos. E portanto, eles terão que fazer penitência como Meus
Discípulos, em favor daquelas almas que rejeitarem a Minha Mão de Misericórdia.
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Após a Grande Intervenção de DEUS, para dar à humanidade a oportunidade de se
preparar para a Minha Segunda Vinda, o mundo fará muitas perguntas. Alguns ficarão
tão mudados, nas suas almas, que dedicarão muito tempo a ajudar a converter aqueles
que se querem ajudar a salvar do engano. Outros, ficarão arrependidos e demorarão
algum tempo a compreender o significado pleno da sua apresentação perante Mim, e
despenderão muita atenção para se reconciliarem Comigo.
Em seguida, os inimigos de DEUS negarão que O Aviso já aconteceu e levarão milhões a
acreditar que fora um evento cósmico, no qual a luz do sol alcançou todo o planeta,
num evento único causada pelo movimento da Terra sobre o seu eixo. Nada poderia
estar mais longe da Verdade. E, enquanto forem em frente com todos esses
argumentos, eles negarão que DEUS existe e levarão muitos para longe de Mim.
Infelizmente muitos não voltarão para Mim, e, apenas com as intervenções de DEUS,
quando Ele for forçado a punir os Seus inimigos para os trazer de volta à razão, podem
as almas ser purificadas.
Sede gratos por estas Misericórdias, pois sem esta Dádiva de DEUS pouquíssimas
pessoas seriam capazes de entrar pelos Portões do Paraíso.
O vosso JESUS.

Vós ficareis sozinhos diante de Mim, sem ninguém ao vosso lado
15 de Novembro de 2013
Minha querida e amada filha, pela Autoridade do Meu PAI, DEUS, o Altíssimo, Eu
desejo informar todos aqueles que estão a sofrer em Meu Nome que está próximo o
tempo de O Aviso ter lugar.
Aqueles de vós a quem foi dado conhecimento deste Meu Grande Dia de Misericórdia,
vereis em breve os sinais. Vós deveis confessar os vossos pecados diante de Mim, de
modo a que estejais preparados adequadamente para este evento que chocará o
mundo.
Eu farei isso em breve, para que Eu possa salvar aquelas pessoas que cortaram o
cordão umbilical que os liga a Mim antes que seja tarde demais. Vós deveis confiar em
Mim e reunir-vos em oração para que as almas em trevas não pereçam antes que Eu
lhes conceda a imunidade pelos seus pecados. Olhai agora nos vossos corações e almas
e vede-os como Eu os vejo. O que vedes vós? Sereis vós capazes de ficar diante de Mim e
de dizer: "JESUS, eu faço tudo o que Vós desejais de mim, vivendo a vida que Vós
esperais de mim"? Direis vós: "JESUS, eu ofendi-Vos, por favor tende Misericórdia da
minha alma porque eu não posso ajudá-la."? Ou direis: "JESUS, eu pequei, mas só
porque eu preciso de me defender."?
Vós ficareis sozinhos diante de Mim, sem ninguém ao vosso lado. Eu mostrar-vos-ei a
vossa alma. Vós vereis todas as manchas sobre ela. Vós revivereis o pecado e, em
seguida, Eu dar-vos-ei tempo para Me pedirdes para vos manifestar a Minha
Misericórdia. Não é porque vós tenhais direito à Minha Misericórdia - mas apenas
porque Eu decidi conceder-vos esta Dádiva.
O Meu Dia amanhecerá inesperadamente, através dos sinais que vos serão mostrados
com antecedência.
Eu passei três anos a tentar abrir-vos os olhos para a Verdade. Alguns de vós já
aceitastes. Outros têm-na lançado de volta à Minha Face. Agora, é a hora da Minha
Divina Misericórdia , e somente aos que Me abram os seus corações e Me aceitem, será
a dada a oportunidade de se redimirem. Sede gratos pelo Meu Amor incondicional.
O vosso JESUS.
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Nunca antes a vossa fé foi submetida a semelhante teste
14 de Novembro de 2013
Minha querida e amada filha, a Luz de DEUS brilha sobre todos os Seus filhos que estão
em união Comigo, JESUS CRISTO, neste momento. Todos esses Cristãos que vivem no
mundo com a Minha Palavra, que comem o Meu Corpo e bebem o Meu Sangue,
experimentarão um sofrimento espiritual como nenhum outro, por causa de sua
crença em Mim. Refiro-me a todos os Cristãos que vivem na Verdade, que se se
comportam como Eu lhes ensinei e que seguem os Meus Ensinamentos, Palavra por
Palavra.
Todos aqueles, incluindo os que nunca ouviram falar das Minhas Mensagens para o
mundo, entenderão em breve o que é viver em Mim e Comigo. Nunca antes a vossa fé
foi submetida a semelhante teste, e, infelizmente, muitos não serão capazes de suportar
as pressões que terão de enfrentar, por causa do ódio que lhes será mostrado. Eles
farão todo o possível para se manterem fiéis aos Santos Evangelhos, mas, ao fazê-lo
atrairão um ódio terrível e serão chamados de mentirosos. Não tardará muito para que
todos os Cristãos que de forma desafiadora proclamem a Minha Palavra sejam
acusados, por serem valentões feridos na asa, em que os verdadeiros culpados serão
aqueles que lançam insultos sobre eles.
Eu exorto a todos vós para que permaneçais em silêncio e para nunca responderdes a
fanfarrões que tentem destruir a vossa fé e amor por Mim. Aqueles que vão cuspir
veneno e gritar convosco, precisam das vossas orações e de perdão. Rezando por essas
almas, vós destruireis a influência de Satanás e ele terá dificuldade em desafogar a sua
raiva sobre vós.
Rezai, rezai, rezai por todos aqueles que serão usados como peões na luta amarga para
desmantelar a Minha Igreja na Terra. Por favor, recitai esta Cruzada de Oração para
resistir à perseguição religiosa.
Cruzada de Oração (126) Para resistir à perseguição religiosa:
Querido JESUS, ajudai-me a resistir a qualquer tipo de perseguição no Vosso Santo
Nome.
Ajudai aqueles que caem no erro, na crença de que prestam testemunho do Vosso
Trabalho.
Abri os olhos a todos os que podem ser tentados a destruir os outros, por meio de atos
perversos, ações ou gestos.
Protegei-me contra os inimigos de DEUS, que se levantarão para tentar silenciar a
Vossa Palavra e que Vos tentam banir.
Ajudai-me a perdoar aqueles que Vos traem e dai-me a Graça de permanecer firme no
meu amor por Vós.
Ajudai-me a viver na Verdade que Vós nos ensinaste, e a permanecer sob a Vossa
proteção para sempre. Amém.
Ide, todos vós que realmente Me amais e segui tudo o que Eu vos ensinei. Amai-vos uns
aos outros como Eu vos disse. Nunca mostreis ódio pelos outros. Em vez disso, orai
pelos que vos perseguem. Mostrai amor quando vos é mostrado ódio, porque essa será
a vossa arma contra o poder do mal. O vosso JESUS.
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Os castigos do Meu PAI começaram e o mundo testemunhará
muito mais transtornos ecológicos
12 de Novembro de 2013
Minha querida e amada filha, é um erro acreditar que DEUS não medirá a Sua Justiça
no mundo neste momento. Os castigos do Meu PAI começaram e o mundo
testemunhará muito mais transtornos, quando a purificação da Terra começar.
Os preparativos já estão em andamento e em breve os inimigos de DEUS serão
eliminados e punidos, porque nunca regressam e pedem a Minha Misericórdia. A Ira do
Meu PAI é grande e ai daqueles que desafiem a Palavra de DEUS, pois serão derrubados
e pisados enquanto a limpeza final da Terra colidirá com a infestação do maligno ; tudo
ao mesmo tempo.
Quando virdes os elementos da natureza a reagir ferozmente, vós sabereis que a Mão
de Justiça caiu. O orgulho do homem, a sua auto-obsessão e crença na sua imperfeita
inteligência em assuntos espirituais, trouxe sobre a raça humana o derramamento de
fogo dos quatro costados nos quatro cantos da Terra.
Vós ignorastes os avisos e assim a batalha para destruir o pecado começou também
verdadeiramente.
JESUS CRISTO - Filho do Homem

Mãe da Salvação: A salvação é o vosso único meio de
reconciliação com DEUS
10 de Novembro de 2013
Minha querida filha, o meu papel como Mãe da Salvação é lembrar-vos de tudo o que eu
vos disse através dos séculos. Amai-vos uns aos outros como o meu Filho vos ama.
Mostrai comPaixão para com todos e especialmente para aqueles que vos perseguem.
Escutai o que eu revelei aos visionários de La Salette e de Fátima e estudai-os com
grande detalhe. Muito pouco do que eu instruí foi realizado por vós. Os meus avisos
foram dispensados e as consequências de ignorardes o que vos foi dado vão agora
tornar-se realidade.
Quando o Céu revela mensagens para a humanidade, é como comunicar com uma
grande fortaleza de pedra. Algumas das minhas revelações passaram e foram seguidas.
Muitas foram simplesmente descartadas por aqueles de pouca fé, e a fortaleza tornouse impenetrável à intervenção do Céu, que vos foi dada para aumentar a vossa fé e para
vos manter seguros nos Braços de DEUS.
O meu papel como Co-redentora significa que o meu poder contra o demónio tem sido
reforçado, de uma forma que não me fora antes concedida por DEUS. Portanto, é agora
o momento em que toda a devoção por mim será cuidadosamente descartada pelos
inimigos do meu Filho. Quando a veneração por mim é apressada e quando o pedido de
proteção para os países, contra o comunismo, é distorcido, então os meus desejos não
foram conseguidos. Eu serei, a partir de agora, uma raridade no patrocínio oficial que
normalmente me é proporcionado, à Mãe de DEUS, nas Igrejas do meu Filho na Terra.
O meu poder contra a besta será iludido pela remoção da minha imagem, do meu Santo
Rosário e de outras devoções para comigo em muitas Igrejas Católicas.
Então, os templos de DEUS removerão todos os vestígios do meu Filho, JESUS CRISTO,
em preparação para a besta que virá e se sentará no trono do mais alto templo de
DEUS. Em seguida, o verdadeiro significado da reconciliação com JESUS CRISTO será
adaptado, quando eles disserem que não é mais necessário pedir perdão a DEUS pelos
vossos pecados, se vós levardes uma vida boa. As pessoas vão começar a acreditar nas
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suas próprias opiniões sobre o que os torna bons aos Olhos de DEUS. Mas vós nunca
deveis esquecer que a salvação, uma Dádiva para cada pecador no mundo, nunca pode
tornar-se vossa, a menos que peçais primeiro a DEUS para vos perdoar. Este é o cerne
da Aliança que foi ganha pela raça humana com a morte do meu Filho na Cruz. JESUS
CRISTO ganhou para o mundo a salvação do pecado e o Dom da Vida Eterna. Para
receber este Dom, vós deveis pedir a DEUS para vos perdoar pelos vossos pecados.
A salvação é vossa, somente através da reconciliação com DEUS.
A vossa amada Mãe; Mãe da Salvação.

DEUS PAI: Não há avaliação científica que faça sentido quando
são vistos dois sóis
10 de Novembro de 2013
Minha querida filha, o Meu desejo é reunir todos os Meus filhos, muito em breve, para
testemunharem a Minha Promessa. A Minha Grande Dádiva virá no meio da terrível
perseguição espiritual, na qual tudo o que Eu Sou será negado. Novos DEUSes, nenhum
dos quais existe, serão apresentados ao mundo. Cobertos com uma fachada brilhante,
serão projectados para impedir toda a crença na Minha Existência. Toda essa heresia
extinguirá a Luz de DEUS.
Brevemente, as estrelas deixarão de brilhar com a sua grande intensidade. Em breve,
novos sinais, inesperados, que desafiarão toda a compreensão humana de ciência,
serão mostrados por Mim a um mundo descrente, quando o início da Minha
intervenção for revelado. Não há avaliação científica que faça sentido quando são vistos
dois sóis. Nenhum conhecimento limitado do homem, fará sentido. No entanto, eles
tomarão em todos os sinais, dados ao mundo do Céu, e dirão que essa outra vida
humana existe no universo.
Eu Sou o Criador de toda a vida. Eu Criei o homem. Eu Criei o mundo. Nunca o negueis,
pois quando o fizerdes vós seguis uma falsa doutrina. Cada intervenção do Céu - e
haverá muitas - será explicada. Quando vós virdes esses sinais, sabei que o Dia da
Segunda Vinda está próximo .
Eu peço-vos, queridos filhos, para nunca Me negardes ou negardes a Minha Promessa
de trazer ao mundo a paz definitiva e a reconciliação, que são vossas, se vós aceitardes
os Meus termos e não os vossos próprios. A Minha Vontade está finalmente prestes a
ser realizada. Para vos preparar, Eu mostrarei muitos milagres ao mundo, nos céus, no
universo e no sistema planetário. Quando testemunhardes esses eventos, Eu quero que
vós fiqueis felizes, pois sabereis então que Eu Estou a anunciar o retorno do Meu Filho
para completar a Sua Promessa de salvação eterna.
Enxugai as lágrimas dos vossos olhos. Eu sei o quão difícil serão as vossas provações.
Refiro-Me a todos os Meus filhos, incluindo crentes e não crente, assim como os
culpados de pecado terríveis - nenhum de vós será excluído. Quando vos reconciliardes
com o Meu Filho, vós tornar-vos-eis parte d’Ele e reinareis com Ele no Paraíso, para
sempre. O Vosso amado PAI; DEUS, o Altíssimo

Muitos começarão em breve a usar o seu conhecimento de ciência
para avaliar os Santíssimos Evangelhos
9 de Novembro de 2013
Minha querida e amada filha, muitos começarão em breve a usar o seu conhecimento
de ciência para avaliar os Santíssimos Evangelhos. Em vez de declararem a Verdade da
Minha Palavra, que vem da Sabedoria de DEUS, eles começarão a distorcê-la e, assim, a
dar-lhe uma imagem mais moderna.
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Todas as Minhas Palavras, contidas no Santo Evangelho, serão interpretadas de forma
diferente. Eles dirão que a Minha Palavra significa algo de novo, que será mais
relevante no mundo de hoje. Eles tentarão dar exemplos de como Eu vos ensinaria, se
Eu andasse na Terra neste momento. Longe andará a simplicidade da Palavra de DEUS,
que é para todos. Aqueles que são inteligentes, conhecedores, e que são orgulhosos do
progresso do homem no mundo da ciência, começarão então a fazer declarações
insultuosas.
A Igreja abraçará as assim chamadas novas descobertas científicas, as quais
desacreditarão o que está contido na Bíblia Sagrada. Elas revelarão o que eles dizem
ser a nova evidência, a qual lança dúvidas sobre a forma como o mundo foi criado. Eles
dirão então que muito do que está contido na Bíblia são simplesmente metáforas
projectadas para criar a paz entre os homens. Eles usarão a mensagem do humanismo,
do amor pelo próximo, em termos da vossa capacidade de cuidar do pobre, ignorante e
carente, como um substituto para a Verdade que vos foi dada nos Evangelhos. Então, as
novas falsas doutrinas que parecem similares à Verdade, serão abraçadas pelos
sacerdotes, e, somente aqueles que permanecerem firmes à Minha Palavra, manterão
viva a Verdade.
Meus queridos seguidores, quando vós virdes que muito poucos continuarão a escutar
a Verdade - a Palavra de DEUS -, deveis então confortar-vos uns aos outros. Vós deveis
continuar a lembrar a Verdade, nas Minhas Igrejas, aqueles que aplaudirão as heresias
que serão introduzidas, pois muitos deles não terão nenhuma prudência. Para tão
longe eles caíram de Mim, que aceitarão prontamente essas mudanças. Será muito
mais fácil, para os de pouca fé, aceitar a palavra daqueles que exigem a reforma, do que
permanecer fiéis à Palavra de DEUS.
O apelo para as primeiras mudanças será feito em breve. Com uma calmante doçura e
uma conversa apaixonante sobre a necessidade de tornar o mundo mais unido - para
mostrar amor e tolerância para todos -, vós sereis levados ao maior erro. Muitos
ficarão chocados com a rapidez como a Minha Igreja parece abraçar o mundo secular.
Muitos ficarão encantados com a forma como as diferentes religiões, pagãs e hereges,
correrão a aderir a esta caridosa nova igreja mundial. Dirão eles: "Finalmente uma
igreja que é tolerante, que se destina a todos." Já não se sentirão envergonhados por
mostrarem desobediência a DEUS. Em vez disso, orgulhosamente, proclamam que os
seus miseráveis pecados não são apenas aceitáveis aos olhos de DEUS, mas não são
mais considerados pecados, de todo. Isso criará uma grande alegria por toda a parte.
Pela primeira vez na história, aqueles que conduzem a Minha Igreja ao erro serão
amados, adorados e praticamente nenhuma crítica lhes será feita.
A maior heresia, não vista desde a Minha morte na Cruz, devorará agora a Minha Igreja
na Terra. Eles encherão as Minha Igrejas com símbolos pagãos insultuosos, e Eu não
estarei visível em parte alguma. E, enquanto eles enchem os edifícios criados para Me
adorar, a Minha Verdadeira Igreja, composta por aqueles que permanecem fiéis à
Verdade, tornar-se-á o único Templo Verdadeiro de DEUS, porque eles nunca aceitarão
a profanação do Meu Corpo. A Sua fé habilitá-los-á a espalhar o Evangelho e manter
acesa a Chama do ESPÍRITO SANTO. O vosso JESUS.

Mãe da Salvação: Quando uma missão que professa falar a
Palavra de DEUS é falsa, não será mostrado ódio contra ela
8 de Novembro de 2013
Meus queridos filhos, como pequeninos acarinhados por DEUS, vós nunca deveis
permitir que os diferendos se transformem em ódio de uns pelos outros. O maligno cria
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um sofrimento terrível entre vós ao espalhar a sua infestação maligna, especialmente
contra os videntes e profetas escolhidos por DEUS.
Quando DEUS está Presente numa Missão, sancionada por Ele na Terra para salvar as
almas, Satanás sempre a atacará. Vós conhecereis os verdadeiros profetas de DEUS
pela perseguição e ódio que lhes são mostrados. Vós conhecê-los-eis pela rejeição
pública das suas missões e pelas ações perversas provocadas por outros contra eles.
Quando uma missão que professa falar a Palavra de DEUS é falsa, não será mostrado
ódio contra ela, porque Satanás nunca atacará publicamente aqueles que ele engana.
Quando o meu Filho se torna Ele Próprio conhecido, Ele será sempre violado, assim
como o pecado do homem o separa de DEUS. Quando o meu Filho andou na Terra,
onde quer que Ele fosse gritavam com Ele. Eles amaldiçoaram-No e atiraram pedras
contra Ele e todos aqueles que O seguiam. E enquanto declaravam que Ele era uma
fraude, eles bajulavam os muitos falsos profetas que tentaram competir com Ele. O
mesmo sucederá quando Ele fizer a Sua última viagem para se reunir com todos
aqueles que permanecem n’Ele e com Ele. Ele unirá todos aqueles que vivem de acordo
com os Seus ensinamentos e que permanecem verdadeiros e humildes servos. Então,
com a ajuda da Sua Igreja Remanescente, Ele lutará até o fim para salvar tantas almas
quantas for possível, incluindo as almas de todos os seus inimigos e de todos aqueles
que se recusam a aceitá-Lo.
Se amais o meu Filho, vós não deveis nunca magoá-Lo odiando os outros. O meu Filho
disse-vos que não podeis permanecer em união com Ele quando existe ódio no vosso
coração.
Rezai, rezai, rezai para que todos os que vos declarais Cristãos sigais o exemplo dado
pelo meu Filho.
A vossa amada Mãe; Mãe da Salvação.

Todos os levantamentos que estais prestes a testemunhar serão o
testamento da Verdade das profecias dadas ao Meu amado João
no Livro da Revelação
7 de Novembro de 2013
Minha querida e amada filha, o momento de um novo começo está perto. Como a
Grande Tribulação continua a ser sentida, muitos eventos acontecerão.
Os inimigos dentro da Minha Igreja, sem qualquer sentimento de vergonha, tentam
dizer que uma nova igreja secular, de um mundo que acolhe todos os pecadores e todas
as religiões, é aprovada por DEUS. Quando os da Minha Igreja acolherem o mundo
secular deixarão de seguir a Verdade. Se vós sois Meus seguidores verdadeiros, a vossa
fé será vista nas vossas ações e obras. Quando vós sois Meus, permanecereis fiéis à
Palavra de DEUS. Quando mantendes a Minha Palavra, vós sois obedientes a tudo o que
Eu vos ensinei. Quando não sois Meus, vós amaldiçoareis os vossos irmãos e irmãs.
Quando não sois Meus, vós odiareis aqueles que são Meus. Quando achais que tereis a
vida eterna, sem ter que a conquistar, então vós estais muito enganados.
Se vós dizeis que o pecado é natural e que só um DEUS justo e correcto perdoaria todos
os pecados, então isso é verdade. Mas se acreditais que a vida eterna é vosso direito
natural, e que não precisais de vos arrepender primeiro, então vós negais a Verdade.
Eu amo cada um de vós. Eu nunca seria cruel, rude, perverso, abusivo, ou prejudicaria
qualquer dos filhos de DEUS. Mas, Eu nunca abrirei a porta do Meu Reino a qualquer
pecador, a menos que ele mostre verdadeiro remorso pelos seus erros. Quando Eu vos
levo à salvação, Eu abro todas as portas, para que Eu vos possa acolher no dia final.
Muitas portas se estão a abrir, agora, mas poucos estão a entrar por elas. Nenhum de
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vós entrará no Meu Reino, a menos que obedeça à Minha Palavra, que vos foi dada no
Santo Evangelho. A vossa fé deve ser pura. O vosso amor pelos outros deve ser genuíno
e a vossa obediência à Minha Palavra ganhará para vós o Dom da vida eterna.
Muitos que se dizem Cristãos são desleais à Minha Igreja. Vós recebeis-Me na Santa
Comunhão com as almas enegrecidas. Vós ignorais os Meus Ensinamentos e perdoais
os pecados, que acreditais serem insignificantes aos vossos olhos. Vós espalhais
mentiras com uma língua perversa sobre os outros e condenais muitos no Meu Santo
Nome. Foi-vos dada a Verdade nos Santos Evangelhos, ainda que vós não pratiqueis o
que eles ensinam. O Meu Amor por vós significa que enquanto muitos de vós não
ganhardes a Salvação que Eu dei ao mundo pela Minha morte na Cruz, Eu ainda vos
darei a todos a oportunidade de verdes a Verdade durante a Minha Divina
Misericórdia, quando Eu Vier até vós, para vos ajudar a decidir se aceitareis ou não a
Minha Dádiva.
Todos os levantamentos que estais prestes a testemunhar serão o testamento da
Verdade das profecias dadas ao Meu amado João no Livro da Revelação. Quando virdes
a Igreja celebrar a união com o mundo secular, vós sabereis que é chegado o momento
para a Minha Missão recolher as almas em todo o mundo. O vosso JESUS.

A Luz de DEUS brilhará sobre vós e Eu prometo que não vos
sentireis sozinhos
5 de Novembro de 2013
Minha querida e amada filha, DEUS já começou os preparativos finais para assegurar
que a salvação é trazida a todos os Seus filhos. Muitos de vós estais esquecidos do que
significa exactamente a Segunda Vinda, portanto, não vos preparastes a vós mesmos.
Muitos de vós não acreditastes, durante muito tempo, que isso iria acontecer. Assim,
somente aqueles que estão realmente preparados estarão prontos para Me saudar, ao
vosso Noivo, vestidos e apresentados a Mim a condizer. Outros estarão adormecidos,
impreparados e confusos. Alguns não acreditarão em Mim até que Eu seja visto em
todas as partes do mundo. Alguns morrerão de choque, mas a maioria ficarão repletos
de alegria e admiração. Aqueles que se deixaram enganar serão perdoados se Me
implorarem para lhes conceder imunidade. Infelizmente, muitos recusarão a Minha
Misericórdia, porque os seus corações se transformaram em pedra e nada os abrirá.
O tempo em frente será cheio de grandes revelações e Graças especiais derramadas
sobre vós. Eu faço isso para vos tornar mais e mais fortes, de modo a que não vendeis a
vossa alma em troca de atrações mundanas. Quanto mais vos aproximardes de Mim, e
quando Eu falar com a vossa alma, sentir-vos-eis em paz no meio do horror da grande
apostasia. Quando assistirdes a esse horror, vós estareis melhor equipados para lhe
resistir e ajudar os outros.
A Luz de DEUS brilhará sobre vós e Eu prometo que não vos sentireis sozinhos, mesmo
se fordes rejeitados por aqueles que não sabem mais. Quando Eu andei na Terra os
Fariseus ficaram muito, muito longe de Mim. A mesma coisa acontecerá agora. Muitos
de vós sereis encorajados não só a rejeitar o Meu Apelo do Céu neste tempo, como os
Meus Ensinamentos. Os Meus Ensinamentos nunca podem ser alterados, porque eles
são a Verdade e só a Verdade pode salvar-vos. O vosso JESUS.

A Ira do Meu PAI aumentará quanto mais os Seus filhos ingratos
se erguerem em desafio ao Seu Pacto Todo-Poderoso
4 de Novembro de 2013
Minha querida e amada filha, os filhos de DEUS precisam entender a enormidade da
grande batalha que está a ocorrer entre o Meu amado PAI e o maligno. Muito poucos de
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vós poderiam alguma vez compreender a intensidade dessa grande batalha, que já
começou.
Os Anjos, no Céu, começaram a batalha final para destruir os inimigos do Meu PAI na
Terra. À medida que a batalha se trava, ela absorverá almas, por toda a parte. Em
particular, ela seduzirá as almas daqueles que estão em trevas e que realmente não Me
reconhecem, para lutarem contra aqueles cujos nomes estão no livro da vida. Aqueles
que não Me reconhecem, que não acreditam em Mim, que não acreditam no Meu PAI, e
que não acreditam que Satanás existe, assistirão à margem, enquanto os dois exércitos
Cristãos se batem na Terra. Esses dois lados serão contidos dentro das Igrejas Cristãs.
Os Cristãos de ambos os lados sofrerão a maior perseguição e serão puxados em todas
as direções para os incentivar a abandonar-Me.
As almas inocentes serão feridas pelo ódio que lhes é mostrado pelos inimigos de DEUS
e Satanás usará ambos os lados como peões, numa agenda cheia de ódio, o que
resultará numa terrível desolação na Terra. A desolação será causada pelos pecados do
homem e pela sua traição a Mim. A sua rejeição a DEUS, Meu PAI, será evidente
quando decidirem mudar as Leis estabelecidas sob o Seu Comando, para que possam
torná-las aceitáveis às suas vidas pecaminosas. Sabei que isso resultará numa terrível
punição.
A Ira do Meu PAI aumentará quanto mais os Seus filhos ingratos se erguerem em
desafio ao Seu Pacto Todo-Poderoso. Aqueles que se preparam para a Minha Segunda
Vinda serão barricados numa espécie de prisão, na qual eles serão forçados a engolir
mentiras. Se eles se recusarem a aceitar as heresias que lhes serão enfiadas pela
garganta, serão expulsos das suas Igrejas. A Minha Palavra, em breve será esquecida.
Tudo o que Eu Avisei acontecerá exatamente como Eu vos disse. Aqueles que estão
cegos para a Verdade preferem viver uma mentira, porque será mais fácil aceitar as
mentiras, as quais eles acharão muito atraentes pela forma como lhes serão
apresentadas.
A heresia será apresentada às massas como parte de uma nova estrutura da Minha
Igreja, que nada tem a ver Comigo. Todos aclamarão a aceitação disso, por não
permanecerem atentos aos tempos, para os quais foram avisados relativamente à
preparação para o Grande Dia. Agora, vós deveis preparar-vos para esse Dia. Vós
deveis afastar-vos quando a Minha Divindade é desafiada, como será em muitos
aspectos dentro da Minha Igreja na Terra. Comprometei-vos com os Meus inimigos e
não ficareis a ganhar. Ignorai-os. Orai pelas suas almas e preparai as vossas, pois em
breve tudo isso acabará. O vosso JESUS.

Eu não dou a nenhum homem o poder de julgar o outro, falar mal
do outro, ou lançar calúnias sobre a espiritualidade de outra
alma
3 de Novembro de 2013
Minha querida e amada filha, a maneira de identificar um ataque satânico é olhar para
a maneira como as almas que estão infestadas pelo mal se comportam. Elas nunca
terão calma. Em vez disso, ferozmente inquietas, elas gritarão obscenidades e mentiras
e rugirão de raiva aos seus alvos. Satanás e os seus demónios têm agora uma raiva
terrível e atacarão todo e qualquer um no seu caminho que, nestes tempos, proclame a
Palavra de DEUS.
As almas que estão cheias de traços associados ao maligno, como o orgulho, a
arrogância e um respeito exagerado pela sua própria e imperfeita inteligência humana,
serão as primeiras na fila a atacar aqueles que conduzem o Meu Exército
Remanescente. Cada táctica, cada acção e cada ataque verbal serão feitos com um ódio
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profundo e duradouro para com as almas que vão atacar. Os seus ataques resultarão
sempre como se vós, as vítimas, levásseis um pontapé no estômago - um clássico ataque
satânico.
Quando assistirdes a calúnias, difamação e falsas acusações contra vós, Meus queridos
seguidores, sabereis então que isso nunca poderia vir de Mim, o vosso JESUS. Eu não
dou a nenhum homem o poder de julgar o outro, falar mal do outro ou lançar calúnias
sobre a espiritualidade de outra alma, aos Olhos de DEUS. Só Eu, JESUS CRISTO, posso
julgar o homem dos seus pecados. A mais ninguém foi dado esse direito, porque isso
pertence somente a Mim.
Quando vós julgais o outro no Meu Santo Nome, com ódio no vosso coração, sereis
também julgados por Mim de acordo com as vossas obras. Quando feris outros filhos de
DEUS e declarais que eles são maus, então também vós sereis julgados maus aos Meus
Olhos. Olho por olho - será esse o vosso castigo. Vós podeis pensar que se justifica,
quando difamais outra alma em Meu Nome, mas, em vez disso, vós sois um inimigo aos
Meus Olhos. Aqueles que se exaltam diante de Mim, alegando que o seu conhecimento
humano dos assuntos espirituais os torna superiores, então eles devem saber que não
serão nada. Quando vós Me negais e declarais que a Minha Santa Palavra sai da boca do
maligno, então assinais o vosso destino e nunca vereis o Meu Rosto. Misericórdia
alguma vós podereis ter, porque blasfemastes contra Mim.
O Meu Aviso, a quem Me trai, é este: Combatei-Me e nunca ganhareis. O Meu Poder é
Todo-Poderoso. Nunca ninguém Me derrotará. No entanto, muitos despedaçarão o Meu
Coração, ao tentarem competir Comigo, declararem-se maiores do que Eu e afirmarem
que o seu conhecimento é superior ao Meu. Longe de Mim, vós, homens e mulheres
ingratos, os vossos pecados de blasfêmia nunca serão esquecidos. JESUS CRISTO Salvador da Humanidade.

A maior perseguição será infligida por Cristãos sobre Cristãos
2 de Novembro de 2013
Minha querida e amada filha, Eu devo exortar todos os filhos de DEUS para se unirem e
orarem pela Minha Igreja na Terra.
O Meu coração agita-se neste momento, pois é grande o ódio que é mostrado sobre os
que são Cristãos praticantes. A perseguição dos cristãos continuará em todos os países
e isso inclui todos aqueles que neste momento têm a liberdade de praticar a sua
homenagem a Mim. A maior perseguição será infligida por Cristãos sobre Cristãos. A
flagelação do Meu Corpo na Terra estará no seu pior a partir de dentro, quando o irmão
se voltar contra o irmão e a irmã contra a irmã. Em breve, vereis a proclamação de
novas orações, as quais serão introduzidas pela nova liturgia.
As principais mudanças referir-se-ão à Santa Comunhão, que será apresentada como
algo que tem pouco a ver com a Minha morte na Cruz, quando Eu dei o Meu Corpo por
todos os pecadores. Declarando que a Sagrada Comunhão significa a união de toda a
humanidade, unida diante de DEUS, vós ireis insultar-Me, porque isso seria contrário à
Verdade. A Verdade não significa mais a Verdade, porque muitos espalham mentiras
exageradas e não entendem como facilmente a Verdade pode ser adulterada. Quando
distorcidas, de uma maneira subtil, muitos não notarão as mudanças quando a
Verdade não é respeitada. As mentiras tomarão o lugar da Verdade, dividirão a raça
humana e criarão a separação de DEUS, o que levará à destruição.
Protegei sempre a Verdade, porque sem ela o sol escurecerá, a lua não terá mais luz,
quando a noite cai, e as estrelas deixarão de brilhar nos dias que assinalarão a
escuridão final, antes de Eu vir para recuperar o Meu Reino. Até lá, apenas a Verdade
vos salvará. O vosso JESUS.
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Os Meus leais discípulos, incluindo sacerdotes e servos sagrados
de todas as religiões Cristãs, permanecerão juntos ao Meu Lado
1 de Novembro de 2013
Minha querida e filha amada, o espírito do mal está a espalhar-se e está a afectar todos
aqueles que se opõem viciosamente a estas Mensagens. Isto levará a mais maldade,
mentiras e elaborados esquemas destinados a acabar com esta Missão. Vós deveis
ignorar as más línguas e os que estão possuídos de inveja espiritual, que fariam
qualquer coisa para tentar destruir esta Minha Missão para trazer a salvação a todos.
Eu digo, a todos vós que Me seguis, que estas Mensagens são muito importantes para
que possais prestar atenção aos que vos odeiam em Meu Nome. Porque Sou Eu, JESUS
CRISTO, o seu alvo. Lembrai-vos disso. No entanto, o seu orgulho tê-los-á levado a
acreditar que agem assim porque Me amam. Eles devem saber que Eu nunca permitiria
que alguém dissesse tais mentiras ou espalhasse boatos infames para uma outra alma
em Meu Nome.
Só Eu, JESUS CRISTO, o Cordeiro de DEUS, tenho a autoridade para vos revelar a
Verdade, nestes tempos. A verdade perturbará a muitos, a Verdade será amarga de
absorver, pois é de tal magnitude que somente os que são fortes no seu amor por Mim
serão capazes de a aceitar. A Verdade, não importa quão difícil seja para vós aceitá-la,
liberta-vos. Ela abrirá os vossos olhos para o mal quando ele se disfarça como bom para os homens perversos que espalham blasfémias, quando dizem que proclamam a
Minha Palavra, e para os Meus inimigos que querem destruir os filhos de DEUS.
Muitos falsos profetas, distribuídos por todas as nações, se erguerão para proclamar
que as mentiras derramadas da boca do anticristo são a verdade. Eles também dirão
que o anticristo seja Eu. Eles falarão todos acerca dos Evangelhos, o que parecerá ser
acertado, e usarão trechos da Bíblia Sagrada, incluindo citações Minhas, para justificar
as suas missões vis. Mas, quem Me conhece, encontrará sempre a mentira e a heresia
enterrada dentro das suas assim chamadas palavras proféticas. Eles irão contradizer
estas Mensagens e declarar que a Minha Palavra é uma heresia. Agora, é a hora de calar
todas as vozes que vos exortam para que as escutais em vez de Mim. Vós deveis
continuar a lembrar-vos da Verdade contida no Santo Evangelho. Vós tendes que Me
escutar, tal como Eu vos instruí.
Em breve, todos aqueles que conduziram a Minha Igreja no passado, todos aqueles que
fornecem aos filhos de DEUS a Verdadeira Palavra de DEUS, na Minha Igreja, e todos
aqueles que permanecem leais à Verdade, serão postos de lado. A Igreja Católica fará
uma série de declarações alarmantes, segundo a qual ela tem que mudar e alterar todas
as partes da sua estrutura. Ela usará os pecados daqueles da Minha Igreja, e daqueles
que Me traíram, como justificação para transformar a Minha Igreja de dentro para
fora. Muitos dos Meus servos sagrados serão afastados e feitos bodes expiatórios.
Muitos serão perseguidos e acusados de falsidades, assim como serão feitas outras
alegações contra o seu bom nome, antes de serem demitidos. Esta é a forma como
muitos servos sagrados serão afastados da Minha Igreja, para permitir que os inimigos
de DEUS assumam o controle total dentro dela. Cada calúnia cometida pelos inimigos
de DEUS, contra os Meus servos sagrados, será aplaudida publicamente e apresentada
como uma coisa boa, para que o bom nome da Igreja permaneça intato.
Ó, como todos vós sereis enganados e como a Verdade será encoberta, escondida e
depois ignorada. Todas essas mudanças acontecerão de forma rápida, no futuro, e a
propagação dessas coisas surpreenderá a muitos. No meio de tudo isso, haverá
confusão, medo, tristeza e grande angústia. A Minha Igreja tornar-se-á tão fragmentada
que toda a confiança dentro das suas paredes será quebrada. Isso criará um grande
medo e depois, de uma forma que não parecerá clara à primeira vista, a Igreja Católica
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tornar-se-á uma força de liderança na nova religião mundial. Esta nova abominação irá
declarar um grande amor para com os pobres e esfomeados do mundo. Mas não
pregará a Minha Palavra, nem permanecerá fiel à Minha Igreja. A Minha Igreja, no
entanto, continuará a viver.
Os Meus leais discípulos, incluindo sacerdotes e servos sagrados de todas as religiões
Cristãs permanecerão juntos ao Meu Lado. Os Meus remanescentes suportarão o teste
do tempo, e isso nunca pode morrer, porque Eu Sou a Igreja. Eu nunca posso ser
destruído. O vosso JESUS.
Outubro/2013

Quando vos faltar humildade, o orgulho inundará as vossas
almas e vós pecareis contra Mim
31 de Outubro de 2013
Minha querida e amada filha, muitos não querem ouvir a Minha Voz porque eles não
sabem Quem Eu Sou. Muitos afirmam conhecer-Me, mas é apenas através da sua falível
interpretação humana que eles se convencem que entendem Quem Eu Sou e o que Eu
fiz para os salvar do abismo que enfrentam todos os filhos de DEUS que não Me peçam
para os perdoar.
O livre arbítrio é uma Dádiva do Meu PAI. O livre arbítrio pode, no entanto, interferir
nas tentativas do homem em encontrar o Amor de DEUS. No entanto, O Meu PAI
concedeu aos Seus filhos esta Dádiva. Ele é assim, tão generoso. É assim que Ele Ama os
Seus filhos. Essa Dádiva é que lhes deu a liberdade de vaguear pela Terra, saborear os
seus frutos e abraçar a sua beleza. Mas o homem, tentado por Satanás, abusou da
confiança do Meu PAI. Ele, então, tornou-se escravo de Satanás e forjou um pato com
ele, no qual o pecado continuará a separar d’Ele todos os filhos de DEUS.
A Dádiva da Minha morte na Cruz significou que Eu quebrei esse vínculo contra natura
entre o homem e Satanás. Portanto, pela Minha morte na Cruz, Eu habilitei o homem a
procurar a salvação através do perdão dos pecados, Isto significa que o homem ficou
habilitado para escapar das garras de Satanás, mas, apenas os que Me seguem em plena
e humilde servidão, podem realmente ganhar a salvação. A não ser que sejais capazes
de vos declarar abertamente a Mim, JESUS CRISTO, as vossas fraquezas, os vossos
pecados e o vosso ódio pelos outros, através da reconciliação, vós não permanecereis
puros. Sem pureza de alma vós não sois capazes de vos tornar humildes aos Meus
Olhos. Quando vos faltar humildade, o orgulho inundará as vossas almas e vós pecareis
contra Mim. Quando vós pecais contra Mim, vós fazeis isso de inúmeras formas.
Em primeiro lugar, vós alimentareis a vossa cobiça, a ganância e o orgulho. Então,
comportar-vos-eis como se estivésseis muito bem informados, mais inteligentes e
melhores do que os outros. Então, vós julgareis os outros. Depois, vós passareis à
próxima fase. Vós escarnecereis daqueles que estão em verdadeira união Comigo,
declarando-os imperfeitos. Depois, vós caluniareis todos aqueles que permanecerem
fiéis a Mim. No entanto, vós convencer-vos-eis de que estais cheios do ESPÍRITO
SANTO. Mas não será o ESPÍRITO SANTO que vos inspira. Em vez disso, será o espírito
do mal que invadirá a vossa alma, e vós acreditareis que estais a ser guiados pelo Céu.
Quando vós dizeis que Me representais e que estais em melhor posição do que os outros
para fazer parte do Meu Reino, e, em seguida, mentis acerca de Mim, vós precisais das
orações dos outros. Nesse estágio, vós estais a meio caminho para as profundezas do
Inferno e, sem a Minha Intervenção, estareis perdidos.
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Tomai esta Minha Mensagem. Apertai-a junto ao vosso coração e perguntai: "JESUS,
Sois Vós? Estou eu realmente a precisar da Vossa Ajuda?" E Eu dar-vos-ei a resposta. O
vosso JESUS.

Assim que o ESPÍRITO SANTO absorve uma alma, ela ergue-se
atraída imediatamente pela Vontade do Meu PAI; e responde em
total abandono
30 de Outubro de 2013
Minha querida e amada filha, quando o Meu ESPÍRITO SANTO desce sobre uma
pessoa, acontece uma série de coisas. A primeira é um sentimento de perplexidade e
descrença. A segunda é a sensação de ser oprimida por algo tão poderoso que torna a
pessoa totalmente dependente da Santa Vontade de DEUS. Vai-se a crença no próprio
intelecto humano superior, pois o intelecto não tem mais papel algum significativo a
desempenhar. Em vez disso, a alma será infundida com um conhecimento, uma visão e
uma compreensão que estão para lá da sua própria e frágil interpretação humana.
Assim que o ESPÍRITO SANTO absorve uma alma, ela ergue-se, atraída imediatamente
pela Vontade do Meu PAI e responde em total abandono. Assim que o medo inicial
diminui, ela sentirá uma profunda paz e o medo pessoal de ser vista a proclamar a
Palavra de DEUS, desaparecerá. Elas não se importam que as outras pessoas vejam que
das suas bocas derrama a Verdade. A personalidade da alma extroverte-se e a timidez
fica para trás e torna-se secundária, tal a forma como elas proclamam a Palavra de
DEUS.
Todas as almas que recebem o Dom do ESPÍRITO SANTO - sem excepção - entregarão a
sua própria vontade à Vontade do Meu PAI. Quanto às almas que forem
verdadeiramente abençoadas com o Dom do ESPÍRITO SANTO, o seu papel será o de
espalhar a Palavra de DEUS e, por isso, elas sofrerão. O Fruto do Amor de DEUS, no
entanto, cobre essas almas quando elas marcham em frente, sem medo e com coragem
para proclamar a Verdade. Aos que proclamarem a Verdade dos Meus Ensinamentos,
nestes tempos de paganismo, em que a Minha Igreja se afastará da Verdadeira Fé, será
dada força adicional para garantir que a Minha Voz seja ouvida. Tal força virá de DEUS,
Meu amado PAI. Será pelo Poder da Força de DEUS que muitos do exército de Satanás
se converterão, enquanto os restantes serão destruídos.
O ESPÍRITO SANTO, como espadas de chamas ardentes, gravará o coração de todos
aqueles que ouvem e que aceitam a Verdade. O vosso JESUS.

Mãe da Salvação: a Igreja do meu Filho tornar-se-á a sede do
anticristo
29 de Outubro de 2013
Minha querida filha, os Céus todos juntos, em união com o meu Filho, virão em auxílio
dos santos sacerdotes que se vão encontrar no meio de uma grande batalha. Muitas
dessas almas preciosas terão que suportar uma terrível dor e sofrimento, quando
tiverem de testemunhar as heresias que surgirão no seio da Igreja. Eles ficarão
confusos, assustados e muitos sentirão que não têm para onde ir. É então que eles se
devem voltar para mim, pedirem-me para os Consagrar ao meu Filho, para que Ele
possa derramar sobre eles cada gota do Seu Precioso Sangue. Quando cobertos com
esse Dom, eles saberão o que fazer. Eles devem saber que eu alertei os meus filhos,
através dos séculos, sobre esta ímpia apostasia que está a ser planeada pelo maligno.
A Igreja do meu Filho tornar-se-á a sede do anticristo e, agora que a Verdade foi
revelada, muitos se sentirão assustados e sofrerão a dor da Flagelação do meu Filho. A
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Igreja do meu Filho será perseguida, destruída, profanada - até que, finalmente,
acolherá o trono em que se sentará o anticristo. Será a partir daqui que ele, o
anticristo, irá declarar ser ele o CRISTO e que o mundo será salvo por ele.
Aceitando mentiras, vós negais a Verdade. Ignorando a Verdade, vós acreditareis numa
teia de mentiras tecidas pelo maligno e isso vai amarrar-vos. Uma vez amarrados, vós
sereis tentados a seguir as multidões que, em todas as nações, prestarão um grande
respeito ao anticristo. Por favor, filhos, recitai esta Cruzada de Oração para combater a
heresia que irá cobrir a Igreja do meu Filho na Terra.
Cruzada de Oração (125) Para defender a Santíssima Palavra de DEUS
Ó Mãe da Salvação, ajudai-me, um humilde servo de DEUS, a defender a Sua
Santíssima Palavra nos tempos de tormenta. Consagrai-me, querida Mãe, ao vosso
Filho, para que Ele possa cobrir-me com o Seu Precioso Sangue. Concedei-me, pela
intercessão do vosso Filho, JESUS CRISTO, a graça, a força e a vontade de me manter
fiel aos Ensinamentos de CRISTO nos tempos de tribulação que irão devorar a Sua
Santíssima Igreja na Terra. Amém.
Ide para o meu Filho, queridos servos de CRISTO. Vós pertenceis-Lhe. Ele ajudar-vos-á
durante a perseguição. Ele nunca vos abandonará nos vossos momentos de
necessidade. A vossa amada Mãe; Mãe da Salvação.

A Minha Igreja foi construída sobre a Verdade e nada mais que a
Verdade deve sair dos seus lábios
27 de Outubro de 2013
Minha querida e amada filha, quando a Minha Igreja é abertamente aplaudida por um
mundo orgulhoso e secular, sabei então que as duas entidades separadas estão perto de
se juntar numa só. Quando a Minha Igreja abraça o mundo secular, torna-se
politicamente motivada por ele e procura reconhecimento no mundo da política e dos
negócios, sabei então que Eu nunca toleraria tal acção.
A Minha Igreja foi construída sobre a Minha Palavra. A Minha Igreja foi construída
sobre a Verdade e nada mais que a Verdade deve sair dos seus lábios. Quando a Minha
Igreja fala, com a Minha Autoridade, contra o pecado, ela sofrerá sempre críticas, pois
o homem será sempre defensor do pecado. O pecado faz com que a vida seja mais
aceitável para ele e para os outros, e ele fará todos os esforços para declarar que o
Inferno é uma tolice. Quando a Minha Igreja fala apenas deste mundo, dos seus
problemas, do sofrimento do homem, e não prega a Palavra de DEUS, ela se separa-se
de Mim. Apenas aqueles que na Igreja permanecem leais ao que Eu lhes Ensinei podem
realmente dizer que pertencem à Minha Igreja. A Minha Igreja compreende apenas
aqueles que falam a Verdade.
Quando esses, dentro da Minha Igreja, Me demitem, a JESUS CRISTO, o espírito do mal
entrou no seu domínio. Eu Estou a ser empurrado para fora da Minha Igreja. Eu não
Sou mais reverenciado como Eu era antes. As Minhas Próprias Palavras já não são
usadas para declarar a Verdade. Elas estão a ser distorcidas para tolerar palavras, atos
e ações que não vêm de Mim, nem jamais virão de Mim. A Minha Palavra nunca pode
ser alterada e qualquer homem que tome a Minha Palavra e a atrofie sofrerá o castigo
eterno. O vosso JESUS.
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Eu não ficarei parado a assistir enquanto vós destruís as vossas
vidas; o que pode ser para toda a eternidade
26 de Outubro de 2013
Minha querida e amada filha, quando as pessoas tentam averiguar qual dos filhos de
DEUS gostaria de vir à Minha Misericórdia - a resposta é, todos eles. Eu não
discrimino, porque Eu amo cada alma que nasce, cada uma das quais foi criada pelo
Meu PAI. Nenhuma alma pode ser excluída desta Minha última Missão para salvar a
humanidade. Eu vim para trazer a salvação a todas.
Perguntai a qualquer bom PAI se sacrificaria um filho em detrimento de outro e eles
dir-vos-ão isso. Não importa como eles se comportam mal ou Me magoam, Eu nunca
posso rejeitá-los porque eles fazem parte da Minha Carne. O mesmo é Verdade para os
inimigos de DEUS. Eles ofendem-No e causam -Lhe grande tristeza, mas Ele ainda os
ama, pois eles vieram d’Ele, embora eles estejam famintos do pecado da humanidade.
Como é isso, podeis vós perguntar-Me, Eu posso perdoar aqueles que mais Me
magoam? Aos que flagelam os outros e lhes causam dor e sofrimento? É porque Eu os
amo. Eu amarei sempre o pecador. Os seus pecados dão-Me nojo, mas Eu estarei
sempre à espera para os abraçar.
Esta Missão é sobre o perdão. Toda ela é sobre como salvar as vossas almas. Por mais
ásperas que, às vezes, possam ser as Minhas Palavras, elas são-vos dadas porque Eu
vos amo e Eu não posso suportar o pensamento de vos perder. Aqueles que Me traíram
por causa das ambições da vida, nunca devem ter medo de vir a Mim e pedir a Minha
ajuda. Eu sinto a vossa falta. Eu estou triste. Mas Eu aplicarei cada intervenção sem
quebrar o Pato do livre-arbítrio do Meu PAI, que permanecerá sempre vosso até ao
novo começo. Nada que vós façais vos separará de Mim quando Me pedirdes para vos
perdoar.
Eu vou engolir o mundo na Minha Misericórdia e por cada ato iníquo realizado pelos
Meus inimigos, para vos levar ao engano, Eu prometo que intervirei. Eu não vos
lançarei aos lobos que vos querem devorar. Eu não ficarei parado a assistir enquanto
vós destruís as vossas vidas; o que pode ser para toda a eternidade. Eu segurar-vos-ei
exactamente até ao momento em que tereis que tomar a decisão final. Eu não deixarei
ir a vossa alma tão facilmente. Eu tive uma morte cruel para vos salvar. Desta vez, vós
testemunhareis a mais poderosa Intervenção Divina para vos trazer de volta. Vós sois
Meus. Eu Sou vosso. A besta não ganhará mais almas com facilidade, porque Eu Sou
DEUS, uma formidável força. Eu Sou Todo-Poderoso. Satanás não é nada, mas a sua
astúcia atrairá os fracos dentre vós. Eu exorto, a todos vós que Me amais, para orardes
para que os fracos aceitem a Minha Intervenção Divina com amor nos seus corações. O
vosso JESUS.

O Grande Dia descerá e logo começará o mundo sem fim
26 de Outubro de 2013
Minha querida e amada filha, a fé de todos os filhos de DEUS, independentemente da
denominação a que pertencem, é tão fraca, que muitos daqueles que conhecem a
Verdade terão muita dificuldade em praticar a sua religião abertamente, sem crítica.
Assim, muitos no mundo rejeitam-Me, a JESUS CRISTO, neste momento da história,
porque não é mais aceitável na maioria das nações falar de Mim em público. Muito
raramente vós ouvireis o Meu nome a ser falado nos média, a menos que seja para
questionar a Minha Existência. Raramente vós ouvireis as pessoas a proclamar em
público, abertamente, o seu amor por Mim, porque isso lhes pareceria muito
embaraçoso. Mesmo os Meus servos sagrados não estão mais dispostos a declarar a
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Verdade por medo do ridículo. Aqueles que Me seguem perceberão que é
crescentemente mais difícil proclamar a Minha Santa Palavra. Muitos, que já Me
amaram, não o fazem, e a Minha desolação e tristeza corta o Meu Coração como se uma
espada o atingisse.
Porque, ó, porque Me abandonastes vós? Porque aqueles de vós que acreditais em Mim
e que Me conheceis feris tanto os vossos irmãos e irmãs? Porque cresce o ódio nos
vossos corações? Porque sentis vós a necessidade de questionar agora os Evangelhos,
quando eles já existem há tanto tempo? Quem vos deu autoridade para interpretar mal
a Minha Palavra, dada aos Meus apóstolos? Porque a distorceis vós e porque não
acreditais no que Eu disse? A Minha Palavra é muito clara. Quando Eu falo, Eu quero
dizer o que Eu digo. Se Eu digo uma coisa, Eu não quero outra. Porque, por exemplo,
Me contradiria Eu, e especialmente agora nesta Missão?
O que é dado aos profetas de DEUS é a Verdade. Tudo o que contradiz estas Mensagens,
pela boca daqueles que dizem que Eu falo com eles, deve ser rejeitado por vós. Eu
nunca competiria com a Minha Própria Voz, porque Eu devo assegurar que vos é dada a
Verdade.
O que devo Eu fazer para vós ouvirdes? O que devo Eu fazer para que deixeis de vaguear
procurando outras formas de deleite? Porque não confiais vós em Mim? Vós
desperdiçais tempo muito precioso procurando a fortuna, que flui como veneno da
boca dos assim-chamados místicos e vendedores de sensações, que Me insultam
afastando-vos de Mim. Eu Estou aqui. Estas são as Minhas Palavras. O que procurais
mais, se vós apenas tereis a Verdade da Minha Boca? Eu falei a Verdade quando Eu
caminhei na Terra. Eu deixei um legado de grande esperança e salvação. Eu falo a
Verdade agora, quando Eu vos trago as Minhas Palavras Finais, neste momento,
porque o Grande Dia descerá e logo começará o mundo sem fim.
Quando Eu falo, Eu desejo que vós escuteis. Eu não posso forçar-vos. Vós podeis olhar
para todos os lugares e tentar encontrar as Minhas Mensagens, dadas neste momento
para preparar o mundo para a Minha Segunda Vinda, e não as encontrardes. As Minhas
Mensagens públicas para vos preparar para isso, o estágio final antes do Meu Pato ser
cumprido, só podem ser encontradas no Livro da Verdade.
A Palavra é Minha. As Minhas Palavras serão ouvidas em todas as nações. Ninguém Me
impedirá, porque o Meu Poder é Todo-Poderoso. O vosso JESUS.

Muito poucas pessoas no mundo de hoje têm alguma fé ou crença
em DEUS
25 de Outubro de 2013
Minha querida e amada filha, quando as pessoas te acusam de espalhares o medo
através destas Mensagens, devem então entender a Minha verdadeira intenção. O medo
vem da maldade daqueles que caminham entre vós, infundidos com a escuridão da
alma. Os vossos inimigos são os Meus inimigos. Eles criarão essa falsa espiritualidade
em todas as nações, a qual não virá de Mim. Tão encantadores serão eles que se
infiltrarão entre aqueles que têm altos perfis, a fim de difundirem a falsa doutrina da
nova era, de origens satânicas. Muitos consideram essas terríveis ações como sendo
uma diversão inofensiva, mas por detrás da fachada de aparente inocência está um
astucioso plano para livrar o mundo da vossa crença na Santíssima Trindade.
Muito poucas pessoas no mundo têm hoje alguma fé ou crença em DEUS e, por isso,
quando os servos de Satanás lhes apresentam falsos valores, falsa espiritualidade e
paganismo, muitos serão seduzidos. Eles serão atraídos pelos falsos apelos de caridade
pelos direitos daqueles que buscam aceitação para suas próprias vidas, as quais
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desafiam as Leis estabelecidas pelo Meu PAI. Porque a fé em DEUS é fraca, eles estarão
abertos às mentiras. Eles, por sua vez, vão adorar um DEUS falso, o anticristo.
Eu digo-vos estas coisas porque elas são a Verdade. Porque não vos avisaria Eu sobre
estas coisas? Eu Sou o vosso Salvador e Eu Estou a preparar-Me para vos salvar a todos,
finalmente, após este prolongado e doloroso tempo. O homem sofreu dificuldades
incalculáveis por causa de Satanás. Então, muitas pessoas não entendem o quanto ele
destrói vidas. Ele destrói os vossos relacionamentos com outras pessoas, atrai-vos para
vícios com os quais vos destrói, muda-vos e aprisiona-vos. Não importa o que ele vos
dê, sentir-vos-eis sempre vazios. Vós continuareis caindo e caindo até vos envolverdes
com atos depravados e contra-natura, e não encontrareis nenhuma satisfação. Só
JESUS CRISTO vos pode trazer a verdadeira paz, amor e salvação. Como a vossa vida na
Terra será alterada para além da vossa compreensão, pelo anticristo, Eu, tenho que vos
avisar. Eu faço-o, não para vos trazer medo, mas para vos preparar para a Verdade. Só
a Verdade vos livrará da maldade dos que vivem, respiram e morrerão por causa da sua
fidelidade a Satanás e seus demónios.
Só Eu, JESUS, Sou o vosso caminho para encontrardes o alívio da perseguição que
essas pessoas perversas, astutas e enganadoras trazem ao mundo. O vosso JESUS.

DEUS PAI: Este é um Chamamento para salvação daqueles de vós
que não questionem as heresias prestes a ser declaradas
24 de Outubro de 2013
Minha querida filha, Eu venho dizer ao mundo que os inimigos que vagueiam pela
Terra, sob o disfarce dos que dizem trazer a Palavra do Meu Filho para as massas, já se
juntaram como um só. Como um, eles juntaram todos os seus poderes e vão desfigurar
a Terra com o seu perverso engano.
Eu Estou pronto. Esperai. Logo que eles introduzam as suas leis infames, Eu atacarei e
o mundo testemunhará os Meus castigos. Os Meus Avisos caíram em ouvidos surdos e
eles são demasiado orgulhosos para aceitar a Mão de Misericórdia que vos foi dada
através das Minhas Mensagens. Os líderes dos que vos perseguirão, em nome dos
direitos humanos, sofrerão pela Minha Mão. Eles acreditam que o seu poder é todopoderoso e que são invencíveis, mas eles saberão em breve que não são nada sem o
Poder do seu Criador.
Eu Sou o Autor da Vida e aqueles que decidem usar o seu poder para tirar a vida aos
Meus Filhos, tanto em corpo e alma, perderão tudo. Quando vós lutais, Meus filhos, e
traís o Meu Filho, JESUS CRISTO, há pouca esperança para vós. Eu não vos concedo a
Minha Misericórdia com facilidade, pois vós irais-Me muito. No entanto, Eu almejo a
vossa lealdade, mas advirto-vos sobre os perigos de estardes demoradamente com o
maligno. Eu dar-vos-ei todas as hipóteses para vos afastardes dos grilhões que vos
ligam à trindade profana. Vós deveis remover-vos a vós mesmos das amarras de
Satanás. O vosso tempo é curto.
Eu peço-vos que olheis a Minha Bíblia, os Evangelhos, e procureis os sinais que vos
foram dados sobre a grande apostasia predita, pois ela tomou conta do mundo e
espalhou-se como um vírus mortal em todas as partes concebíveis da vossa sociedade.
Vós fostes infestados e agora Eu, o vosso PAI, Venho para vos limpar desta terrível
aflição. Vós deveis pedir-Me ajuda, antes que seja tarde demais para vós.
Vós deveis agora recitar esta Cruzada de Oração. Pedi-Me ajuda.
Cruzada de Oração (124) Ouvi o meu apelo pela liberdade
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Ó DEUS, meu PAI Misericordioso, Criador de tudo o que é, escutai o meu apelo pela
liberdade. Libertai-me das correntes da escravidão e protegei-me da perseguição do
mal. Ajudai-me a discernir a Verdade e vinde em meu auxílio, mesmo que eu esteja
confuso e possa duvidar da Vossa Palavra. Perdoai-me se eu Vos ofender e levai-me
para o refúgio do Vosso Novo Paraíso na Terra. Amém.
O Meu Tempo, para Eu declarar a Segunda Vinda do Meu Filho está próximo. O tempo
passará rapidamente e o reinado dos Meus inimigos, por curta duração que possa ter,
parecerá uma eternidade por causa da crueldade que eles vão mostrar para com os
Meus filhos. Eles não mostrarão nenhuma lealdade, qualquer que seja, aos homens
insensatos que juraram lealdade à besta. Tal como o maligno Me odeia, assim ele odeia
qualquer um dos Meus filhos, quer os bons quer os maus. Este é um Chamamento para
salvação daqueles de vós que não questionem as heresias prestes a ser declaradas. Vós
deveis questionar e questionar quaisquer dúvidas que invadam as vossas almas,
quando estiverdes insatisfeitos com qualquer nova forma de doutrina que não pareça
certa aos vossos corações.
Eu não dei autoridade para que qualquer nova lei ou sacramento seja introduzida no
Meu Santíssimo Nome. O vosso amado PAI; DEUS, o Altíssimo.

Mãe da Salvação: O Meu Filho está neste momento a planejar
uma grande renovação da Terra que causará muita dor
23 de Outubro de 2013
Minha filha, eu cubro neste momento todos os meus filhos, com a minha proteção para
que eles se mantenham calmos, em paz e fortes, nestes momentos de grandes
provações.
Vós deveis, queridos filhos, aceitar o fato de que ireis sempre sentir a dor causada pelo
isolamento, rejeição e demissão dos que desprezam a Palavra de DEUS. A Luz atrai
aqueles que estão no escuro e eles atacar-vos-ão e flagelarão sempre, quando estiverdes
em plena união com o meu Filho, JESUS CRISTO.
O Meu Filho está neste momento a planejar uma grande renovação da Terra que
causará muita dor, porque ela assume a forma de purificação. Isso significa que muitos
sofrerão agora pelos seus pecados e que a Terra está a ser preparada por JESUS
CRISTO para que, quando a purificação ficar completa, o anúncio seja feito.
Entretanto, os inimigos de DEUS espalharão mentiras e heresias para conquistar os
pecadores e todos aqueles que amam o meu Filho, a fim de os controlar. Todos estes
tristes acontecimentos devem ocorrer antes da Segunda Vinda do meu Filho, JESUS
CRISTO.
Eu peço-vos, queridos filhos, para serdes pacientes e suportardes estas dificuldades,
pelo meu filho, que vos ama muito. Nunca vos sintais ansiosos, pois em breve
testemunhareis o Seu Novo Paraíso, onde não existirá tristeza, dor ou mal. É coisa
pouca o que sofrereis pelo meu Filho, insignificante quando comparado com o que Ele
sofreu por cada um de vós quando Ele morreu na Cruz para vos salvar.
Então, por favor, colocai toda a vossa confiança no meu Filho e ficai gratos, porque vós
estais a ser orientados pelo Céu. Alegrai-vos, porque vos foi dado o tempo certo para
vos preparardes adequadamente para o Grande Dia do Senhor. Ficai em paz. A vossa
Amada Mãe; Mãe da Salvação.
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Vós sois a geração que terá de dar testemunho da Crucificação
final da Minha Igreja
22 de Outubro de 2013
Minha querida e amada filha, os Meus amados servos unir-se-ão em união Comigo menos de metade deles -, mas a sua lealdade para Comigo ajudará o Meu exército a
sobreviver e a crescer, a fim de espalhar o Evangelho ao longo da escuridão global que
se sentirá durante a maior apostasia de todos os tempos.
A falta de respeito por Mim, JESUS CRISTO, torna-se evidente em todas as nações, nos
locais públicos e nas Minhas Igrejas. O Meu desejo, agora, é de preparar o Meu Exército
adequadamente. Não deixeis, Meus amados seguidores, que essas coisas vos
perturbem, porque isso só iria distrair-vos quando Eu preciso que vós sejais fortes na
vossa fé. Assim como as portas se fecharam na cara da Minha Mãe, quando ela tentou
procurar abrigo, precisamente antes do Meu Nascimento, assim também as portas se
fecharão na vossa cara. Sabei que quando essas portas são fechadas na vossa cara pelos
servos equivocados da Minha Igreja, vós deveis então voltar-vos apenas para Mim.
Sabei também que aqueles que clamam ser o povo santo, conhecedor da Sagrada
Escritura e dos Ensinamentos da Minha Igreja, farão fila para serem os primeiros a
condenar-vos, porque vós estais a seguir a Verdade. Refiro-me a todas as almas no
mundo que Me amam e conhecem a Verdade e não, necessariamente, aqueles que
seguem estas Minhas Mensagens pelo mundo inteiro.
O Dom do ESPÍRITO SANTO cairá somente sobre os que são dignos de receber este
precioso Dom de DEUS. Aqueles que são vazios do ESPÍRITO SANTO gritarão insultos e
tentarão convencer-vos a seguir as heresias, as quais se tornarão em breve galopantes
em todas as Igrejas Cristãs. Quanto mais eles mostram o seu medo por estas
Mensagens, mais eles vos combaterão. Vós deveis ignorar o seu odioso veneno e
permanecer em silêncio. Esses dias estão quase em cima de vós. Alguns de vós já terão
vislumbrado a severa oposição que tereis de suportar por causa de Mim.
Vós sois a geração que terá de dar testemunho da Crucificação final da Minha Igreja,
mas sabei isto. Das cinzas elevar-se-á o Meu Corpo Glorioso, a Nova Jerusalém, e vós
sereis escolhidos para reinar entre as doze nações. Se vós permanecerdes fiéis a Mim,
Eu erguer-vos-ei em Glória e o Céu e a Terra serão vossos no mundo que há-de vir. Vós
deveis permanecer focados unicamente em Mim, durante a desoladora abominação,
pois isso será breve. E depois, nada vos separará mais de Mim. O vosso JESUS.

Todos aqueles que usam o triângulo, o sinal da profaníssima
trindade, estarão envolvidos na defesa de tais instituições de
caridade
22 de Outubro de 2013
Minha querida e amada filha, em todos os cantos da Minha Igreja estão a ser
preparados os novos rituais. Declarações públicas sobre a necessidade de ser humilde e
caridoso estabelecerão a prioridade para a filantropia secular que será apresentada
pelo anticristo. Todos esses servidores de Satanás estão a juntar-se em celebrações
privadas e a sua rede mundial criará instituições globais de caridade, feitas para vos
convencer que elas são de inspiração divina.
Todos aqueles que usam o triângulo, o sinal da profaníssima trindade, estarão
envolvidos na defesa de tais instituições de caridade, de modo a elevá-las aos olhos do
mundo. Repentinamente, falar-se-á num novo movimento evangélico, poderoso, e as
pessoas vão entregar o seu dinheiro para ajudarem a geminar os seus esforços para
ajudar os pobres do mundo. Todo o mundo acreditará que o bem maior está a ser feito
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e alguns líderes das Minhas Igrejas serão admirados em todos os cantos da Terra.
Poucos irão questionar as suas intenções, mas quando vós virdes os maiores bancos do
mundo juntarem-se-lhes nos seus esforços, sabereis então que esta é uma acção
projectada para vos enganar. Como a besta é astuta. Como as suas ações parecem ser
inteligentes, porque serão adoçadas de forma enganosa, que só os abençoados com o
Dom do ESPÍRITO SANTO serão capazes de discernir. E durante toda a conversa sobre
o bem comum do homem, no desejo de levar todas as religiões a formar uma grande
comunhão de pessoas - nem uma palavra será pronunciada acerca de que os Meus
Ensinamentos aos filhos de DEUS devem permanecer firmes para com a Minha Santa
Palavra.
Os tempos movem-se rapidamente e no meio da aparentemente bem organizada e
cuidadosamente orquestrada propaganda, as brechas começam a surgir. Quando
Satanás está a trabalhar, a confusão espalha-se; é criada a divisão; as contradições
tornam-se ferozes e nada é ordenado. Certas honrarias que Me são outorgadas diante
dos Meus Tabernáculos, desaparecerão. As horas de Adoração Perpétua serão
interrompidas e em breve eles retirarão das Igrejas as estátuas dos santos. Todas as
suas ações serão toleradas em nome do desenraizamento da Igreja do passado e para a
tornar mais relevante, mais atraente e mais apelativa para os não-crentes.
Aqueles que Me conhecem devem fazer todo o possível, através da disseminação do
Evangelho, pois podeis ter a certeza de que não ouvireis nenhuma conversa sobre a
Bíblia Sagrada. As únicas citações que ouvireis serão as que forem distorcidas para
apoiar mentiras. Como se rouba à Igreja a sua dignidade, as punições começarão a cair
sobre eles, a partir dos Céus. Com o tempo, eles serão sustidos, mas primeiro devem
ocorrer estas provações, como predito. O vosso JESUS.

Eles seguirão como cordeiros para o abate, a caminho da
destruição
21 de Outubro de 2013
Minha querida e amada filha, a maior traição dos Meus amados fiéis discípulos aqueles que se manterão sempre firmes à Verdade - será por esses seguidores da Minha
Igreja caírem vitimas do grande engano.
Então, muitas pessoas, por causa da sua errónea lealdade, serão enganadas pelo
impostor que se apoderará das rédeas das Minhas Igrejas, em todos os lugares. Embora
possam às vezes sentir-se desconfortáveis, quando ouvem estranhas interpretações da
Minha Santa Palavra, que não são feitas no contexto correcto, eles seguirão como
cordeiros para o abate, a caminho da destruição. Eles serão generosos a louvar o falso
profeta e a saudá-lo como um grande ditador e tornar-se-ão como um para criar um
grande exército. Este exército provocará a maior perseguição sobre os seus
companheiros Cristãos. O irmão combaterá o irmão, nesta terrível batalha pela
Verdade. O número daqueles que seguirão a trindade profana, composta pelo falso
profeta, o anticristo e Satanás, será muito maior do que aqueles que permanecerão
fieis à Santa Palavra de DEUS, como foi predito desde o princípio.
Vós, o Meu povo escolhido, que não vos desviais da Verdade, encontrareis dificuldades
nesta jornada. Nunca, por um momento nas vossas vidas, vós teríeis imaginado o
terrível logro que estais prestes a testemunhar. Os Meus inimigos estão bem
preparados, têm muita influência e são bem financiados. Eles têm muitas vantagens,
mas eles não têm do seu lado o Poder de DEUS. Eles não somente não possuem o poder
de DEUS, Meu PAI, o Todo-Poderoso, como podem ser derrubados a qualquer
momento, pela Sua Vontade. Lamentavelmente, eles levarão muitas almas para longe
de Mim e Eu o permitirei como parte da purificação final da humanidade. Neste
período, na Terra, serão separados os bons dos maus.
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O que quero Eu dizer com isto? Certamente, vós direis que os bons serão enganados e
que isso não é culpa deles. Isso é verdade. Mas, se aqueles que se dizem verdadeiros
Cristãos aceitam heresias em vez da Minha Santa Palavra, eles blasfemam contra Mim.
Eles estão bem cientes da Verdade e eles devem estar atentos â Minha Palavra, em
todos os segundos. Muitos de vós estais a dormir. Assim, muitos não Me conheceis
verdadeiramente, porque vós não tendes a humildade nas vossas almas, tal é o orgulho
do vosso conhecimento sobre a Sagrada Escritura. Muitos de vós falhastes na leitura
dos Evangelhos ou na compreensão do que acontecerá antes da Minha Segunda Vinda.
Vós ainda não sabeis que a Verdade vos foi dada na Santíssima Bíblia. Por que
continuais a desafiar a Palavra de DEUS, a discutir, a rejeitar e a lutar contra a Mão que
vos criou? Vós não estais mais informados do que aqueles que Me crucificaram. Vós
não tendes mais conhecimento do que os Fariseus, que acreditavam que a sua
interpretação da Santa Palavra de DEUS era superior à do Filho do homem. Por causa
da vossa recusa em aceitar as profecias finais, vós negar-Me-eis. Todos os vossos
serviços para Mim nada significam, pois vós seguireis o enviado de Satanás para vos
negar o vosso legítimo direito à herança do Meu Paraíso.
Como vós Me fazeis chorar. Quanto vós Me traíreis será reflectido na perseguição, em
Meu Nome, daqueles que vós chamais vossos irmãos e irmãs. Vós ficareis doutrinados
com mentiras, como outros antes de vós, por líderes iníquos e ditadores do passado.
Por causa da vossa falta de verdadeiro amor por Mim, que exige grande sacrifício, vós
trar-Me-eis muita dor e sofrimento. Embora os inimigos da Minha Igreja vos atraiam
para uma teia de mentiras, vós ireis cantar louvores, adorar e amar aqueles que Me
odeiam, e Eu serei esquecido.
Lembrai-vos destas Palavras. Quando vós colocais os falsos DEUSes à Minha frente,
Vós incorrereis na Ira de DEUS. O vosso JESUS.

O cisma na Minha Igreja será dividido em diferentes estágios
20 de Outubro de 2013
Minha querida e amada filha, ide, todos vós e difundi os Evangelhos no mundo, porque
é preciso que o façais antes que a perseguição à Minha Igreja comece a sério.
Deveis colocar toda a vossa confiança em Mim e ficar confortados por saberdes que
quando chegar o Grande Dia vós sereis erguidos em corpo e alma, nos Meus Braços,
apenas num piscar de olhos. É por isso que vós deveis, com amor e paciência, lembrar
ao mundo os Meus Ensinamentos. Lembrai-lhes que o pecado existe e será perdoado,
mas que, em primeiro lugar, eles devem pedir-Me perdão. Não importa que lhes seja
dito que o pecado é uma segunda natureza do homem, eles devem saber que, como
filhos de DEUS, devem pedir a reconciliação de cada vez, independentemente de quão
insignificantes os seus pecados possam parecer. O pecado é o que vos separa de DEUS.
Quanto mais pecais, mais enegrecidos vos tornareis, mais angustiados vos sentireis, e
ficareis tão inquietos que nada senão a Minha Graça aliviará a vossa dor e vos trará a
verdadeira paz.
Sabei que quando o reinado de heresia começar, aqueles que se envolverem com ele
sentirão uma terrível solidão e miséria. No entanto, para o mundo exterior, tudo
parece ser aceitável pela Igreja. Embora vós luteis interiormente, todos os rituais
exteriores orientados em nome de uma igreja mundial unida, vos fará sentir
intranquilos. Dentro dos seis meses seguintes à introdução da heresia na Minha Igreja,
muitos que ignoraram o Meu Chamamento escaparão e procurarão os que
permaneceram fiéis à Minha Santa Palavra. Então, o Meu Exército dilatar-se-á,
crescerá e reunirá os restos de todas as Igrejas Cristãs, e lutará contra o espírito do
mal.
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O cisma na Minha Igreja será dividido em diferentes estágios. O primeiro estágio
acontecerá apenas quando os que realmente Me conhecem e compreendem a Verdade
do Santo Evangelho, decidirem que não podem aceitar mentiras em Meu Nome. O
segundo estágio acontecerá quando forem negados às pessoas os sacramentos que era
suposto receberem. A terceira etapa acontecerá quando as Minhas Igrejas forem
profanadas e quando os Meus servos sagrados, finalmente, compreenderem a Verdade
contida no Livro da Revelação.
Os Meus profetas não mentem. Eles não gostam do que lhes pedem para fazer. Eles
revelam apenas a Minha Santa Palavra, para o que foram instruídos pela Santa
Vontade do Meu PAI. Os sinais de que o último profeta - o único profeta a quem foi
dada hoje a permissão do Céu para preparar o mundo para a Segunda Vinda – chegou,
estão aqui agora. Quando vós entenderdes o que as profecias dadas ao mundo pelo Céu,
representam - aumentar a vossa fé e garantir que vós permaneceis fieis à Minha Santa
Palavra, - então vós ireis aceitá-las.
Estai prontos. Ficai em paz, pois Eu caminharei com todos vós, para vos unirdes agora
e formardes o Meu Exército Remanescente na Terra. O vosso JESUS.

Vós deveis permanecer calmos, em paz, mas com a firme
determinação de continuar a proclamar a Sagrada Palavra
contida no Evangelho
20 de Outubro de 2013
Minha querida e amada filha, Eu desejo revelar a todos vós, Meus amados apóstolos aqueles que andam na Terra e que proclamam a Minha Santa Palavra - que vos deveis
apegar a Mim, ao vosso JESUS, como nunca antes. Os tempos que tendes pela frente
serão difíceis e todos vós que permaneceis em Mim, Comigo e por Mim, sereis
responsáveis por manter a chama da Minha Luz a brilhar nos dias sombrios que aí vêm.
Meus preciosos filhos, vós deveis permanecer calmos, em paz, mas com a firme
determinação de continuar a proclamar a Sagrada Palavra contida no Evangelho, em
todos os cantos do mundo. Vós, o Meu exército Remanescente, trareis todos os filhos de
DEUS até Mim e ajudareis a salvá-los da exalação do mal, que envolverá milhões de
almas. Vós sois Meus e caminhais na Luz de DEUS, abrindo o caminho para que o
mundo seja salvo.
As Minhas Graças estão a ser derramadas sobre vós, Meus amados apóstolos, e, uma
vez que vós sabeis que estais a ser conduzidos por Mim e confiais em Mim
completamente, nenhum mal vos atingirá. Mas se vos permitirdes tornar-vos servos de
livre vontade do enganador, então a minha proteção não vos cobre. Aqueles de vós que
ficardes ao lado do falso profeta e do anticristo sereis enredados por Satanás e ele não
vos deixará livres. Aqueles de vós que caminhardes ao lado dos Meus inimigos e
absorverdes o cálice da serpente, sereis destruídos por ela se a desafiardes.
Prestai agora atenção ao Meu aviso – ficai ao lado da besta, e fazei um juramento
profano em honra da heresia, e vereis que vos será muito difícil libertar-vos do seu
aperto vil. Orai para que tenhais a sabedoria de ver a Verdade. O vosso JESUS.
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O anticristo criará donativos para atrair empresas, organizações,
bem como instituições de caridade, para trabalharem para o seu
novo centro mundial de negócios
19 de Outubro de 2013
Minha querida e amada filha, Eu exorto a todos os Meus discípulos para que Me
escutem e Me reconheçam agora nestas Mensagens.
Este Trabalho, que te foi outorgado, é Sagrado. Seja qual for o tormento, o abuso, o
sofrimento e o ridículo que tu possas suportar, por causa desta Missão, lembra-te que
este Trabalho é Meu. A Minha Missão final, dada ao mundo através de uma profeta de
DEUS, é uma grande Dádiva para a humanidade. Ergue-te acima do escárnio que irás
testemunhar e compreende que ele é gerado pelo maligno num esforço para parar a
Verdade. A Verdade, a Minha Santa Palavra, será pisada, e cada demónio libertado das
profundezas do Inferno fará todo o possível para silenciar a Minha Voz.
Trabalhando através das almas que se deixam abrir à infestação, as obras de Satanás
em breve serão camufladas e apresentadas ao mundo como a Sagrada Escritura. Elas
dirão que a nova doutrina foi divinamente inspirada por Mim, JESUS CRISTO. O
mundo inteiro prestará à atenção, à medida que ela for revelada camada por camada, e
aplaudida especialmente pelo mundo secular. Aqueles que nunca esperaram dar
honras a DEUS, serão os primeiros da fila a adoptar uma série de heresias - mentiras
contra Mim – tal como elas são reveladas.
Nunca antes a Igreja Católica recebeu tal honra pública dos meios de comunicação do
mundo e da elite política. Nunca antes os ateus e todas as religiões, incluindo aquelas
que não Me honram, abriram os braços e caíram de joelhos em honra daqueles que
dizem que são de DEUS.
Quando a Minha imagem desaparecer e não for mais vista e quando as Minhas Cruzes,
Bíblias Sagradas, missais para a Santa Missa, rosários, medalhas, escapulários e Cruzes
Beneditinas já não forem encontradas, sabereis então que o reinado da besta começou.
O mundo cantará louvores ao anticristo. Não muito depois de criar a paz - uma paz
falsa - criada por causa das guerras que ele ajudou a começar- ele fará declarações
surpreendentes. Ele, o anticristo, irá declarar que recebeu mensagens de DEUS PAI e
elas parecerão autênticas. Em seguida, usando o poder do oculto, ele será visto a curar
muitos, parecendo ter grandes dons espirituais. Muitos se surpreenderão com os
chamados milagres que aparentemente ele realizará e o mundo adorá-lo-á e prostrarse-á aos seus pés. Então ele, o anticristo, declarar-se-á JESUS CRISTO, o Filho do
homem, e dirá que chegou o tempo para ele reclamar o mundo e salvar toda a
humanidade. Quem se atrever a desafiar a porcaria e as obscenidades que sairão da
boca da besta, será severamente punido.
Nessa época, devido à infestação de Satanás no mundo, o pecado será tão difundido que
a dignidade humana atingirá o seu nível mais baixo, no qual a impureza, a luxúria, a
ganância e todos os outros pecados vis aos olhos de DEUS serão testemunhados em
todos os locais públicos. Como o pecado será declarado como sendo uma falha natural
do ser humano, e, como vos será dito que DEUS não vos julgará por um traço da
fraqueza humana, muitos abraçarão o pecado e sem nenhuma vergonha nas suas
almas.
As celebridades do mundo, artistas, meios de comunicação, estrelas de cinema, todos
reclamarão serem vistos com o anticristo, e a imagem dele terá mais visibilidade do que
qualquer outra antes dele. Ele será fluente em várias línguas, será bem parecido, terá
um grande senso de humor e uma extraordinária capacidade de comunicação. Ele terá
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muito cuidado com o que diz acerca de DEUS e nunca se referirá à Mãe de DEUS, pois
ela será vista como não tendo mais qualquer papel a desempenhar.
As entrevistas do anticristo na televisão serão comuns e as pessoas ficarão suspensas
por cada palavra que sai da sua boca. Ele influenciará os políticos de todas as nações e
as pessoas com quem ele é visto serão tratados como a realeza. Ele não fica por aqui. As
suas citações serão afixadas nos púlpitos de todas as igrejas. Ele receberá grandes
honras e posições em todas as igrejas, até que finalmente ele se sentará no novo trono
do novo templo da Babilónia. A sua influência estender-se-á a todos os bancos, às leis
comerciais e à economia mundial. O anticristo criará donativos para atrair empresas,
organizações, bem como instituições de caridade, para trabalharem para o seu novo
centro mundial de negócios. Será criada grande riqueza por aqueles que queiram fazer
parte do império do anticristo. Todo aquele que lhe jure lealdade, através de
cerimónias religiosas, comerciais ou acordos de negócio, terá que levar uma marca,
que terá a forma de um cartão bancário e um chip especial incorporado na sua mão,
perderá a sua alma para ele. Todos aqueles que usam o Selo do DEUS Vivo escaparão
das garras do anticristo e tornar-se-ão imunes ao horror. Não ignoreis este aviso. Não
tenhais medo, porque se seguirdes as Minhas instruções vós estareis protegidos.
Eu derramo muitas Lágrimas ao dar-te esta Mensagem e é por isso que a Minha Dor por
vós, Minha filha, é neste momento muito grande. Confortai-Me, apelando à Minha
Misericórdia e à Minha Proteção.
O vosso JESUS.

Eu posso ser o seu único amigo verdadeiro, a sua única salvação,
mas muitos deles vão ignorar os Meus Avisos
18 de Outubro de 2013
Minha querida e amada filha, a Minha maior tristeza é que aqueles que Me amam mais,
na sua maioria, recusam-se agora a ouvir a Minha Voz quando Eu chamo por eles.
Eu posso ser o seu único amigo verdadeiro, a sua única salvação, mas muitos deles vão
ignorar os Meus Avisos. Mesmo aqueles que ouvem a Minha Voz ignorar-Me-ão e
recusarão as Minhas Palavras como uma heresia. Eles não reconhecerão os tempos em
que vivem e só entenderão a Verdade durante O Aviso. Até lá, muitos deles amaldiçoarMe-ão e colocar-se-ão tão longe de Mim que Eu não serei capaz de alcançar os seus
corações ou salvar as suas almas.
Não subestimeis o ódio que o demónio tem por Mim. Ele traiu o Meu PAI terrivelmente,
mas ele detesta-Me. Isso significa que ele odeia a Minha Igreja, e será entre a Minha
Igreja na Terra e os demónios enviados por Satanás que a batalha final terá lugar. Esta
batalha já começou e está a roubar as Minhas almas amadas, muitas das quais não
podem ver como ofendem a DEUS.
Quando a Minha Presença for, em breve, sentida entre todos aqueles que Me amam independentemente de acreditarem nestas Mensagens ou não -, Eu inundarei as suas
almas com o discernimento, pelo Poder do ESPÍRITO SANTO. Essa é a Minha Promessa
para o mundo. Eu nunca vos abandonarei ao poder do maligno, porque Eu amo muito a
todos vós. Vós sois como um Membro do Meu Corpo. Vós fazeis parte do Meu Corpo.
Vós sois parte de Mim.
Quer vós Me queirais ou não, Eu seguir-vos-ei até ao Grande Dia e Eu lutarei para
salvar as vossas almas. Vós podeis virar-Me as costas mas Eu não vos abandonarei,
porque Eu Sou paciente. A Minha Perseverança e Divindade estão além da vossa
compreensão. Vós nunca deveis esquecer-Me, ao vosso JESUS, pois Eu estarei sempre
convosco, esperando que venhais a Mim.
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O vosso amado Salvador; O Redentor da Humanidade, JESUS CRISTO.

Todas as novas leis, a introduzir em breve pelos inimigos, dentro
da Minha Igreja, escarnecerão da Verdade estabelecida pelo Meu
PAI
17 de Outubro de 2013
Minha querida e amada filha, se ao menos mais pessoas acreditassem verdadeiramente
em Mim, o vosso JESUS, elas encontrariam a paz nos seus corações. Onde não há
confiança há medo. O medo impede que o amor de DEUS penetre nas vossas almas e
então tornais-vos prisioneiros. Nada, apenas a Minha Luz, levanta esse fardo.
Quando Eu disser a Verdade, Eu faço-o apenas porque Eu vos amo e anseio pelo dia em
que, finalmente, estaremos juntos. Não tenhais medo da Verdade. O Meu Amor enchervos-á com a coragem e a força para vos manterdes firmes e permanecerdes fiéis a Mim
em todas as coisas. Eu protejo todos aqueles que Me peçam, mas só as almas que se
abandonam totalmente a Mim não terão medo.
A maldade da besta será disfarçada com charme e modernidade, e isso será revelado a
todos por detrás do verniz de humanitarismo, caridade e “cuidar dos pobres”. Não
acreditais, nem por um minuto, que os discípulos de Satanás mostrem a sua verdadeira
aparência. Cada mentira apresentada para substituir a verdade, parecerá ser lógica e
para o bem comum de todos. Todas as novas leis, a introduzir em breve pelos inimigos,
dentro da Minha Igreja, escarnecerão da Verdade estabelecida pelo Meu PAI nos Dez
Mandamentos dados a Moisés. Cada gesto, por mais subtil que seja, será destinado a
insultar-Me, a JESUS CRISTO, o Filho do Homem. O enganador, por meio dos seus
servos, não pode resistir a ridicularizar-Me, pois ele odeia-Me. Ele insultará cada
receptáculo da Minha Igreja por ações, por palavras e pela adição de símbolos
satânicos. Somente aqueles que conhecem a Verdade verão essas abominações e
entenderão exactamente o que estes gestos realmente significam.
O poder de Satanás pode confundir, distrair e atormentar os Meus discípulos. Ele,
Satanás, nunca vos deixará sozinhos, especialmente quando vós dais testemunho da
Verdade. Mas sabei isto. Ele pode ser vencido se vós confiardes em Mim
completamente. Quando vos abandonais a Mim, ele não terá o poder de influenciar a
vossa fé em Mim. Ele, Satanás, está acabado. O seu reinado, por doloroso que fosse
para a humanidade, está no fim. O seu insulto final diante de Mim, realizar-se-á através
do anticristo, que irá imitar-Me e levar o mundo a acreditar que ele Sou Eu, JESUS
CRISTO, e que ele veio para salvar o mundo.
Quando vós sabeis a Verdade, sereis capazes de resistir a essa tentação. Quando
permaneceis firmes perante a Verdade contida na Bíblia Sagrada, vós sereis salvos.
O ataque final será rápido e, então, Eu mostrarei ao mundo a Verdade, e, somente aos
que estão cheios de ódio por Mim, Eu negarei. Não tenhais medo porque Eu sou o único
Salvador da humanidade. Só o Meu amor vos sustentará. Temei apenas pelas pobres
almas que irão cuspir em Mim quando Eu vier, finalmente, para vos levar para o Novo
Paraíso. O vosso JESUS.

A serpente dá as mensagens especiais do anticristo, as quais
documenta cuidadosamente
16 de Outubro de 2013
Minha querida e amada filha, a profaníssima trindade, composta pelos meus três
inimigos, o falso profeta, o anticristo e o dragão, que é Satanás, erguer-se-á agora em
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desafio à Santíssima Trindade. Saibam que eles têm muitos milhares e milhares de
discípulos devotos e, à medida que o tempo se aproxima, muitos segredos e cerimónias
vis terão lugar em honra da serpente.
Tão cuidadosa é a serpente para não revelar o seu verdadeiro eu, que as suas
verdadeiras e perversas intenções contra qualquer filho de DEUS são disfarçadas, e ele
apresenta-se aos seus eleitos escolhidos como um raro encantador, belo príncipe,
manifestando-se diante deles da maneira mais sedutora. Assim como são comunicados
os Meus próprios profetas escolhidos, a serpente dá as mensagens especiais do
anticristo, as quais documenta-as cuidadosamente e, em seguida, partilha com a sua
hierarquia na Terra. Essas mensagens contêm instruções para profanar a Minha Igreja,
na preparação do anticristo para assumir o seu trono e levar o mundo a acreditar que
ele é o CRISTO, o Salvador do mundo.
Prestai agora atenção, todos vós que descartais este aviso. Em breve, muitos dos Meus
discípulos, que Me amam, mas que não acreditam nestas Mensagens, enfrentarão um
grande perigo. Começou o plano para os levar para longe de Mim, e, se não vos
mantiverdes com cautela e alerta, sereis atraídos para a caverna da escuridão. Ele, o
anticristo, emulará todos os aspectos da Minha Divindade, que lhe são dados a
conhecer pela serpente. Ela, a serpente, assistirá à Minha Crucificação e só ela tem o
conhecimento dos detalhes que rodeiam este terrível acontecimento. Ela escarnecerá
de Mim, instruindo os seus devotos servos para a reconstrução dos rituais da Minha
Igreja, colocando-os às avessas. A Minha Palavra será tomada e novas partes obscenas
ser-lhe-ão acrescentadas para honrar a besta, e muitos não compreenderão o
significado.
Lidai com o diabo e colocai-vos a vós mesmos à sua disposição e isso trará grandes
provações. Repeti as palavras vis que ele colocará no meio de vós e abrir-lhe-eis as
vossas almas. Adorai-o, amando o anticristo quando ele se pavonear arrogantemente
perante vós e colocá-lo-eis nos vossos corações, em vez de Mim. Tudo o que Eu vos
ensinei estará de trás para a frente, de cabeça para baixo e de dentro para fora. Como
muitos de vós não conheceis os Meus Ensinamentos e como muito poucos já ouvistes
atentamente os Evangelhos, no que diz respeito aos acontecimentos que antecedem a
Minha Segunda Vinda, vós estareis desprevenidos.
Ó como o Meu Coração se despedaça por ter que revelar esta notícia. Como Eu desejo
que vós não tenhais que sofrer assim. Mas, Eu prometo, Eu vou aliviar a vossa dor e o
reinado dele, quando tiver lugar, será breve.
Às almas que inocentemente forem apanhadas nesta caricatura da Minha Divindade
será mostrada a Minha Misericórdia. Infelizmente, aqueles que acreditam que reinarão
num paraíso que lhes foi prometido pelo enganador, ver-se-ão lançados no lago de
fogo, onde sofrerão por toda a eternidade. Não haverá ninguém para os ajudar, pois
eles engoliram as mentiras destinadas a ganhar a confiança dele, o que resultará na
perda de muitas almas que seguiram cegamente a sua falsa doutrina.
Orai por Misericórdia para aqueles que vão ser enganados pelo rei das trevas. O vosso
JESUS.

Os planos foram desenhados pela trindade profana, em que tudo
o que é Verdadeiro será banido
15 de Outubro de 2013
Minha querida e amada filha, é Meu desejo que todos os Meus sacerdotes, de todas as
denominações Cristãs, comecem a preservar os Santíssimos Sacramentos. Os que são
da Igreja Católica serão os primeiros a testemunhar a destruição e a profanação dos
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Sacramentos. Aqueles que são leais a Mim, JESUS CRISTO, preparar-se-ão
diligentemente para este terrível deserto em que a Minha Igreja será mergulhada. Vós
deveis preparar-vos agora, porque será através da vossa fidelidade que todos os filhos
de DEUS poderão receber os Sacramentos na sua forma sagrada.
A todas as outras Igrejas Cristãs Eu digo isto. Lembrai-vos da Minha Promessa de
regressar no Grande e Glorioso Dia da Minha Segunda Vinda. Sabei, também, que nos
anos que se seguirem todos os que Me seguem enfrentarão terríveis provações. Aqueles
que se seguirem nas novas posições de poder, em todas as vossas denominações, serão
liderados pelo falso profeta e todos declamarão as suas palavras e copiarão as suas
ações.
Ai dos que fiquem ao lado do falso profeta, porque ele é a antítese de João Baptista e
será o percursor do anticristo, que governará sobre todos vós.
Vós estareis protegidos por Mim porque, depois, Eu serei tudo o que vós tereis para vos
guiar. Só Eu posso ser confiável para vos dizer a Verdade, quando fordes influenciados
pelas heresias que vos serão apresentadas como a nova forma da moderna teologia
Cristã. Como Satanás é esperto, pois ele nunca chocará - ao invés disso, através
daqueles que o servem, ele atrair-vos-á para uma nova interpretação distorcida, virada
do avesso, da Minha Santíssima Palavra.
Os planos foram desenhados pela trindade profana, em que tudo o que é Verdadeiro
será banido. Tudo isso apela ao mundo secular, no qual a ganância humana e o desejo
de ignorar o pecado serão apresentados aos fiéis através de todas as Igrejas Cristãs.
Este dia está escrito na pedra e será o insulto final permitido por DEUS, antes que Ele
Me envie, ao Seu único Filho, para reunir todos aqueles que permanecem fiéis à
Palavra de DEUS. Quando as mentiras vos forem apresentadas, elas parecerão uma
coisa boa. A divisa da humildade será comum em todas as vossas Igrejas, pois ela será
adoptada pelos que, dentro delas, vos enganarão.
Cada traço associado a Mim, o Meu Amor pelos pobres; o Meu Amor pelos fracos e
humildes; a Minha desaprovação pela cobiça, avareza e luxúria será utilizado como um
dos argumentos usados para vos forçar a aceitar esta nova doutrina, esta nova uma
religião mundial para preparar o mundo para o governo do anticristo.
Como DEUS amoroso, Eu estou a dar-vos estes avisos para vos salvar. Prestai-Me
atenção, agora. Tudo que Eu peço é apenas uma coisa. Permanecei fiéis à Minha Santa
Palavra. A Minha Santa Palavra foi-vos dada na Bíblia Sagrada. Ela nunca pode mudar.
Mas os inimigos de DEUS irão distorcer o seu significado. Quando isso acontecer,
rejeitai aqueles que digam que DEUS aprovaria tais mudanças. Nada poderia estar mais
longe da Verdade. O vosso JESUS.

Mãe da Salvação: Aos sacerdotes da Igreja Católica: eu exorto-vos
a levardes as contas do meu santíssimo Rosário
14 de Outubro de 2013
Minha querida filha, não acrediteis nem por um momento que qualquer um de vós seja
suficientemente forte, por si mesmo, para resistir às tentações que enfrentareis para
voltar as costas à Verdade - a Verdadeira Palavra de DEUS. Sem orações contínuas,
sentireis que não sereis capazes de vos levantar e declarar a Verdade quando vos for
apresentada com mentiras.
Todos vós deveis recitar a Cruzada de Orações, visto que a escuridão já começou a
descer sobre a Igreja do Meu Filho na Terra e vós deveis estar preparados para isso a
cada segundo.
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Aos sacerdotes da Igreja Católica, eu exorto-vos a levardes as contas do meu Santíssimo
Rosário e a Cruz Beneditina convosco em todos os momentos. Vós deveis recitar o meu
Santo Rosário todos os dias e observar os que estão nos postos mais elevados da Igreja
para ver quem recita o meu Santo Rosário em público. Quando eu estou a ser venerada,
o meu Santo Rosário deve ser recitado por todos os presentes perante mim. Se eles, os
que dizem que conduzem os fiéis a procurar a minha ajuda diante do Trono de DEUS,
não podem recitar o meu Rosário, então eles precisam das vossas orações. Virem
diante de mim procurar a minha ajuda sem recitar o meu Rosário é inconsistente, pois
é como se um soldado fosse para a batalha sem armadura.
O meu Rosário é a oração mais poderosa e, quando dita diariamente, destruirá o poder
do maligno. Aqueles cujas almas foram escurecidas por Satanás sentirão que é muito
doloroso recitar esta oração. Pelas suas ações sabereis quem eles são e deveis pedir a
DEUS, pela Misericórdia do meu Filho, JESUS CRISTO, para os ajudar a obter a Luz de
DEUS. A vossa amada Mãe. Mãe da Salvação.

Vós não Me conheceis, porque vós não Me reconheceis
13 de Outubro de 2013
Minha querida e amada filha, embora haja os que se sentem abandonados e inseguros
acerca do Meu Amor pelo mundo, tu nunca deves desistir e deves chamar-Me para te
ajudar. Tu sentirás, ao longo do tempo, uma sensação de desespero, uma sensação de
medo e de solidão, por aderires à Minha Santa Palavra, dada ao mundo através do
Santo Evangelho. Mesmo agora, que o Meu Santo Evangelho te é ainda apresentado,
sentir-te-ás muito isolada, porque poucas pessoas colocam em prática o que Eu lhes
ensinei através da Minha Santa Palavra.
Se dizeis que amais o próximo e, em seguida, o difamais, vós ainda Me pertenceis. Se
dizeis que acreditais nos Dez Mandamentos, mas os adaptais de acordo com vosso
estilo de vida, então vós estais cegos para a Verdade. Se aceitais os Sacramentos que vos
foram dados por Mim, mas os infringis, vós insultais-Me. Quando pregais a Minha
Sagrada Palavra aos outros e, em seguida, vos situais perante os outros dizendo que
sois mais digno do que eles aos olhos de DEUS, vós ofendeis-Me. Quando declarais a
Palavra de DEUS como tema que não é do mundo moderno e que deve ser adaptada
para apelar a um mundo secular, então vós cuspis no rosto de DEUS. Quando acreditais
que o vosso conhecimento de Mim é superior à Minha Santa Palavra, tal como Eu a dei
a vós agora através destas Mensagens, e que ela contém erros, vós sois ignorantes da
Verdade. Vós não Me conheceis, porque vós não Me reconheceis.
Assim, mesmo aqueles de vós que se sentem satisfeitos com a sua compreensão da
Minha Santa Palavra e Me rejeitais agora nesta Missão - em que vós me abandonastes -,
vós, em particular, deveis pedir a Minha Ajuda pois vós não sois nada sem Mim. O
vosso JESUS.

Uma vez que os Céus e a Terra se tornam um, não haverá
Purgatório
12 de Outubro de 2013
Minha querida e amada filha, o Meu Trono será estabelecido na Terra renovada e em
breve e todos viverão em paz e harmonia, de acordo com a Vontade do Meu PAI.
O mundo vai ficar como era no começo e não haverá discórdia. Todos os filhos de
DEUS, que forem escolhidos para se juntarem aos anjos e santos, viverão uma
existência perfeita. Mas sabei isto. Aos que não aceitam a realidade do Novo Paraíso,
quando lhes foram dadas todas as oportunidades de decidir qual o caminho que
pretendem escolher, não lhes será dada uma segunda oportunidade. Uma vez que os
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Céus e a Terra se tornarão um, não haverá Purgatório. O único caminho que tomarão
os que se recusam a aceitar a Minha Misericórdia, que lhes é entregue livremente, é o
que leva ao Inferno. Muitos serão tão teimosos, porque dependem quase inteiramente
do raciocínio intelectual, que inconscientemente optam por passar a eternidade nos
fogos do Inferno.
Aqueles que não acreditam em DEUS ou não aceitam a Verdade, não acreditam na
existência de Satanás. Ele, o enganador, vai ofuscar as suas mentes com mentiras, por
forma a atraí-los para as câmaras da tortura. Uma vez lá, por causa do seu ódio pelo
homem, ele vai fazê-los sofrer sem parar até à eternidade. Então, Eu não posso ajudar
essas almas. Como Eu choro de amarga tristeza pelas almas dos arrogantes, ignorantes
e daqueles que têm os corações endurecidos. Estão tão cheios de orgulho que nunca Me
verão, porque eles não podem. Não é possível uma pessoa ver-Me ou ser preenchido
com a Minha Verdadeira Palavra, se é apanhada no pecado do orgulho. Por outro lado,
aqueles de vós que Me conheceis, mas que Me aceitais nas vossas próprias condições também vos afastais de Mim.
Por que dizeis que Me conheceis e distorceis a seguir o que Eu vos disse acerca de Me
seguirdes? Como podeis chamar-vos Cristãos e estar preparados para aceitar uma
teologia falsa e de mentiras, que foi distorcida para atender aos vossos próprios estilos
de vida? Quem sois vós, se não Me seguis e não aceitais a Verdade dos Meus
Ensinamentos? Vós sois traidores. Vós traís-Me. Quando Me traís uma vez, sereis
tentados a fazê-lo uma e outra vez até que, finalmente, não sereis mais Cristãos aos
Meus Olhos.
Devo Eu chamar a todos os que acreditais na Minha Palavra e perguntar-vos se alguma
vez Eu tolerei o pecado? Eu perdoo o pecado mas Eu nunca o tolero. Se acreditais que
Eu perdoo o pecado, então vós justificais o pecado. Vós sofrereis pelo erro dos vossos
caminhos e não sois melhores do que aqueles que Me traíram, escarneceram de Mim,
Me ridicularizaram, riram de Mim e Me crucificaram.
Lembrai-vos, Eu ensinei-vos a Verdade. Nada mais do que a Verdade vos levará a
aceitar a salvação que Eu venho agora trazer ao mundo, nesta fase final da Minha
Aliança para salvar a humanidade.
Nunca vos esqueçais de que Eu Sou a Verdade. Só a Verdade vem de Mim. O vosso
JESUS.

Relaxai, todos vós, e sabei que DEUS é sempre Poderoso e que
nenhuma ação, ainda que do maligno, pode ser lançada sobre Ele
11 de Outubro de 2013
Minha querida e amada filha, sabes que Eu caminho ao teu lado todos os dias, em cada
minuto, aguardando a tua resposta. Há ocasiões em que tu tens muito que fazer para
esta Missão, mas deves deixar sempre de lado um tempo adequado para Mim, o teu
JESUS. Lembra-te que Eu Estou sempre presente e que respondo sempre aos que
chamam por Mim. Nada deve separar-te, nunca, da Minha Companhia, porque o tempo
que despendes Comigo concede-te grandes Graças.
Hoje, Eu peço a todos aqueles que aceitam que Eu falo agora com o mundo inteiro,
através do Livro da Verdade, para se prepararem. Nunca permitais que as Minhas
Mensagens vos causem preocupação, preocupação ou pânico. Nunca acrediteis que Eu
vos pediria para correrdes das vossas casas para refúgios, porque essa ordem não vem
de Mim. Os refúgios de que Eu falo, são aqueles lugares onde vós precisais de ir para
receberdes a Missa e os Sacramentos.
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Os Meus leais servidores estão a preparar-se agora, em todo o mundo, para quando
esse dia chegar, em que não haverá mais o sacrifício diário da Missa.
Vós deveis sempre manter o Santíssimo Selo do DEUS Vivo em vossas casas, em
qualquer formato possível, para o levardes também convosco. Isso vos protegerá de
qualquer tipo de perseguição e vós ganhareis a força necessária para permanecerdes
fiéis a DEUS e a tudo o que está previsto claramente na Santíssimo Bíblia.
Relaxai, todos vós, e sabei que DEUS é sempre Poderoso e que nenhuma acção, ainda
que do maligno, pode ser lançada sobre Ele.
Aqueles de vós que optardes por responder ao Meu apelo, sois abençoados. Vós, por
outro lado, através de vosso ato de amor ao próximo, ireis espalhar o Selo do DEUS
Vivo em todos os lugares para onde fordes. Vós deveis fazê-lo agora. Confiai em Mim.
Nunca vos sintais inquietos, porque Eu não espalho o medo. Eu divulgo a Verdade, o
que para alguns pode ser esmagador. Eu Sou o vosso Protector, o vosso Salvador, e Eu
virei em breve para vos trazer a salvação final e o mundo que há-de vir, onde não
haverá nenhum mal. Ficai em paz. Eu vos conduzirei e protegerei a todos e dar-vos-ei o
Dom da perseverança em todos os desafios que tendes pela frente. O vosso JESUS.

DEUS, O PAI: Satanás e os seus demônios recrutaram um
exército muito grande
8 de Outubro de 2013
Minha querida filha, os Meus poderes Divinos são dados a todos os Meus filhos que se
voltam para Mim, pedindo-Me - através do Meu Filho – que os sustente durante estes
tempos de grandes tribulações na Terra.
O pecado é tão gritante que o Meu Filho sofre agora a mesma agonia que Ele sofreu por
cada um de vós na Cruz. O pecado está tão difundido que vos tornastes imunes a ele e
ao mal que ele inspira. Meus filhos, vós deveis vir a Mim e nunca desistir da vossa
procura por paz e amor. Nunca penseis que Eu não ouço as vossas vozes, quando
chamais por Mim, não importa quão ínfimos vós sois.
A Segunda Vinda do Meu Filho criará grande destruição, divisão, desconfiança, ódio e
tristeza, uma vez que a Verdade da Minha Santa Palavra será posta de lado. Satanás e
os seus demónios recrutaram um grande exército - um exército tão grande e poderoso
que seria difícil de acreditar se pudésseis ver como ele foi formado. Esse exército
controla o que vós, Meus filhos, dizeis em público. Muito raramente, a partir de agora,
vós sabereis a Verdade. Com isto quero dizer a Verdade de acordo com a Minha
Santíssima Aliança.
Todos os assuntos relacionados com o mundo em que viveis não vos será
verdadeiramente revelado, tais como guerras, criadas deliberadamente para destruir o
Meu povo, que serão testemunhadas em breve. Nenhuma dessas guerras será para o
bem do homem, nem serão justas. A Minha Palavra, dada ao mundo desde o primeiro
profeta que revelou os Meus desejos, não será mais levada a sério. A Palavra, de acordo
com o Meu Filho, JESUS CRISTO, será violada e profanada para justificar mentiras.
Está na hora de todos aqueles que fostes chamados ao serviço do Meu Filho vos
manterdes alerta. Vós não podeis ignorar este Meu Apelo à humanidade. Eu, através do
Meu Filho, peço-vos para ficardes juntos, em união com Ele em todos os momentos.
Vós, Meus filhos, sois o primeiro alvo de Satanás, pois ele não descansará enquanto
não amarrar, em primeiro lugar, a Igreja de Meu Filho na Terra. Sem a Igreja do Meu
Filho ele não conseguirá roubar as almas que mais quer. Vós, Meus filhos, sereis
feridos e atormentado pela besta - o anticristo - se aceitardes pressões que vos forcem a
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abraçar a nova falsa doutrina, que está agora a ser cuidadosamente e impiedosamente
preparada.
Eu, o PAI de todos vós, DEUS, o Altíssimo, desejo que seja dado a conhecer que o
anticristo está prestes a ser abraçado pelos Meus inimigos em rituais secretos. Ele está
a ser empossado às escondidos por detrás das paredes, nalguns locais que era suposto
destinarem-se à adoração do Meu Filho. A maçonaria eclesiástica, que será agora
testemunhada, desempenha um papel importante nessa abominação. Infelizmente,
tudo isto deve ocorrer antes que a Minha Aliança para reunir todos os Meus filhos, de
volta ao Paraíso que Eu Criei em primeira instância para eles, esteja completo.
Será através daqueles de vocês, escolhidos por Mim, para reconhecerdes sempre a
Verdade, que o Meu Filho pode ser ajudado a salvar as almas que façam o juramento de
seguir a besta.
A Imagem do Meu Filho, conhecida em todo o mundo, em breve será substituída pela
imagem do falso profeta. A sua imagem será adorada em primeiro lugar, em vez do
Meu Filho. Então, seguir-se-ão grandes imagens da besta, em todos os tipos de
formatos, cujo sinal 666 será incorporado em cada marca que ele fará sobre um mundo
desprevenido. Vós vereis esse sinal escondido nesses objectos perversos, que serão
usados precisamente como deveriam ser colocados os objectos sagrados. Uma espécie
de rosário de contas será criado para idolatrar a nova união das igrejas do mundo, que
em breve será declarada. A nova religião mundial será celebrada pela tomada dos livros
sagrados de oração, medalhas, escapulários, rosários e Cruzes, profanando-os para se
tornarem amuletos da sorte.
Todos vão amar o anticristo porque ele representará o mundo exterior da religião, mas,
por outro lado, como ele será abraçado pelo falso impostor na Igreja do Meu Filho na
Terra, ele será visto como representante de tudo o que é sagrado no mundo.
Meus filhos, não deixeis que as notícias desses eventos despedacem o vosso coração,
porque se vós Me ouvirdes e seguirdes o Caminho do Meu Filho, Eu poupar-vos-ei a
grande parte da perseguição do espírito que está para vir. A vossa adesão a estas
Mensagens será enfraquecida ao longo do tempo por ataques projectados por Satanás.
Alguns de vós irão afastar-se. Alguns de vós irão duvidar. A grande maioria de vós
permanecerá fiel a Mim e Eu conceder-vos-ei grandes Bençãos e Graças pela vossa
obediência.
Eu amo-vos, filhos. Eu serei misericordioso e quando vós Me pedirdes, através do Meu
Filho, para acalmar o vosso coração e vos ajudar a permanecer em paz e a seguirdes
com confiança para os Portões do Meu Novo Paraíso, Eu responderei à vossa chamada.
O vosso PAI amoroso. DEUS, o Altíssimo.

Ser-vos-á dito em breve para usardes a vossa fé para criar uma
campanha política em todo o mundo para salvar os pobres
6 de Outubro de 2013
Minha querida e amada filha, a voz do falso profeta ruge sobre tudo o que é sagrado na
Minha Igreja. Contudo, pouco será dito sobre a importância de defender os
Ensinamentos de DEUS, os Sacramentos e a Proclamação da Verdade. Em vez disso,
vereis manobras de diversão, como cuidar dos pobres do mundo e da fome, e isso será
considerado a vossa primeira tarefa como servos de DEUS.
Como servos e seguidores de DEUS na Igreja, o vosso primeiro compromisso é para
com a Verdade que Eu vos disse. Amar os pobres e os famintos e ajudá-los é uma coisa
boa, mas a Minha Igreja na Terra tem uma função muito maior, que foi assumida por
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Mim. Incluindo o ensinamento da Verdade em tudo o que Eu vos ensinei, e, se
realmente me amais, vós fareis isso.
A Igreja tem a Missão de ensinar a Verdade dos Meus Ensinamentos. Pegar num
aspecto da Minha Palavra para ajudar os pobres é admirável, mas enganoso, dado que
os Meus Ensinamentos estabelecem claramente que vós deveis ajudar as pobres de
alma. Ajudá-los a curar a sua alma, antes de os ajudar a ser livres das aflições da vida.
Se eu vos der um homem pobre e vos pedir para o ajudares, como o faríeis? Dar-lhe a
roupa? Dinheiro para alimentar a sua família? Ou, deveríeis vós salvar a sua alma para
Mim em primeiro lugar?
Ser-vos-á dito em breve para concentrardes toda a vossa atenção nos pobres do mundo.
Ser-vos-á solicitado dinheiro - e isso será feito a partir de diferentes fontes, para ajudar
os pobres do mundo, sem emprego e sem casa. Ser-vos-á dito que Eu, JESUS CRISTO,
sempre amei os pobres. O problema é este. Eu procuro os pobres de espírito, em
primeiro lugar - para os afastar das suas vidas perdidas. Os pobres de espírito - aqueles
que têm pouco sentimento espiritual por DEUS - são os que Eu anseio. Bemaventurados aqueles que são pobres nesta vida, com pouco para mostrar, mas que Me
amam, porque essas pessoas não são pobres, de todo. O homem rico, que não tem amor
por Mim, é mais necessitado do Meu Amor, da Minha Misericórdia, da Minha
ComPaixão, do que aqueles que são forçados a procurar comida, roupas e abrigo. Como
Me amar e como Me pedir para vos salvar, é o que precisais de ter em atenção. Os
Sacramentos serão a força salvadora daqueles que, ricos e pobres, não têm amor por
Mim.
Ser-vos-á dito em breve para usardes a vossa fé para criar uma campanha política em
todo o mundo para salvar os pobres, pelos líderes das Minhas Igrejas em toda a parte.
Nada será dito para incentivar a preparar-vos para a Minha Segunda Vinda, pois eles
não se atrevem a preparar-se para este grande dia. Eles preferem antes afastar a vossa
mente de Mim, pedindo-vos para passar mais tempo honrando as obras do falso
profeta.
Muito em breve, serão feitas estátuas, relíquias, imagens, cálices e pinturas
sancionadas, do falso profeta, para serem colocadas nas Igrejas em toda a parte. A sua
imagem, juntamente com a do anticristo, adornarão com o tempo muitos locais
públicos, Igrejas, centros políticos, assim como nos países onde os vossos parlamentos
abraçarem a Igreja Católica como uma "nova luz". Isso criará uma nova forma de falso
evangelismo e, devido a isso, o apelo a uma moderna sociedade secular atrairá
admiradores por todo o mundo.
Nem uma palavra tolerará a importância dos Santos Sacramentos, tal como foram
dados ao mundo ou as importantes Graças que eles concedem. Em vez disso, cada um
deles será menosprezado – associando-lhes novos significados, apelando a que sejam
negados no que eles são. Isso será feito na esperança de que a abominação da
profanação dos Meus Sacramentos seja oferecida a tantas pessoas quanto possível,
para as levar para longe de DEUS, de modo a que os inimigos de DEUS possam
completar o seu pato com o diabo.
O diabo enganará muitos que pertencem à Minha Igreja neste momento da história. Ele
fará isso da forma mais fascinante e convincente e justificará as mentiras porque os
seus servos dirão que Eu aprovaria estas novas mudanças. Eu, JESUS CRISTO, serei
enganosamente citado para conquistar almas. Os Meus Ensinamentos serão
distorcidos para destruir a Minha Igreja e roubar as almas mais próximas de Mim.
Milhões de pessoas no mundo aceitarão as mentiras descuidadamente. Vós deveis orar
por elas na esperança de que elas entendam, com o tempo, que algo está errado.
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Quando Eu nomeio líderes e quando uma alma escolhida é nomeada para espalhar a
Minha Santa Palavra, na Minha Igreja na Terra, a Verdade é sempre franca, clara,
concisa e vai directa ao assunto. Quando estais a ser enganados, por influência do
espírito do mal, vós ficareis confusos. As frases não farão sentido. As assim chamadas
melhorias, apresentadas por inimigos dentro da Minha Igreja, querem significar que a
Verdade não é "suficientemente boa".
A Minha Palavra, os Sacramentos, os Meus Ensinamentos, não precisam de ser
melhorados, pois vêem de Mim. Eu Sou DEUS. Eu Sou Perfeito. A Minha Palavra
permanece para sempre. Qualquer homem que adultere a Minha Santíssima Palavra é
um inimigo de DEUS. A Minha Ira é grande neste momento e qualquer homem que
trate desrespeitosamente o Meu Corpo, a Santíssima Eucaristia, e diga que guia o Meu
Povo, sabei que isso não é verdade. Eu nunca pediria a um líder da Minha Igreja para
mudar a Palavra de DEUS pela introdução de novos significados e de novas
interpretações. Isso nunca poderia ser. O vosso JESUS.

Negai o pecado e vós negais-Me
4 de Outubro de 2013
Minha querida e amada filha, ninguém pode lutar contra Mim e esperar a salvação
eterna, a menos que se renda completamente a Mim. Todos os filhos de DEUS devem
saber que o tempo está a aproximar-se, uma vez que o mundo deve saber que o Meu
Chamamento Final está quase em cima de vós.
Nunca temais o Meu Chamamento. Acolhei-o, porque Eu trago-vos Amor, Paz e
Salvação. Ignorai-Me e vós estais em perigo, porque Eu não vos darei muito tempo para
responderdes ao Meu Chamamento do Céu.
Vós, Meus amados seguidores - não importa quem sois -, em breve vos encontrareis
isolados e afastados da Minha Verdadeira Presença. A Minha Presença, a Minha
Palavra e os Verdadeiros Ensinamentos de DEUS estão para ser banidos e vós ficareis
numa situação muito solitária. Aqueles de vós que ridicularizais e escarneceis destas
Minhas Mensagens Sagradas de Amor para o mundo, perguntar-vos-eis como isso pode
ser quando seguirdes o caminho do engano. Quanto mais vós seguirdes por esse
caminho, maior será a distância que colocareis entre as vossas almas e a Minha
Misericórdia.
Quando Me amais, vós acreditareis nos Meus Ensinamentos. Se Me conheceis, vós
reconhecereis a Minha Santa Palavra nas Escrituras. Se vós Me conheceis e aceitais que
Eu nunca permitiria que a Minha Santa Palavra fosse transformada em algo que não é,
sem intervenção da Minha parte, então vós não podeis dizer que Me conheceis. Se
acreditais que Eu, o Filho do Homem, Que morri de uma morte brutal, em vosso favor,
para vos salvar do pecado, poderia quedar-Me e tolerar tal situação, então vós negais a
Palavra de DEUS.
Negai o pecado e vós negais-Me. Aceitai o pecado como sendo uma coisa boa ou
acreditai, por um minuto, que Eu o desculpo, sem reconciliação, e então vós não podeis
reivindicar um lugar no Meu Reino. Eu adverti-vos que este período que tendes pela
frente levar-vos-á ao mais perigoso caminho da destruição, a menos que permaneçais
fiéis à Minha Santa Palavra.
A Minha Palavra é Eterna. O Meu Reino é vosso quando aceitardes a Minha Palavra tal
como vos foi dada. Adulterai-a ou aceitai qualquer forma de nova adaptação e vós
sofrereis por isso. A Minha Ira está a aumentar agora, porque Eu vejo o pouco respeito
que muitos de vós mostrais para com a Verdade, tal como está escrita no Livro do Meu
PAI. Não pode haver outra Verdade. Qualquer forma de desvio nunca pode ser aceite
por DEUS. Não há argumentos. Nenhum raciocínio humano. Sem excepções. A Verdade
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viverá até à Eternidade. As mentiras levar-vos-ão para os braços da besta. O vosso
JESUS.

Assim que a Crucificação da Minha Igreja na Terra começar, vós
deveis observar todos os sinais que foram profetizados
3 de Outubro de 2013
Minha querida e amada filha, assim que a Crucificação da Minha Igreja na Terra
começar, vós deveis observar todos os sinais que foram profetizados.
Os inimigos de DEUS emularão todos os aspectos da Minha própria Crucificação,
começando com a profanação do Meu Corpo. Quando Eu fui arrastado perante os Meus
algozes, puseram-Me nu para escarnecerem de Mim e envergonhar-Me. Então eles
vestiram-Me de vermelho - a cor associada à besta. Depois, eles brigaram acerca de
quem iria colocar o primeiro prego no Meu Corpo. Então, como selvagens, rasgaram os
Meus Membros e esticaram os Meus Braços de tal forma que os puseram fora dos Meus
Ombros, causando-Me dores extraordinárias. Para Me fazerem sofrer mais, eles
cravaram pregos através das palmas das minhas mãos num ângulo tal que saíram pelos
Meus Pulsos. Os Meus dois Braços foram puxados para dois ângulos estranhos e Eu
fiquei num ângulo doloroso e incomum, programado para Me causar o máximo de dor
e de humilhação.
Eles tiraram à sorte para que os últimos oito homens pudessem dirigir a tortura
sangrenta infligida ao Meu Corpo. Eles entoaram obscenidades, esbofetearam-Me e
socaram-Me, pontapearam-Me no estômago e uivaram como selvagens. Eles
macularam-Me de todas as formas para mostrarem a todos aqueles que
testemunharam a Minha morte na Cruz que Eu estava a ser punido pelas Minhas assim
chamadas mentiras perversas. Eu fui assassinado para Me silenciarem e para evitar
que a Palavra de DEUS alcançasse as almas.
O mesmo acontecerá em breve. Não será suficiente, para os Meus inimigos, alterarem a
Apresentação da Minha Eucaristia - eles macularão o Meu Corpo mais uma vez. Eles
profanar-Me-ão de maneira semelhante. A cor vermelha será usada, pois eles irão
gesticular diante da Minha Cruz e insultar-Me com os seus novos rituais. Apenas
aqueles que reconhecem os sinais discernirão a razão por que estes sacrilégios serão
entusiasticamente apresentados ao mundo, no meio de grande pompa e
esplendor.
As novas homilias serão absurdas e muita da nova liturgia não fará sentido. Aqueles
que conhecem os Meus Ensinamentos, prestai atenção às proclamações ilógicas,
confusas e complicadas que acompanham a introdução dos novos ensinamentos e
credos antigos revistos. Eles não apenas confundirão e criarão um grande desconforto
nas vossas almas, como vos encherão de contradições e de mentiras, as quais nunca
poderiam vir de Mim, JESUS CRISTO.
Tem-vos sido dada a Verdade desde o tempo em que Eu andei na Terra. Agora vão servos dadas mentiras, preparadas para fazer com que vos afasteis de DEUS. Asseguraivos de que estais alerta, pois vós sereis engolidos e levados para a falsa doutrina. A
doutrina da escuridão, planeada meticulosamente ao longo de muitos anos, descerá em
breve sobre vós. Vós nunca deveis aceitar promessas que contradigam a Minha Palavra.
Quando virdes essas coisas acontecerem, entendereis que elas foram trazidas até vós
pelo espírito do mal para destruir a vossa oportunidade de salvação eterna. O vosso
JESUS.
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Há um grande equívoco sobre o que faz um homem ou uma
mulher santa aos Meus Olhos
2 de Outubro de 2013
Minha querida e amada filha, há um grande equívoco sobre o que faz um homem ou
uma mulher santa aos Meus Olhos.
Muitas pessoas em todo o mundo acham a prática da Fé Cristã difícil de abraçar
quando se trata de rezar. Então, muitas boas e bem intencionadas pessoas têm
dificuldade em sentar-se calmamente em pacífica contemplação das Minhas grandes
lições, dadas ao mundo para vos fazer entender o que é esperado de vós. Eu não faço
grandes exigências. Eu não forço as almas a passar horas e horas diante de Mim e,
ainda assim, Eu Sou muito feliz quando as almas humildes o fazem - mas é uma coisa
rara.
É assim que Eu desejo desenvolver um relacionamento íntimo com todos os filhos de
DEUS. Eu só preciso ouvir a vossa pequena voz chamar por Mim, quando vós quiserdes
partilhar Comigo os vossos pensamentos privados, as vossas tristezas, a vossa alegria,
as vossas preocupações, as vossas falhas e os vossos anseios, para que Eu possa fazerMe Presente e testemunhar por vós.
Nunca antes, na história do mundo, DEUS se permitiu a Ele Próprio ser sentido na
alma das pessoas que agora O procuram - através Mim, Seu Único Filho. Pelo Poder de
DEUS PAI, o Altíssimo – Eu venho mesmo perante o mais humilde, o mais indigno, o
mais confuso, o de espírito mais atormentado, para vos dar o Dom de testemunhardes
a Minha Presença. Como faço Eu isso? Como sabeis vós que Eu comunico convosco? Eu
vou primeiro preencher-vos com as lágrimas da conversão. Vós começareis a sentir
uma grande tristeza ao reviverdes a Minha Crucificação. Vós começareis a ver a vida,
mesmo em situações de todos os dias, através dos Meus Olhos. Vós sereis atraídos para
os outros, que já foram preenchidos com o Dom do ESPÍRITO SANTO.
Eu não escolho aqueles que vós acreditais serem mais dignos, mais santos, mais
abençoados, mais disciplinados do que vós. Eu escolho apenas aqueles que vêm a Mim
em total humildade, em que a sua própria livre vontade foi voluntariamente
abandonada por eles, para que se possa tornar a Minha Vontade.
Se realmente vós Me amais, conhecereis a verdadeira paz. Se realmente vós Me amais,
direis para Mim:
"JESUS, a Vossa Vontade é tudo o que importa. A minha livre vontade é Vossa. Fazei
com ela o que Vós deveis"
Quando as almas Me dizem isto, elas são Minhas verdadeiras servas e são a razão de Eu
poder salvar o resto das pessoas que são demasiado teimosas para reconhecerem o
significado de estarem em união Comigo.
Eu posso fazer muitas coisas e criar muitos milagres, quando o livre arbítrio dado a
cada pessoa pelo Meu PAI é de novo oferecido a Mim, Seu Filho. Esse é o maior poder, o
qual eliminará o poder da besta quando ela chegar ao poder. Vinde a Mim e oferecei o
vosso livre arbítrio ao Meu PAI, para libertação da raça humana. Por favor, recitai esta
Cruzada de Oração especial:
Cruzada de Oração (123) Dádiva da livre vontade a DEUS:
Meu querido JESUS, ouvi esta minha oração, de uma alma muito indigna, e ajudai-me
a amar-Vos mais. Por minha livre vontade, eu ofereço-Vos esta Dádiva de volta,
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querido JESUS, para que eu possa tornar-me Vosso humilde servo e permanecer
obediente à Vontade de DEUS.
A minha vontade é a Vossa Vontade. O Vosso comando significa que eu obedeço a
todos os Vossos desejos.
A minha livre vontade é Vossa, para fazerdes com ela o que for necessário para salvar
todas as pessoas, em todo o mundo, que estão separadas de Vós.
Eu concedo esta Dádiva, que me foi dada pelo nascimento, ao Vosso Santíssimo
Serviço. Amém.
Quanto mais vós começais a conhecer-Me, mais entendereis duas coisas. Que os Meus
Ensinamentos nunca mudam. Que Eu amo todas as almas. O vosso JESUS.
Setembro/2013

A maçonaria eclesiástica atingiu o maior nível de poder dentro da
Minha Santíssima Igreja na Terra
30 de Setembro de 2013
Minha querida e amada filha, Eu devo pedir a todos os Meus servos sagrados que
tomem atenção à convocatória para participarem em retiros, os quais serão
introduzidos para os persuadir a aceitarem um novo juramento de fidelidade, que irá
inutilizar – se concordarem em fazê-lo – os sacratíssimos votos que fizeram para
Comigo, JESUS CRISTO.
A maçonaria eclesiástica atingiu o maior nível de poder dentro da Minha Santíssima
Igreja na Terra e, em breve, ditará sua nova liturgia, que será um desafio à Minha
Santíssima Vontade. Criada pelos inimigos de DEUS e disfarçada como uma nova
adaptação conforme aos poderes políticos, os quais querem banir o Cristianismo, será
apresentada tão rapidamente que muitos dentro Minha Igreja serão surpreendidos.
Eles ficarão magoados ao verem tal abominação, mas as vozes dos meus servos leais
não será ouvida em público, pois eles, os maçons, controlam por todas as formas como
essa nova liturgia será percebida. Cada objecção levantada pelas dioceses de todo o
mundo será repudiada e afastada. A desculpa será que a Igreja precisa de recrutar
novas almas jovens que se afastaram dela. Ao apelar a um mundo secular, eles dirão
que isso converterá mais pessoas através de uma nova liturgia.
Ó quão enganadora será essa abominação e quantos vão cair nas mentiras, o que levará
muitos para longe da Verdade. O Livro da Verdade foi predito ao profeta Daniel para
que os filhos de DEUS nunca esquecessem a Verdade quando se estiverem a afogar nas
mentiras que irão devorar a Minha Igreja na Terra.
Aceitai a Verdade estabelecida pela Minha Igreja na Terra. Não aceiteis as novas leis,
que vós ireis ser forçados a aceitar no Meu Santo Nome, o que significará um sacrilégio.
O vosso JESUS.

A Minha Verdadeira Igreja será atirada para fora de Roma e terá
de suportar um número de anos de desolação
28 de Setembro de 2013
Minha querida e amada filha, recorda sempre aos que crêem em Mim mas que não têm
nenhuma ideia de que a Minha Segunda Vinda se aproxima, que devem estar sempre
atentos aos sinais profetizados no Livro do Meu PAI para o tempo que antecede o
Grande Dia.
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A grande apostasia é o primeiro sinal. Isso será quando a crença na Verdade - a Palavra
de DEUS - desaparecer e quando o pecado for glorificado em todas as partes do mundo.
O sinal de que a Minha Segunda Vinda está muito perto será quando a grande apostasia
amarrar a Minha Igreja na Terra a partir de dentro. Quando virdes aqueles que dizem
que foram nomeados por Mim levarem a Minha Igreja na Terra a enredar-se com o
mundo secular, para ganhar benefícios, vós sabereis que as mudanças já começaram.
Quando virdes o Grande Sacrifício – a Minha Crucificação – a ser debatida e novos
significados associados à Minha Eucaristia, sabereis que a Minha Igreja vai ser lançada
para o deserto.
Por Minha Igreja, refiro os que não se desviam da Verdade e que continuam, como
antes, a aceitar a Palavra de DEUS. A Minha Verdadeira Igreja será atirada para fora de
Roma e terá de suportar um número de anos de desolação. Ela será espezinhada pelos
pagãos e sofrerá, mas, pela Minha Graça, permanecerá intacta e as almas corajosas que
se recusem a abandonar-Me receberão de Mim Dons extraordinários. Assim como os
abomináveis, os assim chamados "milagres", curas e gestos de falsa humildade e amor
pela humanidade serão testemunhados na aparência da Minha Igreja, também as
Minhas verdadeiras intervenções miraculosas serão vistas. Eu, através dos Meus
Grupos de Cruzadas de Oração, darei a conhecer, aos que escarnecem e ridicularizam
delas, a presença do ESPÍRITO SANTO. Muitos milagres serão concedidos aos Meus
Grupos de Oração e aos que recitam as orações como uma Dádiva para ajudar os Meus
amados discípulos a lidar com a perseguição religiosa.
A perseguição de que Eu falo é principalmente espiritual. Os Meus verdadeiros
discípulos, e quero dizer todos os Cristãos, de todas as denominações, em toda a parte,
assistirão com grande tristeza quando testemunharem o grande logro que descerá
sobre a Igreja Católica. A Igreja Católica abraçará o mundo secular e irá declarar que o
pecado mortal não o é mais. O pecado não será reconhecido, e, para enganar os
inocentes, informá-los-á de que não é difícil entrar no Meu Reino. As Confissões, no
formato actual, vão acabar. Vai ser dito às pessoas para pedirem a redenção pela sua
própria maneira e, como tal, muitos não se darão ao incómodo de pedir o Meu perdão.
Eles não o farão porque não aceitarão mais que o pecado é causado deliberadamente e
porque, por isso, DEUS perdoará a todos. Esse é o erro que está predito e que levará
milhões ao fogo do Inferno, conduzidos para lá pelo falso profeta e pelo anticristo.
Em seguida todas as festas e festivais pagãos serão integrados nas Igrejas Católicas, em
toda a parte. Os pagãos e aqueles que odeiam a DEUS serão convidados para os altares,
em frente dos tabernáculos. Essa festa será declarada como a nova forma de Comunhão
– em que todos filhos de DEUS se juntam para respeitar as crenças de cada um e os
direitos humanos. Vós, Meus seguidores, sereis convidados a mostrar respeito por
aqueles que querem destruir a Minha Presença na Eucaristia. Vós sereis acusados de
ser anti Cristãos se não abraçardes o paganismo. É assim que todos vós sereis
enganados. É assim que Eu, JESUS CRISTO, serei profanado. Eles farão o mesmo nas
escolas, para banirem o Cristianismo. Eles farão o mesmo nos círculos políticos, nos
quais tudo o que tem a ver Comigo será exterminado. Nenhuma outra religião será alvo
de tanto ódio. O Cristianismo, porque é a Verdade, será destruído.
O que vós não entendeis é que ao disponibilizar-vos para participar nesta ímpia
profanação, as vossas almas serão enegrecidas e que com o tempo abandonareis a
vossa própria salvação.
Traí-Me e Eu vos perdoarei. Negai-Me e Eu vos perdoarei. Mas quando Me profanardes
e jurardes lealdade à besta, vós ficareis completamente afastados de Mim e achareis
que é impossível aceitardes a Minha Misericórdia. O vosso JESUS.
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DEUS PAI: Se Eu tiver que destruir cidades para impedir que o
mal se espalhe, então Eu farei isso
26 Setembro de 2013
Minha querida filha, a Minha Mão de Justiça caiu sobre o mundo e Eu punirei aqueles
que magoam os Meus filhos em corpo e alma. Vós deveis temer a Minha Ira, bem como
aceitar a Minha Misericórdia.
Eu intervirei nos vossos países para acabar com a escalada das guerras e se Eu tiver que
destruir cidades para impedir que o mal se espalhe, então Eu farei isso. Assim como a
perversidade do homem se espalha como um vírus, Eu partirei essas almas ao meio e
abatê-las-ei. Quando o maligno peca pelo aborto, guerra, assassinato e engana os que o
assistem na disseminação do pecado, põe-Me doente. Eles vão pagar, agora, o preço por
isso.
Aqueles que estão em posições políticas, que controlam a disponibilização do aborto,
serão os primeiros a ser punidos. Aguardai, agora, que vós vereis como eles vão sofrer
pelas atrocidades que permitem diante de Mim. Esses grupos que tramam a morte da
população mundial por meio do aborto, morrerão em agonia pela Minha Mão. A Justiça
cairá sobre eles, finalmente, porque Eu não lhes permitirei mais que inflijam tal
maldade aos Meus filhos. As suas arrogantes proclamações de que agem no interesse
do homem serão silenciadas, pois eles afastaram-se a eles mesmos de Mim e, agora,
terão pouco tempo para resgatar as suas almas.
Aqueles a quem foi dada a responsabilidade de ensinar aos Meus filhos a Verdade do
Evangelho terão que prestar atenção a essa promessa. E embora os mentirosos vos
convençam da necessidade de alterar a Verdade, e vos persigam, nada será como a
escuridão que Eu lançarei sobre toda a Terra. Em seguida, haverá choro e ranger de
dentes, mas ninguém vos ouvirá. Vós não mais vereis nem ouvireis alguma coisa, mas
sentireis a dor daquelas almas que vós destruístes por causa da apostasia que ajudastes
a alimentar, até que elas envolvessem as almas dos servos sagrados que vós instruístes.
Temei a Minha Ira, pois ela descerá sobre vós de repente e aí já será tarde demais para
vós. Vós nunca vereis o Meu Rosto. Eu estou a dar este aviso final aos líderes de todos
aqueles que controlam as Minhas Igrejas na Terra.
Falhar na defesa da Palavra de DEUS ou no suporte da Eucaristia resultará em morte e
desespero. Eu não vou conceder-vos o tempo para destruirdes as almas que estavam
marcadas pelos Meus inimigos. O vosso PAI; DEUS, o Altíssimo.

Apenas alguns serão suficientemente corajosos para proclamar
abertamente a Palavra de DEUS durante a Crucificação da Igreja
do Meu Filho na Terra
25 de Setembro de 2013
Minha filha, a Crucificação da Igreja do Meu Filho na Terra está verdadeiramente a
começar e todos os sinais começaram a ser vistos. Quando o meu Filho foi pregado na
Cruz apenas alguns dos Seus apóstolos ficaram com ele até ao fim, e, também por isso,
alguns dos Seus discípulos na Terra que se atrevem a ser vistos a defender o Seu Corpo
Místico na Terra, são saqueados, perseguidos e aniquilados.
Muito poucos daqueles que juraram fidelidade ao meu Filho assistiram à Sua flagelação
ou caminharam ao lado d’Ele na subida ao Monte Calvário. Eu só tive quatro leais
discípulos - a minha prima Maria, Martha, Maria Madalena e João - para me apoiarem
e ajudarem na minha agonia, em que eu tive que testemunhar a terrível tortura do meu
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Filho. E muitos seguirão as instruções do meu Filho através destas sagradas Mensagens
para o mundo, mas só alguns serão suficientemente corajosos para proclamar
abertamente a Palavra de DEUS durante a Crucificação da Igreja do Meu Filho na
Terra.
A minha tristeza neste momento é grande, pois tudo o que foi predito por mim durante
as aparições em La Salette e Fátima está a desenrolar-se diante de todos vós, mas
muitos de vós sois cegos. Aqueles de vós que dedicais horas diante de mim nos meus
mais sagrados Santuários deveis vir e pedir-me, à vossa Mãe, para abrir os vossos olhos
para a Verdade. Vós deveis pedir-me para consagrar os vossos corações e almas ao meu
Filho, caso contrário também vós O negareis. A vossa amada Mãe. Mãe da Salvação.

Ai daqueles Cristãos que Me abandonaram a favor da nova era do
paganismo
24 de Setembro de 2013
Minha querida e amada filha, toda a alma viva tem um instinto poderoso para procurar
DEUS nas suas vidas. Aqueles que encontram o amor de DEUS, na sua forma mais
pura, recebem este Dom por causa da sua humildade e pela aceitação do fato de que
toda a glória pertence a DEUS.
Os pagãos, por outro lado, na sua procura de paz espiritual, procuram a Criação do
Verdadeiro DEUS, ao invés do seu Criador. Em vez de se colocarem diante de DEUS, o
Meu PAI, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, jazem prostrados diante de falsos
ídolos, incluindo as maravilhas que Ele criou para o mundo - a terra, o sol, a lua e as
estrelas. Eles idolatram essas grandes maravilhas e depois acreditam que, fazendo isso,
conseguem grande poder. O que eles estão a procurar é uma forma de iluminação
espiritual, que esperam que lhes traga prazer e paz. Muitos, então, através da
meditação e do yoga, abrem as suas mentes e almas para que o espírito do mal os
corrompa. Eles acreditam erradamente que algum outro poder, que não o que vem de
DEUS, o Altíssimo, lhes pode trazer a paz que eles anseiam.
Sabei, agora, que há um só DEUS. Qualquer outra forma de adulação equivale ao
paganismo. Não importa o que eles dizem ou como justificam as suas ações, eles estão a
convidar Satanás a invadir as suas almas, e, uma vez que ele consegue o acesso, ele e os
demónios que ele envia não irão deixar essas almas sozinhas. Eles atormentarão as
almas, enchê-las-ão com mentiras e fá-las-ão acreditar que elas possuem um dom.
Alguns acreditam que podem curar os outros através de práticas como Reiki, quando o
que eles fazem é infestar os outros, incluindo os inocentes. Quando os pagãos cantam
para atrair os dons espirituais, eles dizem que isso lhes traz a paz. Embora muitos
acreditem nisso, sabei que dentro de um curto período de tempo - uma vez que o
espírito do mal entre nas suas mentes - eles tornar-se-ão agitados e não vão ter
descanso. Todo o prazer dos sentidos é procurado por eles, constantemente, e o que
todos eles receberão em troca será a escuridão.
O paganismo traz uma terrível inquietação e as terras que clamam por falsos DEUSes
incorrem na Ira do Meu PAI. Muitas dessas almas não entendem o que estão a fazer,
mas reconhecê-los-eis pelas formas com que eles adornam os seus corpos, pois eles
consideram-se receptáculos sagrados aos olhos dos falsos ídolos que dizem adorar. O
amor, a humildade ou o sacrifício pessoal pelo bem dos outros, não existirá, pois eles
só adoram os sentidos. Eles não entendem que as suas almas são um Dom de DEUS, e,
assim, eles entregam-nas na perseguição de uma perfeição que nunca pode ser deles.
Durante O Aviso Eu acordarei dentro dessas almas a Verdade acerca de quem eles
pertencem. Orai para que eles aceitem a Minha Mão de Misericórdia. Ai daqueles
Cristãos que Me abandonaram a favor da nova era do paganismo. Eles são os únicos
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que não querem a Minha Misericórdia e preferem envolver-se em algo sem sentido que
alimenta os seus egos, levando-os a acreditar que têm o poder de controlar as questões
da espiritualidade. Embora eles procurem a perfeição pessoal, desta forma afastam-se
completamente de DEUS. Fazendo isso, eles abrem as portas ao maligno, que os
seduzirá e hipnotizará através do apelo a promessas supersticiosas que levam as suas
almas a tornarem-se estéreis, nas quais o amor de DEUS não pode prosperar.
O vosso JESUS.

Muitos esqueceram-se de Mim e em muitos casos tomaram-Me
como garantido
24 de Setembro de 2013
Minha querida e amada filha, como Me sinto só quando tantos, incluindo os leais à
Minha Santa Palavra, gastam tão pouco do seu tempo na Minha Companhia. Como Eu
anseio pela sua atenção, mesmo que apenas por um momento, durante o dia. Muitos
esqueceram-se de Mim e em muitos casos tomaram-Me como garantido. Não sabeis vós
que se falardes Comigo, mesmo que apenas por um curto tempo, Eu derramarei as
Minhas Graças sobre vós? Aqueles que Me consolam ao falarem Comigo - da maneira
que for mais fácil para eles - ganham uma paz interior que não pode ser encontrada de
outra forma no mundo.
Na vossa procura de prazer, conforto e excitação, as vossas explosões de satisfação são
de curta duração. Nada, incluindo os maiores tesouros do mundo, vos satisfarão. É por
causa de Mim - da Minha Misericórdia - que vos foi concedido o maior tesouro - o Dom
de uma vida cheia de grande glória, um ambiente maravilhoso, um belo corpo perfeito
e a capacidade de sentirdes um amor permanente, que vos dominará por completo,
mas que vos trará imensa felicidade. Essa é a Vida Eterna e o tempo para Eu vos trazer
para o Meu Novo Reino na Terra está perto.
Quando vós falardes Comigo e Me pedirdes para vos preparar para este grande dia, vós
estareis prontos, mas é preciso tempo para fazer as mudanças de que vós precisais para
o Grande Dia do Senhor.
Como uma noiva ou um noivo, vós deveis ter tudo pronto antes do Dia da Grande
Bênção. Vós deveis preparar as vossas famílias, os vossos amigos, os vossos parentes,
com bastante antecedência. Então, no Dia, quando Eu vier para testemunhar essa
Gloriosa Transição, vós deveis estar preparados de corpo e alma, para serdes dignos de
entrar no Novo Paraíso.
Por cada dia que vós gastais ocupados com as necessidades dos outros, deveis guardar
pelo menos 10 minutos desse dia em expiação dos vossos pecados. Isto é muito
importante, porque Eu amo-vos e acolho-vos. Para comunicardes Comigo
adequadamente, primeiro vós deveis vir sempre diante de Mim como um humilde
servo. Quando vos ajoelhardes diante de Mim ou simplesmente comunicardes Comigo
nos vossos corações, começai sempre dizendo:
"JESUS, perdoai-me, porque eu pequei ".
Depois disso, sentireis a Minha Presença e Eu viverei dentro da vossa alma. Quantas
mais vezes vierdes a Mim, mais perto ficareis. Em breve, Eu serei como um amigo sem
o qual vós não podeis viver. Então, vós vireis a Mim pela mais simples coisa e Eu estarei
lá. Eu garantirei sempre que aqueles que passam muito tempo na Minha companhia
recebam grandes graças e as Minhas Bênçãos, trazendo acalmia à alma e paz ao
espírito. Lembrai-vos de que Eu respondo imediatamente aqueles que Me procuram. O
vosso JESUS.
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As quatro partes do mundo a que Eu Me refiro são os quatro
grandes impérios - Estados Unidos, Rússia, Europa e China
24 de Setembro de 2011
Minha querida e amada filha, as quatro partes do mundo a que Eu Me refiro são os
quatro grandes impérios - Estados Unidos, Rússia, Europa e China. Todas as profecias
preditas envolverão esses poderes, em redor dos quais todas as revoltas nas estruturas
políticas e religiosas irão ocorrer.
A Síria e o Egipto, pela agitação nos seus países, tornar-se-ão os catalisadores de uma
guerra maior, que envolverá as quatro grandes potências. Cada uma destas potências
estará ligada, a fim de criar um regime unificado que será utilizado para controlar a
riqueza global e a população.
A guerra religiosa será fundamental para esse controle e os líderes designados nas
Minhas Igrejas Cristãs serão superados e destruídos em preparação para a besta que
irá controlar todos os quatro impérios. A nenhum dos governantes que desafiem a
Palavra de DEUS ou que tentem destruir os Seus filhos, será dada a autoridade por
DEUS para levarem, pela força, aqueles cujos nomes estão no Livro da Vida. E embora
Eu fale de Cristãos e da necessidade de eles se manterem fiéis a Mim, Eu também refiro
os JuDEUS porque o seu protector, o Arcanjo Miguel, vigiá-los-á e ajudá-los-á a
suportar a perseguição que eles, como povo escolhido de DEUS, também terão de
suportar.
O Plano de DEUS foi criado e todos os anjos e santos no Céu se prepararam agora para
Me ajudarem na Minha Missão de unir a todos e proteger aqueles que Me amam do
grande logro, o qual foi criado para enganar o mundo. Nunca antes a maldade contra
DEUS foi tão coordenada pela raça humana como é hoje. Nunca antes o homem mortal
foi capaz de causar tanto sofrimento, através da captura do poder a fim de vos
controlar, como neste momento da história. A grande perseguição contra os filhos de
DEUS, criada por Satanás com o apoio voluntário de homens e mulheres perversos,
sedentos de poder, em posições de grande poder, está a desenrolar-se diante dos vossos
olhos. No entanto, muitos de vós não podeis ver porque vós fostes enganados.
O vosso JESUS.

Mãe da Salvação para os sacerdotes: Para permanecerdes fiéis à
Igreja do Meu Filho na Terra vós deveis estar preparados para
alimentar o Seu rebanho
23 de Setembro de 2013
Minha Filha, muitos sinais serão dados a conhecer a partir dos Céus, sobre os telhados
das Igrejas do meu Filho, quando forem feitas as mudanças finais na Liturgia da Santa
Missa Todos os que mantiverem os olhos abertos e os ouvidos alerta testemunharão a
Raiva do meu Filho de uma forma que não poderá deixar de ser notada.
O Meu filho prometeu que Ele daria a conhecer a Sua Ira quando, dentro de Sua Igreja
na Terra, O crucificassem de novo profanando o Seu Corpo e Sangue durante o Santo
Sacrifício da Missa. Trovões e relâmpagos, seguidos de grandes tempestades, varrerão
as pessoas por debaixo dos seus pés. Mais inundações serão testemunhadas quando os
pecados do homem forem varridos, à medida que eles comecem a ver os castigos de
DEUS, os quais irão derramar sobre a humanidade.
Escravos do pecado - mesmo aqueles que amam o meu Filho e que permanecem leais à
Santa Missa - eles não notarão a diferença quando a abominação for apresentada.
Lembrai-vos, é para comemorar a morte do meu Filho que a Santa Missa é dita, e nela é
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dada a conhecer a Verdadeira Presença do meu Filho. Em breve eles não reconhecerão
a Verdade e a nova missa tornar-se-á uma cerimónia pagã. Esse dia ainda está para vir
e isso acontecerá de repente e inesperadamente - tão depressa se movimentará o falso
profeta. Agora é o tempo para a preparação. Todos os servos sagrados que permanecem
leais à Santíssima Eucaristia e que aderem à Santa Palavra de DEUS devem começar
agora os seus preparativos.
Para permanecerdes fiéis à Igreja do Meu Filho na Terra vós deveis estar preparados
para alimentar o Seu rebanho com o alimento da vida, que é a Sua Santa Eucaristia. Foi
esse o voto que fizestes a JESUS CRISTO, quando dissestes que irieis servi-Lo e
providenciar o Seu Corpo e o Seu Sangue na Santa Missa a todos aqueles que procuram
a salvação. Esse voto deve ser honrado até ao último dia.
Não temeis os tempos vindouros, em que os inimigos de DEUS tentarão usar o Seu
Santo Nome para tolerar o pecado e torná-lo aceitável para todos, quando eles
privarem a todos do Seu Corpo e Sangue. Isso não importa, se vós continuardes a servir
o meu Filho de qualquer forma que puderdes.
Ide em paz, na esperança de que todos vós que amais o meu Filho sereis abençoados
com o Dom do ESPÍRITO SANTO, para que sejais capazes de discernir a Verdade. A
vossa Abençoada Mãe; Mãe da Salvação.

Muitos vão trair-Me por aceitarem falsidades
21 de Setembro de 2013
Minha querida e amada filha, o Meu Poder surgirá agora dentro do coração dos crentes
à medida que eles, através do Poder do ESPÍRITO SANTO, sentirem uma sensação de
calma, apesar da grande apostasia que estão a começar a testemunhar na Minha Igreja.
Eu, pelo Poder e Glória do Meu amado PAI, dar-vos-ei, Meus queridos discípulos,
grande força e coragem durante estes sofrimentos. Estão a ser-vos dadas Graças
através da Cruzada de Orações, porque, sem elas, acharíeis impossível suportar a
perseguição religiosa que está para vir. Estão a ser-vos dadas estas Dádivas para que
vós possais salvar os outros, os que vão recusar o Meu Chamamento do Céu e que vão
perder-se, inocentemente, no covil dos leões, onde todo o Inferno se perderá. Uma vez
no antro da escuridão eles serão varridos por rituais pagãos. As suas almas abrir-se-ão
ao espírito do mal e, num curto período de tempo, eles ficarão cegos para a Verdade - a
Santa Palavra de DEUS, estabelecida desde o princípio.
Muitos vão trair-Me por aceitarem falsidades. Porém, foi-lhes dada a Verdade pela
Minha Morte na Cruz. Quando Eu andei na Terra muitos dos Meus discípulos traíramMe nos dias que levaram à Minha Crucificação. Imitando os Fariseus, eles gritaram
estas palavras: "Afasta-te de mim. Tu dizes heresias. Tu escarneces dos Fariseus, que
falam em Nome de DEUS. Tu és um mentiroso e dizes perversidades. Tu és o filho de
Satanás".
Agora que Eu vos preparo a todos para a Minha Segunda Vinda, vós cuspireis
novamente essas mesmas acusações. Eu venho agora através destas Divinas Mensagens
do Céu para vos trazer a Verdade, embora vós saibais tudo sobre Mim. Eu faço isto
porque a Verdade será abolida da Minha Igreja. Em breve vós aceitareis mentiras em
Meu Nome e a Verdade não se encontrará em parte alguma.
Lembrai-vos destas palavras. Eu venho apenas para completar a Minha Promessa ao
Meu PAI. Eu venho para vos trazer a salvação final, que vos foi prometida. Satanás não
quer que isso aconteça, mas ele não pode impedir-Me. Mas o que ele vai fazer é impedir
que muitos filhos de DEUS aceitem a Minha Misericórdia final. Ele fará isso com a
ajuda dos Meus inimigos, a quem ele já seduziu dentro da Minha Igreja na Terra.
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Acordai, aqueles de vós que estais a dormir. Eu virei como um ladrão, de noite.
Somente aqueles que estão preparados serão salvos. O vosso JESUS.

Quatro poderosos impérios emergirão como as principais fontes
das guerras
21 de Setembro de 2013
Minha querida e amada filha, muita coisa acontecerá no mundo enquanto o poder do
falso profeta cresce e quem se atrever a desafiá-lo, mesmo nos lugares mais altos
dentro da Minha Igreja, será ignorado.
As divergências políticas terão origem em quatro partes da Terra. Quatro poderosos
impérios emergirão como as principais fontes das guerras. Esses impérios, à medida
que aumentam de poder, controlarão muitas partes do mundo, mas não todas, pois isso
não seria permitido pelo Meu PAI.
Cada uma dessas nações lutarão entre elas, embora clamem que trabalham juntas.
Num processo de desconfiança, cada uma delas tenta superar as outras e, em seguida,
os combates prosseguirão. Eles destruirão várias parcelas das suas pobres nações.
Pouco poder será deixado às pessoas que eles governam, nas quais a democracia ficará
como que suspensa. É a essas pessoas inocentes e sofredoras que será dada a Proteção
de DEUS, se elas tiverem o Selo do DEUS Vivo.
Nunca subestimeis esse Dom gratuito de DEUS. O Selo do DEUS Vivo proteger-vos-á da
morte física e espiritual durante as guerras. Por favor, levai-o ao máximo de pessoas
que puderdes em cada nação.
O Egipto e a Síria serão envolvidos numa luta de poder que terá repercussões para
Israel. Os inimigos dos JuDEUS são muitos. Todas as guerras cujo alvo envolva estes
dois países, resultarão numa batalha final que envolverá Israel, e eles sofrerão o pior
genocídio testemunhado desde a Segunda Guerra Mundial.
A morte e a ascensão de Jerusalém está predita, e estas batalhas devem ocorrer antes
que as profecias se completem. O vosso JESUS.

Nenhum homem, nenhum padre, nenhum bispo, nenhum
cardeal, nenhum papa, tem o poder de reescrever a Palavra de
DEUS
19 de Setembro de 2013
Minha querida e amada filha, os Meus pobres servos sagrados, depois da Liturgia ser
adulterada e profanada perante Mim, vêm a correr até Mim em grande tristeza.
Somente quando isso acontece eles percebem que a Palavra de DEUS está a ser dada a
conhecer pela profeta de DEUS, e que ela é a Verdade. A Palavra de DEUS é a Verdade.
E pode ser toda a Verdade, ou não, consoante as profecias dadas aos filhos de DEUS são
ou não d’Ele.
Muitos vão juntar-se e unir-se para Me prestarem homenagem, com o objetivo de Me
honrar, pois nada ficará de pé para defender a Minha Santa Palavra, os Meus Santos
Sacramentos, a Minha Santa Missa e a Santíssima Eucaristia. Mas, mesmo assim,
muitos não verão os erros que irão ser apresentados às almas inocentes.
Somente quando a Igreja de DEUS for declarada como estando em união com os pagãos
e com suas práticas absurdas, muitos dos Meus servos sagrados irão realmente
entender o que está a acontecer. Só quando os símbolos pagãos e os sinais satânicos
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começarem a ser vistos por dentro e sobre as entradas exteriores das Igrejas Cristãs,
eles correrão pelas suas vidas. Haverá um grande medo nos seus corações porque,
nessa fase, muitos deles não terão para onde ir, uma vez que não se prepararam para
este dia. Esses serão os únicos que serão apanhados porque não respondem ao Meu
Chamamento. O seu orgulho e o seu ego impediram-nos de reconhecer Minha Voz.
Assim, muitos dos Meus servos sagrados serão apanhados de surpresa e muitos serão
impotentes contra o reinado do falso profeta e do seu comparsa, o anticristo. Estes dois
serão implacáveis na sua busca pelo controlo de todas as nações, e quem se atrever a
ficar no seu caminho será destruído.
Apesar de os servos sagrados, dentro da Minha Igreja na Terra, serem apanhados, a
não ser que estejam preparados, são as almas dos fiéis, os fiéis seguidores de Mim,
JESUS CRISTO, que serão levados a um grave engano. O que Me causa uma amarga
tristeza. Muitos terão medo de mostrar deslealdade para com a Igreja, mesmo quando
os Meus Ensinamentos, a Minha Santa Doutrina e todos os Sacramentos forem
alterados. Dai-lhes a saber agora que nenhum homem, nenhum padre, nenhum bispo,
nenhum cardeal, nenhum papa, tem o poder de reescrever a Palavra de DEUS. Ao fazêlo, eles cortam com a Lei de DEUS. Só a Igreja de DEUS, que permanece fiel aos Meus
Ensinamentos, é infalível. Uma vez quebrado esse vínculo - o vínculo em que apenas a
Verdade é declarada em Meu Nome -, eles ficam separados de Mim. Eu Sou da Igreja.
Vós, Meus seguidores, Meus servos sagrados, sois parte de Mim quando aderis à Minha
Santa Doutrina.
A Igreja – a Minha Igreja - permanecerá intacta, pois a Verdade nunca muda. Aqueles
que se separam de Mim não podem ser parte da Minha Igreja na Terra. O vosso JESUS.

Recitai esta Cruzada de Oração especial para consagrar todos os
que vos são próximos para que Eu possa cobri-los com o Meu
Precioso Sangue
18 de Setembro de 2013
Minha querida e amada filha, Eu peço a todos vós que reciteis esta Cruzada de Oração
especial para consagrar todos os que vos são próximos para que Eu possa cobri-los com
o Meu Precioso Sangue.
Cruzada de Oração (122) Para consagração ao Precioso Sangue de JESUS CRISTO
Querido JESUS, eu peço-Vos que me consagreis, à minha família, amigos e nação para
a Proteção do Vosso Precioso Sangue.
Vós morrestes por mim e as Vossas Feridas são as minhas feridas, uma vez que eu
aceito graciosamente o sofrimento que vou suportar no percurso até à Vossa Segunda
Vinda.
Eu sofro Convosco, querido JESUS, enquanto Vós tentais reunir todos os filhos de
DEUS no Vosso Coração, para que possamos ter a Vida Eterna.
Cobri-me e a todos aqueles que necessitam da Vossa Proteção com o Vosso Precioso
Sangue. Amém.
Tudo o que vós precisais de fazer é confiar em Mim, e Eu proteger-vos-ei e aos que Me
chamarem para a salvação das vossas próprias almas e das dos outros.
Ide e preparai-vos para o Dia do Juízo Final. Eu abençoo-vos a todos e concedo-vos a
força para continuardes com a vossa devoção à Minha Cruzada de Orações. O vosso
JESUS.
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Na Minha Segunda Vinda Eu julgarei cada pessoa que permaneça
viva na Terra nessa época de acordo com o que tenha feito para
Glória de DEUS
18 de Setembro de 2013
Minha querida e amada filha, quando Eu disse que viria para julgar os vivos e os
mortos Eu quis dizer exactamente isso. O Primeiro Julgamento deve ser completo e,
por isso, Eu quero dizer que na Minha Segunda Vinda Eu julgarei cada pessoa que
permaneça viva na Terra nessa época, de acordo com o que tenha feito para Glória de
DEUS. O Meu Julgamento será duro porque, nessa altura, a Minha Misericórdia já terá
sido derramado sobre a Terra.
Aqueles dentre vós que permanecerdes desafiadores até o fim, através da vossa
rejeição a Mim - embora a Verdade vos tenha sido dada a conhecer -, sereis afastados
de Mim. Vós nunca aceitareis a Minha Misericórdia, não importa como Eu lute pela
vossa salvação A vossa negação e ódio por Mim trar-vos-á o eterno sofrimento e Eu
derramarei lágrimas amargas e tristes por vós. Ó, como vós ireis implorar o conforto
da Terra, apesar de terdes desperdiçado o vosso tempo lá, em busca de ímpios prazeres
pecaminosos e de poder e de terdes oprimido os outros. A Terra parecerá um longo
paraíso perdido quando vós apelardes pela Minha ajuda nas profundezas da escuridão.
Aqueles dentre vós que Me amais, mas cujas almas foram marcadas pelo pecado, não
deveis ter medo pois Eu vos devorarei com a Minha Misericórdia quando a pedirdes.
Todos os pecadores serão salvos uma vez que se redimam eles mesmos perante os Meus
Olhos, não importa quão dolorosos forem os seus pecados.
Os vivos que estiverem sob a Minha Proteção serão levados para o Meu Glorioso
Paraíso. Incluindo todos os pecadores, de todos os credos, de todas as raças, que
chamem por Mim, o vosso Salvador, o Filho do Homem, e todos aqueles que Me peçam
para os salvar.
Eu ressuscitarei os mortos, aqueles que forem purificados nas profundezas do
Purgatório, bem como aqueles que aguardam, pacientemente, no Céu, pela chegada
desse Grande Dia. Os restantes serão banidos.
O vosso tempo na Terra foi decidido pelo Meu PAI e esse dia é ainda desconhecido de
Mim, mas Eu digo-vos isto. Vós, os desta geração, sereis reunidos e levados para o Meu
Novo Paraíso quando o Céu e a Terra se tornarem um. Foi-vos dado tempo para vos
preparardes, usai-o portanto da melhor maneira e, assim, vós podereis ter a vida
eterna e compartilhá-la com os vossos entes queridos. Eu peço-vos, agora, que
consagreis cada ente querido, a vossa família, os vossos amigos e as vossas nações, a
Mim, para que Eu possa cobri-los com a Proteção do Meu Precioso Sangue. O vosso
JESUS.

Eu venho até vós para vos levar ao Meu PAI. Eu venho para
cumprir a Sua Divina Vontade e completar a Sua Aliança
17 de Setembro de 2013
Minha querida e amada filha, quando tu achas este Trabalho difícil e hesitas em dar ao
mundo uma notícia má, deves entender que tu és apenas a mensageira. Tu és um
instrumento de DEUS Santo, o Altíssimo, e é teu dever responder ao Seu Chamamento.
A tua obediência é essencial e tu não deves temer as repercussões que te possam
acontecer enquanto profeta do Senhor.

77

Todos os eventos preditos foram estabelecidos no início e fazem parte do Plano de
DEUS para cumprir a Aliança e reunir, finalmente, os Seus filhos para que eles possam
viver em harmonia com a Sua Divina Vontade. A batalha final, entre a hierarquia do
Meu PAI e o Maligno, significa que muitas pessoas que se expuseram ficarão infestadas
pelo pecado e voltar-se-ão contra os seus irmãos e contra quem permanece leal a DEUS.
Quando a batalha for travada muitas atrocidades perversas serão realizadas pelos
inimigos de DEUS contra os Seus amados filhos. Mas, como Eu já vos disse antes, eles
não podem ir longe porque eles não têm o poder de destruir a humanidade, embora
eles acreditem que sim.
Confortai-vos, todos vós, porque o Meu PAI intervirá sobre as ações perversas daqueles
que querem controlar todas as nações e Eu atacarei até à morte - os que se atrevem a
ferir os Seus filhos. Muitas pobres almas sofrerão durante essas perseguições, mas o
Meu PAI é sempre misericordioso. O Seu poder não pode ser tocado. A Sua Mão é TodoPoderosa. Ele pode, a qualquer momento, afastar os Seus inimigos. Mas as profecias
preditas, e que devem ter lugar antes da Minha Segunda Vinda, são uma realidade. Elas
revelar-se-ão de uma forma que pode não ser óbvia para todos vós, mas sabei isto. A
oração é a vossa arma. A oração providenciar-vos-á a armadura de que vós precisais
para derrotar o maligno. A oração diluirá o impato da guerra, do sofrimento e de toda
espécie de perseguição infligida à raça humana pelos inimigos de DEUS. A oração
salvar-vos-á e a todos aqueles por quem vós orais. As vossas orações destruirão o mal e
quando o Grande Dia chegar vós chorareis lágrimas de alegria, quando
testemunhardes a Nova Geração, os milhares de milhões de pessoas que forem
resgatadas por causa da vossa resposta ao Meu Chamamento.
Embora as Minhas Mensagens tragam uma mistura de tristeza, medo e frustração - elas
trazem também a esperança, porque geram muita conversão. O Plano do Meu PAI é
desconhecido para a maioria de vós. O que vós precisais de entender é isto. O Seu Plano
destruirá todos os Seus inimigos. Ao permitir que todas essas provações aconteçam, Eu
libertarei finalmente a raça humana da escravidão do pecado. Sede pacientes. Tende
calma. Pois em breve, a alegria, o amor e a paz serão finalmente vossos, por toda a
eternidade.
Eu venho só, porque nós somos como um - a sagrada família no Reino de DEUS. Eu
venho até vós para vos levar ao Meu PAI. Eu venho para cumprir a Sua Divina Vontade
e completar a Sua Aliança. Eu venho para vos trazer a Verdade. O vosso amoroso
Salvador, JESUS CRISTO.

DEUS PAI: Aos que nascestes em famílias pagãs, como não é
vossa culpa, Eu conceder-vos-ei a Misericórdia
16 de Setembro de 2013
Minha querida filha, a raça humana é, em grande medida, impenetrável à Minha
Existência. Assim, muitos sabem pouco sobre Mim, o vosso PAI, o vosso Criador. Os
Meus servos sagrados, incluindo todos os que acreditam em Mim, o Criador de tudo o
que é, não conseguiram preparar a humanidade para a punição que irão enfrentar se
não reconhecerem o erro dos seus caminhos.
O desejo de acreditar em que "tudo ficará bem" faz muitos dos Meus filhos não
acreditarem na existência do Inferno. Esse é o lugar para onde irão as pessoas que
recusem a Minha Misericórdia, a Minha intervenção para salvar as almas. O pecado
mortal, a menos que tenha sido apagado através da reconciliação, levará as almas ao
abismo do Inferno. Aqueles que não podem ser culpados do pecado mortal, mas que
não acreditam em Mim e, ao invés, acreditam numa existência criada e fabricada nas
suas mentes por falsos ídolos, têm muito que temer.
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Rejeitai-Me, ao vosso Criador, e voltar-vos-eis contra Mim. Afastar-vos-eis a vós
mesmos. Muitos de vós, quando a Verdade da Minha Divindade vos for revelada, oporvos-eis ferozmente a Mim e nada que Eu faça vos salvará dos fogos do Inferno. Eu posso
usar todo o Poder Divino, mas Eu nunca vos posso forçar a aceitar a Minha
Misericórdia. Nada, apenas as orações das almas escolhidas, vos ajudarão. Isso
significa que vós nunca vereis a Minha Face. Qualquer um que vos diga que não
importa que não aceiteis a Minha Existência está a mentir. Só quem Me aceitar, e
apenas através da Misericórdia do Meu Filho, pode entrar no Meu Reino. Se sois almas
amáveis e amorosas e ainda assim Me rejeitais - mesmo quando a Verdade vos é dada a
conhecer - sereis também lançados para fora de Mim. Nem a Vida Eterna será vossa.
Eu concedo agora o Dom da Purificação a todos vós, mas, em particular, aos ateus e
pagãos. A Purificação será dolorosa, mas em muitos casos abrirá os vossos olhos para a
Verdade. Aos que nascestes em famílias pagãs, como não é vossa culpa, Eu concedervos-ei a Misericórdia. Mas, aqueles de vós que recebestes o Evangelho e que sabeis da
Existência do DEUS Uno e Trino, e que agora Me rejeitais, há pouca esperança para vós,
até que volteis e expieis os vossos pecados. Então, vós tereis que implorar pela salvação
da vossa alma. O vosso PAI; DEUS, o Altíssimo.

Os Meus planos para resgatar o mundo estão a ser trazidos para
fruição. Tudo está agora no lugar
15 de Setembro de 2013
Minha querida e filha amada, todos os Meus Planos para resgatar o mundo estão a ser
trazidos para fruição. Tudo está no lugar. O Meu Exército está formado. Eles crescerão
e expandir-se-ão agora por todos os lugares, trazendo com eles as muitas almas que
anseiam por isso. Este Exército, a quem têm sido dadas grande Graças, por Mim e pelo
Poder do ESPÍRITO SANTO, manterá acesa a chama do Cristianismo e suportará a
tocha da Verdade até ao dia final. Eles levarão a Luz de DEUS até ao canto mais escuro
e abrirão os olhos de milhões de pessoas para a Verdadeira Palavra de DEUS, enquanto
a apostasia devora a Minha Igreja na Terra. Eu concedo-lhes esta Cruzada de Oração
para os ajudar no seu juramento para Comigo.
Cruzada de Oração (121) Fidelidade ao Exército de JESUS CRISTO
Nós mantemo-nos unidos ao Vosso Sagrado Coração, Querido JESUS.
Nós falamos com autoridade a Verdadeira Palavra de DEUS.
Nós caminharemos até os confins da terra a espalhar a Verdade.
Nós nunca aceitaremos qualquer nova falsa doutrina em Vosso Nome, diferente da
que Vós Mesmo nos ensinastes.
Nós mantemo-nos fiéis, leais e firmes na nossa fé.
Nós trataremos aqueles que Vos traem, com amor e comPaixão, na esperança de que
eles voltem para Vós.
Nós seremos firmes, mas pacientes, com aqueles que nos perseguem em Vosso Nome.
Nós caminharemos vitoriosos em todo o caminho até o Vosso Novo Paraíso.
Nós prometemos que, através da nossa dor e sofrimento, trar-Vos-emos todas as
almas perdidas que estão sedentas do Vosso Amor.
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Por favor, aceitai as nossas orações por todos os pecadores do mundo para que nos
possamos tornar uma família, unidos no amor por Vós, na Nova Era de Paz. Amém
Ide, Meu exército Remanescente, na certeza de que vos será dada toda a ajuda e Graças
para terdes sucesso nesta última Santa Missão na Terra, para que Eu possa reunir
todos os filhos de DEUS à face da Terra e levá-los para o Meu Novo Paraíso.
O vosso JESUS.

Mãe da Salvação: Estas Medalhas converterão todas as almas que
estejam abertas à Misericórdia do meu Filho, JESUS CRISTO
14 de Setembro de 2013
Ó, minha filha, assim como eu amei o meu Filho, a partir do momento em que olhei
para Seu belo Rosto, eu também amo todos os filhos de DEUS como ao meu próprio.
Eu sou a Mãe de DEUS, mas também sou a Mãe de todos os filhos de DEUS, como tal
empenho-me em ajudá-los no momento da sua salvação final. O meu Filho, quando me
coroou, na minha Coroação no Céu, deu-me a autoridade para me tornar a Mãe das
doze tribos - as doze nações da Nova Jerusalém. Antes que o dia chegue, eu, como Mãe
da Salvação, procuro almas em todos os lugares e atraio-as para o meu Filho. Eu ajudoO nesta pesada tarefa e assim como o meu coração está entrelaçado no Seu, está
também entrelaçado com os corações daqueles que realmente amam o meu Filho.
Como vossa Mãe, eu amo a todos os filhos de DEUS. Eu sinto o mesmo amor por cada
um de vós, como qualquer mãe sente pelo seu menino. Eu vejo os filhos de DEUS como
se todos eles fossem apenas crianças pequenas. Eu sinto a sua dor. Eu sofro com o meu
Filho quando ele olha para os pecadores que rejeitam o Amor que Ele tem por eles.
Como Ele agoniza por eles e quantas lágrimas eu choro agora, enquanto assisto ao
agravamento da miséria do homem por causa da propagação do pecado. Porém, há
ainda muito amor vivo no mundo. Esse amor, quando é puro, resistirá à escuridão, e,
como um farol, atrairá as almas para ele. Esta é a forma como DEUS trabalhará para
esclarecer a humanidade. Ele usará o amor daqueles que O amam para trazer até Ele as
almas dos restantes.
O Meu dever é oferecer a tantos pecadores quanto possível a oportunidade de salvarem
as suas almas. Eu faço-o através das aparições, que são testemunhadas quando eu
apareço, a fim de acender a fé dos pecadores por toda a parte. Agora, eu faço-o
providenciando a Medalha da Salvação. Minha filha, como eu já disse, esta Medalha
deve ser disponibilizada para o mundo através de ti e com base nas minhas instruções
para ti. Estas instruções são apenas dadas a conhecer a ti. Estas Medalhas converterão
todas as almas que estejam abertas à Misericórdia do meu Filho, JESUS CRISTO. Isto
resultará então na salvação de milhões de pessoas.
Obrigada, filhos, por abrirdes o vosso coração a mim, a vossa Mãe, e por mostrardes
obediência ao meu amado Filho, JESUS CRISTO, o Salvador da humanidade.
A vossa Mãe; Mãe da Salvação

A doutrina das trevas - a grande apostasia que se espalhará nas
costas da Minha Igreja - descerá como uma grande névoa espessa
14 de Setembro de 2013
Minha querida e amada filha, Eu Sou a Voz no meio de vós e tento fazer-Me ouvir entre
os líderes que espalham a apostasia e que governam nos quatro cantos da Terra.
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A doutrina das trevas - a grande apostasia que se espalhará nas costas da Minha Igreja
- descerá como uma grande névoa sobre todos os cristãos desavisados muito em breve.
O plano para suprimir a Verdade já começou e, em breve, versões retorcidas da Minha
Santa Doutrina tornar-se-ão claras para muitos de vós. Mas, enquanto eles trocam a
Verdade por mentiras, o ESPÍRITO SANTO levantar-se-á contra os Meus inimigos. A
Minha Luz será ainda visível, no meio de toda a confusão que os líderes da maior
apostasia de todos os tempos farão o mundo suportar. Eles não descansarão até que o
mundo fique, como os bárbaros, sem amor por Mim, JESUS CRISTO.
O mundo secular será considerado como um só, aquele em que cada homem será
encorajado a seguir os seus próprios desejos e luxúrias. Serão feitos todos os esforços
para diminuir a Presença do ESPÍRITO SANTO. Eles negarão o Meu sofrimento na Cruz
e o significado da necessidade de alcançar a salvação, embora seja dada a qualquer
pessoa que se redima perante Mim e peça a Minha Misericórdia. Eles não forçarão
apenas alimentar os filhos de DEUS com mentiras sobre Mim e sobre os Meus
Ensinamentos, mas perseguirão aqueles que questionem tais mentiras
Os que desafiem o líder da Minha Igreja, por dentro, serão tratados impiedosamente e
nenhum pingo de misericórdia lhes será mostrado. Aqueles de vós que aceitais as falsas
doutrinas dos que dizem representar a Minha Igreja, e que sabeis pelo vosso coração
que não poderiam vir de Mim, então Eu ajudar-vos-ei. Eu consolar-vos-ei enquanto Eu
vos guio. Vós nunca deveis negar a Verdade ou deixá-la para aqueles cuja ânsia de
poder significa que eles mentirão em Meu Nome, se eles puderem ficar a bem com os
Meus inimigos. A vossa fé será verdadeiramente testada.
Eu venho agora trazer-vos a Verdade, apenas porque a Verdade vos será negada.
Quando tal acontecer, não vos será permitido declarar a Verdade a outras pessoas que
não possam sobreviver sem ela.
Orai por Misericórdia para as vossas próprias almas e pelas dos que serão levados a
erro grave pelos Meus inimigos. O vosso JESUS.

Aqueles dentre vós que sofreis imenso e que podeis ter perdido
toda a esperança na vida, sabei que estais no Meu Coração
13 de Setembro de 2013
Minha querida e amada filha, o Meu Coração anseia pelo mundo e por todos os que
vivem nele, e Eu prometo que farei tudo para juntar todos vós, filhos de DEUS, dentro
do Meu Coração.
Eu amo cada homem, mulher e criança, não importa quem eles sejam - se são
poderosos, ricos, pessoas influentes, humildes, pobres ou apenas pessoas simples
vivendo vidas comuns. Todos vós fostes escolhidos para nascer, pelo Meu PAI, Que vos
criou. Cada alma tem um propósito e cada um de vós é um filho amado de DEUS.
Aqueles dentre vós que sofreis imenso e que podeis ter perdido toda a esperança na
vida, sabei que estais no Meu Coração e que Eu sinto profundamente a vossa dor. Eu
sofro dentro de vós. Vós nunca deveis perder a esperança, porque Eu tenho um lugar
para vós no Meu Paraíso. Quando perdeis a esperança, vós estais a virar as costas ao
vosso futuro, que está cheio da Minha Luz. Esse futuro é a Minha Dádiva e é todo Meu.
Eu afastarei a vossa preocupação. Basta chamar por Mim e dizer: " JESUS, lançai para
longe a minha terrível dor e sofrimento e deixai-me sentir o Vosso Amor”. E Eu
levantarei instantaneamente a vossa pesada carga.
Quando vos sentirdes vazios e acreditais que ninguém vos ama de verdade, vós deveis
saber que Eu Estou ao vosso lado, porque Eu sempre vos amarei, não importa para
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quão longe vos afastastes. Quando vós acreditardes que não tendes nada para viver,
então sabei que o Meu Novo Paraíso vos dará a Vida Eterna. Mas vós tendes que
perseverar, com o vosso sofrimento nesta vida em primeiro lugar. No entanto, Eu
aliviarei a vossa dor e tudo o que vós tendes a fazer é pedir -Me.
Muitos, sentir-vos-eis inúteis, mal-amados, mal sucedidos, não realizados e de pouca
utilidade. Vós sentis-vos assim porque o mundo está obcecado com os assim chamados
sucesso e ambição. Apenas uns poucos, a elite, parecem atingir tão alto nível. As
pressões criadas no mundo pelos meios de comunicação, exaltando a riqueza e a
beleza, só servem para destruir a confiança do homem comum. Não é necessário
impressionar os outros. Não é necessário ou desejável impressionar-Me com o vosso
assim chamado sucesso. Trabalhai arduamente, por todos os meios. Usai os talentos
dados por DEUS, mas usai-os para servir os outros e para o bem de todos. Mas sabei
isto. É o fraco, o humilde de espírito e aquele com um amor simples por Mim, JESUS
CRISTO, que Eu elevarei para a maior glória do Meu Reino. Aqueles que sofrem agora,
nunca sofrerão novamente no Meu Novo Paraíso.
A Minha Promessa de vir e reunir a todos vós será cumprida durante a Minha Segunda
Vinda. Olhai para esse dia com anseio e alegria, pois não está muito longe, e Eu vos
trarei então as Dádivas do amor, alegria, felicidade e da Vida Eterna. Perseverai e vinde
para perto de Mim. Eu Estou convosco. Eu nunca vos abandonarei, mas vós não deveis
separar-vos de Mim, porque se o fizerdes estareis perdidos para Mim. Vinde, colocai a
vossa cabeça no Meu Ombro. Deixai-Me confortar-vos. Deixai-Me dar fim ao vosso
sofrimento. Deixai-Me enxugar as vossas lágrimas. Deixai-Me dar-vos a Minha Paz.
Eu concedo-vos agora uma Bênção especial. Pegai-a. Aceitai a Minha Mão e tudo ficará
bem. Eu amo-vos. O vosso JESUS.

Mãe da Salvação: Vós sereis ridicularizados por não
reconhecerdes a nova interpretação do Catolicismo
11 de Setembro de 2013
Minha filha, o meu Coração está entrelaçado com o do meu amado Filho, JESUS
CRISTO, neste momento de grande tristeza em que a perseguição a todos os filhos de
DEUS está a aumentar.
Todas as pessoas do mundo, particularmente os que não têm dinheiro, influência ou
posses, sofrerão por causa da ganância daqueles que controlam muitas nações. O meu
Trabalho, para ajudar o meu Filho a atingir a parte final da Sua Aliança para salvar a
humanidade, começou por ser visto de muitas maneiras. Eu, pelo Poder de DEUS,
conduzo todos aqueles que estão perturbados com a dor, por causa do sofrimento das
suas vidas, para o Refúgio de Proteção do meu Filho. Aqueles que sofrem tamanha
pobreza, tamanha fome, tamanha angústia, tamanha injustiça - qualquer que seja sereis confortados quando me pedirdes para orar por vós.
Aqueles de vós que ireis sofrer, porque dais testemunho de JESUS CRISTO, o Salvador
da humanidade, ser-vos-á dada uma força extra neste momento, se me pedirdes para
vos ajudar. A maior injustiça dentro da Igreja do Meu Filho será testemunhada em
breve, pela qual os crentes comuns e os servos sagrados serão ambos acusados de
desobediência aos Ensinamentos de JESUS CRISTO.
Ser-vos-á solicitado para fazerdes um juramento - para ser recitado como o Credo dos
Apóstolos - a declarar a vossa lealdade a uma forma alterada de venerar a DEUS.
Fazendo-o, através desse juramento, não reconhecido na Bíblia Sagrada, vós colocareis
a vossa alma em grande perigo. A liturgia será alterada e novos acréscimos serão
afirmadas, enquanto outras partes, recitadas durante muitos anos, não serão mais
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dadas a conhecer. Este perverso plano será justificado, porque eles tomarão todos os
atributos associados ao meu Filho e irão declarar que são eles a razão para tais
mudanças.
É por isso que aqueles que são leais ao meu Filho acharão isso profundamente
perturbador, e as suas almas sofrerão grandemente. E embora continueis a prestar
homenagem ao meu Filho, vós sereis ridicularizados por não reconhecerdes a nova
interpretação do Catolicismo e do Cristianismo. Vós nunca deveis perder a coragem
durante essas provações, porque vós, queridos filhos, sereis favorecidos por DEUS e
Ele ficará convosco até ao fim.
Nunca vos afasteis da Verdade. Nunca acrediteis em nada que não venha de DEUS.
A vossa amada Mãe; Mãe da Salvação.

Quanto mais vós sois odiados, Meus discípulos, mais sois amados
por DEUS
10 de Setembro de 2013
Minha querida e amada filha, não sabeis vós que quanto mais seguirdes as Minhas
Mensagens mais sereis atormentados por aqueles que desejam silenciar a Minha Voz?
Enquanto esta Missão continuar, sob o Comando do Meu Amado PAI, todos os esforços
serão feitos pelos que, especialmente da Minha Igreja na Terra, se opõem a estas Santas
Mensagens, para vos forçar a deixar de as seguir. Essas objecções aumentarão e toda a
espécie de lógica distorcida, de arrogante negação da Verdade, de falsificação teológica,
será usada para afastar a Voz de DEUS.
Quanto mais vós sois odiados, Meus discípulos, mais sois amados por DEUS, porque só
aqueles que Me seguem e vivem as suas vidas de acordo com os Meus Ensinamentos,
sofrerão desta maneira. Se vós sois exaltados, favorecidos e escolhidos pelo mundo
como santos vivos, em que nenhuma falha ou erro é encontrada no vosso percurso
publicamente identificado, então vós não sois escolhidos por DEUS, porque vós
desafiais o que se espera dos servos de DEUS. Sem expressar a Verdade e distorcendo a
Minha Verdade, a fim de vos exaltardes aos olhos do mundo, vós sereis postos de lado
enquanto Eu procuro os Meus verdadeiros servos.
Os Meus verdadeiros servos amam-Me e são movidos pelo Meu ESPÍRITO SANTO. A
sua tristeza, que se expressa nos seus olhos, porque eles sofrem Comigo, pode ser vista
claramente por aqueles a quem lhes foi dado o Dom do ESPÍRITO SANTO. Nunca estas
almas puras condenam os outros ou tentam bloquear a Palavra de DEUS, pois eles são
incapazes de fazer isso.
Vós deveis rezar arduamente, neste momento - todos vós - por estes Meus santos servos
sagrados que estão sob ataque por Minha causa. Eu estou com eles, mas muitos cairão e
desmoronar-se-ão sob a pressão de permanecerem em silêncio, quando forem forçados
a apresentar ao seu rebanho a doutrina de mentiras que aí vem. O vosso JESUS.

Este é o tempo em que os Grupos de Cruzada de Oração devem
ser definidos e espalhados pelo mundo
8 de Setembro de 2013
Minha querida e amada filha, este é o tempo em que os Grupos de Cruzada de Oração
devem ser definidos e espalhados pelo mundo. Estas Orações são dadas pelo poder de
DEUS e grandes milagres lhes estão associados.
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Estas Orações irão espalhar a conversão, proporcionar a cura física e diluir o impato da
guerra, da fome e da pobreza. Hoje, Eu transmito-vos uma nova Oração que irá ajudar
a reduzir o terrível sofrimento que será originado pela guerra.
Cruzada de Oração (120) impedir a Propagação da Guerra
Ó meu doce JESUS, levai as guerras que destroem a humanidade.
Protegei os inocentes, do sofrimento.
Protegei as almas que tentam trazer a paz verdadeira.
Abri os corações dos que estão aflitos pela dor da guerra.
Protegei os jovens e os vulneráveis.
Salvai todas as almas cujas vidas forem destruídas pela guerra.
Fortalecei a todos nós, querido JESUS, que rezamos pelas almas de todos os filhos de
DEUS, e concedei-nos a graça de resistirmos ao sofrimento que possamos ter durante
os períodos de conflito.
Nós imploramos-Vos para que pareis a propagação da guerra e para que leveis as
almas para o Refúgio do Vosso Sagrado Coração.
Amém.
Ide, todos vós que Me estais a ouvir, e pedi-Me as Graças de que precisais para suportar
a Minha Dor neste tempo. O vosso JESUS

A Minha Santa Palavra não pode ser alterada ou adaptada para
que se torne outra coisa qualquer
7 de Setembro de 2013
Minha querida e amada filha, embora Eu continue a fazer todos os esforços para
alcançar todo o mundo, através destas Mensagens - muitos dos Meus devotos
seguidores não aceitam a Minha Mão. Estas Minhas almas preciosas são vulneráveis
porque muitas não conseguem ver o caminho pelo qual a sua fé sanciona a nova
liturgia, que está a chegar, que deixará de Me honrar, a JESUS CRISTO, o Filho do
homem.
Muitos assumirão, incorretamente, que a nova liturgia e a nova missa – embora
grandemente alteradas - podem não fazer mal. Então, muitos questionarão
silenciosamente alguns dos conteúdos, bem como a sua forma e achá-los-ão estranhos.
No entanto, muito poucos os desafiarão por acreditarem que eles são abençoados pela
Igreja e que, portanto, não podem estar errados. O que eles não entendem é que a
Minha Santa Palavra não pode ser alterada ou adaptada para que se torne outra coisa
qualquer. A Minha Igreja é infalível, mas se algum servo, assim-chamado seguidor ou
líder da Minha Igreja, alterar ou distorcer a Palavra de DEUS ou reescrever o
significado da Eucaristia, então eles blasfemam contra DEUS.
Eu fui negado e crucificado pela humanidade quando eles, incluindo líderes dos
Templos de DEUS, rejeitaram a Verdade. Quando alguém - não importa quão elevados
eles estejam entre vós - nega a Verdade, eles são culpados de heresia e não vêm de Mim.
Porém, eles querem que vós acrediteis que a Verdade é uma mentira. Eles negarão tudo
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o que vos foi ensinado por Mim, para viverdes uma vida plenamente Cristã. Eles
cuspirão em Mim, porém conduzir-vos-ão ao longo de um caminho que, dirão eles, vos
leva a Mim, mas não leva.
Estas coisas, preditas, acontecerão em breve. Estai preparados. Quando virdes os
sinais, sabeis então que essas profecias só podem vir de DEUS. O vosso JESUS.

Mãe da Salvação: O único caminho para a Vida Eterna é através
do meu Filho, JESUS CRISTO
6 de Setembro de 2013
Minha filha, nenhum de vós deve jamais esquecer que o meu Filho morreu para salvar
a humanidade. Ele libertou todas as almas da escravidão da besta. Ele deu a todos vós o
Dom da Salvação e, a fim de receberdes a Vida Eterna, vós deveis vir ao meu Filho e
pedir-Lhe por esta Grande Dádiva.
O único caminho para a Vida Eterna é através do meu Filho, JESUS CRISTO. Porque
Ele é tão Misericordioso, Ele permite a todos a oportunidade de virem até Ele de livre e
espontânea vontade. Ele deu ao mundo a Verdade e, pelo Seu Dom da Sua morte na
Cruz, Ele abriu o caminho para que todos possam viver em paz eterna no Seu Paraíso.
Muitos não aceitam o meu Filho, nem acreditam em DEUS. Se não acreditardes em
DEUS nem aceitardes o Dom da Salvação, então vós separais-vos a vós próprios de
DEUS. Devido a esta Missão Final para salvar as almas, incluindo as almas de todos os
pecadores, assim como daqueles que se recusam a reconhecer a Existência de DEUS, o
meu Filho realizará um Grande Milagre. Durante O Aviso, todos verão a prova de que
têm uma alma e muitos serão convertidos. Aos que não se converterem e que
permanecerem ateus, não lhes pode ser dado o Dom da Salvação, porque eles recusam
a Sua Mão de Misericórdia. Essas almas rejeitá-Lo-ão da forma mais desafiadora, mas
as vossas orações, podem salvá-las.
Aqueles que recusaram cada tentativa, cada intervenção e toda a Misericórdia, para os
levar ao Novo Paraíso, serão atirados fora. Pois deles não será o Reino do meu Filho,
porque o Meu PAI, que legou à humanidade o Dom do livre arbítrio, nunca imporá a
Sua Vontade sobre qualquer um dos Seus filhos.
Rezai, rezai, rezai para que os ateus aceitem a Mão de Misericórdia que o meu Filho irá
estender a cada um deles. Lembrai-vos de recitar as Cruzadas de Orações para salvar
essas pequenas pobres almas. A vossa amada Mãe; Mãe da Salvação.

Mãe da Salvação: Será declarada uma nova guerra mundial
implacável
6 de Setembro de 2013
Minha querida filha, por instruções do meu Filho, JESUS CRISTO, eu devo revelar que
as guerras que se desenrolarão agora no Médio Oriente anunciarão a grande batalha,
que será declarada como uma nova guerra mundial implacável.
Como isso quebra o Sagrado Coração do meu pobre Filho sofredor. O ódio pelas
pessoas comuns, que inspira os corações dos líderes a quem foi confiada a
responsabilidade de gerir os seus países, irá espalhar-se. Eles irão trair as suas
próprias nações. Milhões serão mortos e muitos países serão envolvidos. Vós deveis
saber que as almas daqueles que irão ser assassinados, e que são inocentes de qualquer
crime, serão salvas pelo meu Filho.
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A rapidez dessas guerras escalará, e, em breve, quatro partes do mundo serão
envolvidas. A Grande Guerra será anunciada. Infelizmente, as armas nucleares serão
usadas e muitos sofrerão. Será uma guerra assustadora, mas não muito longa.
Rezai, rezai, rezai por todas as almas inocentes e continuai a recitar o meu Santíssimo
Rosário, três vezes por dia, para aliviar o sofrimento que resultará da III Guerra
Mundial.
Obrigada, minha filha, por responderes ao meu chamamento. Sabei que há uma grande
tristeza no Céu, neste momento, e é com o coração pesado que eu trago esta difícil
notícia. A vossa Mãe; Mãe da Salvação.

Mãe da Salvação: Todos os Sacramentos serão alterados e ficarão
irreconhecíveis
5 de Setembro de 2013
Minha filha, quando eles colocaram a Coroa de Espinhos na Sagrado Cabeça do meu
Filho, não foi apenas para infligirem uma terrível tortura física, foi para fazerem uma
afirmação. Isso foi feito como um gesto simbólico. Eles estavam a dizer como
escarneciam d’Ele, Que esse Homem, que dizia ser Ele a Cabeça da Igreja e que Se
chamava a Ele Próprio o Messias, não seria tolerado. Eles macularam a Cabeça da
Igreja, quando O Coroaram, e eles continuarão a maculá-Lo de novo durante estes
tempos.
Não será suficiente que eles, os inimigos de CRISTO, assumam a Igreja do meu Filho
por dentro - eles profaná-Lo-ão de muitas outras formas. Eles mudarão as hóstias para
a Santa Comunhão e o significado do que é a Santíssima Eucaristia. Eles dirão que a
Sagrada Eucaristia representa humanidade e que é um sinal de uma nova comunhão - a
união de todas as pessoas como uma, aos Olhos de DEUS. A vós, meus filhos, ser-vos-á
dito que estais todos em comunhão uns com os outros e que esse é um motivo de
comemoração.
A Santa Comunhão é o Corpo de CRISTO e a Sua Presença é Real. Ela não pode ser duas
coisas diferentes. Porém, eles vão distorcer o significado - tudo o que vos deixarão será,
eventualmente, um pedaço de pão, porque quando profanarem os altares e a
Santíssima Hóstia, cessará a presença do meu Filho.
Cada um dos Sacramentos ficará irreconhecível. Tão astuciosos serão os inimigos do
meu Filho, que as cerimónias sagradas serão vistas como tendo mudado apenas um
pouco. O Sacramento da Confissão será abolido, pois a besta não quer que as almas
sejam resgatadas, porque isso seria uma vitória para o meu Filho.
Filhos, vós deveis continuar a pedir-me para interceder, para que então a dor desses
eventos futuros possa ser atenuada, e o seu tempo encurtado. A vossa amada Mãe;
Mãe da Salvação

Nenhum dos Meus servos sagrados pode condenar alguém em
Meu Nome
5 de Setembro de 2013
Minha querida e amada filha, como são poucos aqueles que acreditam em DEUS ou que
Me aceitam como o Filho do Homem e, verdadeiramente, Me amam. Eles dizem que o
fazem, mas muitos não vivem de acordo com os Meus Ensinamentos. Vós não podeis
dizer que Me amais e condenar os outros. Vós não podeis ferir outra pessoa com
palavras ásperas e, ao mesmo tempo, dizer que Me amais.
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Quem dentre vós é livre de pecado? Quem dentre vós se exalta perante Mim, e, em
seguida, fala cruelmente contra o outro? Vós nunca podereis dizer que falais em Meu
Nome quando caluniais os outros. Isso é uma afronta a DEUS e aqueles que se
comportam dessa maneira ofendem-Me. Aqueles de vós que falais mal de outra pessoa,
quando dizeis que Me defendeis, apenas vos separais de Mim. Contudo, vós achais que
as vossas ações são justificadas. Quando achaste vós que Eu apoiaria esse tipo de
comportamento e porque achais que tendes autoridade para fazer essas coisas?
Quando vós estais comprometidos no Meu serviço e, em seguida, dizeis palavras cruéis
contra qualquer um dos filhos de DEUS, vós cometeis um pecado grave. Nenhum dos
Meus servos sagrados pode condenar alguém em Meu Nome. Vós podeis estar
familiarizados com os Meus Ensinamentos – vós podeis estar bem informados sobre
tudo o que está contido no Livro do Meu PAI, mas quando caluniais o outro em Meu
Nome, Eu afastar-vos-ei. Vai requerer muita penitência da vossa parte para
procurardes de novo a Minha Proteção, e, mesmo assim, até que Me imploreis para vos
perdoar, passará longo tempo antes que fiqueis aptos a vir novamente diante de Mim.
O vosso JESUS.

Eu trago Dádivas por fases, dependendo da pureza da alma
4 de Setembro de 2013
Minha querida e amada filha, o DEUS Vivo, presente nas almas humildes, tornar-se-á
mais nítido porque a Minha Nova Dádiva está a ser derramada sobre aqueles que vivem
no mundo neste momento.
Eu trago Dádivas por fases, dependendo da pureza da alma. Os Meus seguidores, em
todas as igrejas em todo o mundo, sentirão o reacendimento do seu amor por Mim,
pois Eu envolvo-os com uma maior compreensão sobre a Minha Promessa de Vir de
novo. A Minha Dádiva significa que eles serão capazes de ver, através das teias de
aranha, como a Verdade começa a fazer sentido. Eles saberão agora que Eu falo para
eles, pois irão sentir a Minha Presença nos seus corações. Eles serão abençoados com o
conhecimento que lhes é dado pelo Poder do ESPÍRITO SANTO, para que possam
preparar-se adequadamente para a Minha Segunda Vinda.
Os Meus seguidores serão guiados pelo ESPÍRITO SANTO, e não Me trairão nem
aceitarão a blasfêmia que lhes é apresentada em Meu Nome. É por isso que a Minha
Palavra se espalhará agora mais rapidamente, e, em breve, o ESPÍRITO SANTO criará
nas suas almas uma ânsia pelo Grande Dia, em que soará a trombeta final para
anunciar a Minha Vinda.
Não temais, Meus amados seguidores, Eu Estou convosco, apesar do vosso sofrimento.
Em breve, vós aumentareis para grandes números e isso dar-vos-á a confiança
necessária para permanecerdes fiéis a Mim.
O vosso JESUS.

A vossa vida é apenas um momento fugaz do vosso tempo de vida
total. Vós estais num exílio
3 de Setembro de 2013
Minha querida e amada filha, o Meu maior desejo é Chamar as pessoas de todo o
mundo, que Me afastaram das suas vidas, para voltarem para Mim. Muitas almas,
guiadas pela ideia de que DEUS não Existe de fato, decidiram esquecer-Me, ao seu
amado JESUS. Eu atormento-Me por essas pobres pessoas confusas, porque Eu as amo
muito e sinto a falta da sua companhia.
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Se vos desviastes de Mim e achais que é difícil conciliar a vossa visão de um mundo
moderno e acelerado com a simples crença em Mim, JESUS CRISTO, deixai-Me então
ajudar-vos a compreender. Vós estais separados de Mim por causa do pecado. Quando
o pecado atormenta a vossa alma, a escuridão desce sobre ela e isso torna difícil aceitar
a Luz de DEUS. Quando isso acontece, o coração torna-se empedernido. E, então, o
vosso intelecto fica arredado e é quando acreditais erradamente que DEUS não Existe,
porque a lógica dita que Ele não pode deixar de Existir.
A vossa vida é apenas um momento fugaz do vosso tempo de vida total. Vós estais num
exílio. A Verdade está no futuro, quando, finalmente, vós voltardes para a casa de
DEUS, para a vossa situação natural. Eu compreendo como é difícil para o homem
permanecer próximo de Mim, pois ele enfrenta muitas distrações, tentações e muita
escuridão na Terra.
Quando vós entenderdes que não podeis sentir a Minha Presença, ou o Meu Amor, Eu
quero que recitais esta Cruzada de Oração (119) Para sentir o Amor de JESUS
JESUS, ajudai-me, eu estou tão confuso.
O meu coração não se quer abrir a Vós.
Os meus olhos não conseguem ver-Vos.
A minha mente bloqueou para Vós.
A minha boca não consegue proferir palavras para Vos confortar.
A minha alma está nublada pela escuridão.
Por favor, tende piedade de mim, pobre pecador.
Eu estou desamparado, sem a Vossa Presença.
Enchei-me com as Vossas Graças, para que eu tenha coragem
de chegar até Vós, para Vos implorar por Misericórdia .
Ajudai-me, ao Vosso discípulo perdido, que Vos amo, mas que não sinto mais a febre
do amor no meu coração, para ver e aceitar a Verdade. Amém.
Não é fácil estar em união Comigo. Vós deveis perseverar até sentirdes a Minha
Presença nas vossas almas. Chamai-Me e Eu correrei e abraçarei a vossa pobre e infeliz
alma, tomar-vos-ei e vos conduzirei e levarei à salvação eterna. Não importa o que
tenhais feito, vós nunca deveis ter medo de chamar por Mim. Eu responderei a todos os
pecadores, não importa quem eles sejam. Nenhum de vós está sem a mancha do
pecado. Eu aguardo a vossa chamada. O vosso JESUS.

Vós não sabeis que toda uma geração de jovens é retirada de Mim
neste tempo?
2 de Setembro de 2013
Minha querida e amada filha, enquanto a cólera se levanta contra estas Minhas
Profecias, dadas ao mundo para vos preparar a todos para a Minha Segunda Vinda,
sabei isto. Esta Missão tem um objetivo. É salvar todas as almas - todos os vivos, no
mundo de hoje. Não importa o quão dura seja a crítica lançada contra vós, Minha filha,
porque Eu seguirei em frente, implacavelmente, até que o Meu Trabalho esteja feito.
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Ninguém Me impedirá de salvar almas, pois Eu esmagarei quem se atrever a colocar-se
no Meu caminho, para que Eu possa salvar as almas que saíram da Minha Proteção.
Por causa do paganismo que varre a Terra e pela fraqueza da fé que existe entre os
crentes, vós não sabeis que toda uma geração de jovens é retirada de Mim neste tempo?
A Minha Missão centra-se nessas almas jovens aflitas, a que na maioria dos casos foi
negado qualquer conhecimento de Mim, JESUS CRISTO. Porque são muitos, em cada
nação, Eu devo alcançá-los da melhor forma possível para obter a sua atenção.
Lembrai-vos, os Cristãos dentre vós, que fostes alimentados com a Palavra de DEUS
desde crianças, que sois abençoados. Por isso, vós tendes o dever de rezar pela geração
perdida. Por favor, Eu peço que oreis por essas almas jovens com esta Cruzada de
Oração:
Cruzada de Oração: (118) Pela geração de jovens almas perdidas
Querido JESUS, eu clamo pela vossa Misericórdia para a geração de jovens almas
perdidas.
Aqueles que não Vos conhecem, cobri-os com o Dom da visão.
Aqueles que Vos conhecem e que Vos ignoram, atraí-os de volta para a Vossa
Misericórdia.
Por favor, dai-lhes rapidamente a prova da Vossa Existência e orientai-os para
aqueles que podem ajudá-los e orientá-los para a Verdade.
Preenchei as suas mentes e almas com a saudade de Vós.
Ajudai-os a reconhecer o vazio que existe neles, porque eles não sentem a Vossa
Presença. Eu peço-vos, Senhor, que não os abandoneis, e, pela Vossa Misericórdia,
concedei-lhes a Vida Eterna. Amém.
Como Eu anseio por chegar a esses jovens e envolvê-los com os Meus Sagrados Braços,
para poder sussurrar palavras de conforto aos seus ouvidos e dar-lhes paz de alma.
Eles são Meus e, sem eles, o Novo Paraíso ficaria vazio daqueles por quem Me consumo
mais. Ajudai-Me a salvá-los.
O vosso JESUS.

Aqueles de vós que escarneceis de Mim agora, porque rejeitais as
Minhas Mensagens, acreditais realmente que Eu dividiria a
Minha Igreja
1 de Setembro de 2013
Minha querida e amada filha, afinal tu agradeces-Me por esta Missão muito difícil. Eu
sei quanta dor te causa proclamares a Palavra de DEUS, porque geras muita cólera
entre os que acreditam que são a elite.
Minha filha, nota que quando Eu te concedo favores, tu caminhas sempre sozinha e
acabarás numa selva, tal como os profetas antes de ti. Eu enviarei alguns para te
ajudarem, mas tu andarás sempre isolada. Contudo, Eu far-te-ei companhia enquanto
os lobos te perseguirem.
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Diz aos que se chamam a eles mesmos Meus verdadeiros discípulos, sacerdotes e servos
sagrados dentre vós, isto. Eu escutarei sempre as vozes dos pequenos, dos fracos, dos
humildes e dos puros de coração. Mesmo que eles estejam com medo das Minhas
Mensagens, Eu favorecerei sempre aqueles que realmente Me amam. Quem são esses
de quem Eu falo agora? Eu refiro-Me aos que nunca esquecem o que Eu lhes digo.
Carregai a Minha Cruz, segui-Me, mas estai preparados, porque quando declarardes a
Palavra de DEUS sem malícia vós sofrereis a Minha Dor. Não importa quão civilizado
vós acreditais que o mundo seja, nesse momento vós sereis odiados quando vos
erguerdes, desafiando aqueles que Me odeiam. Quando Me odeiam, eles crucificar-vosão.
Eu escuto os mansos. Eu abençoo aqueles que executam as Minhas claras instruções
para vós, para vos amardes uns aos outros, não importa como vos atormentem.
Aqueles de vós que Me rejeitais, através dessas Mensagens, nunca deveis, por causa das
vossas dúvidas, espalhar o ódio contra qualquer pessoa em Meu Nome. Eu, JESUS
CRISTO, digo-vos agora que o demônio veio para declarar este assalto final sobre todos
os filhos de DEUS. Aqueles que se recusam a ouvir-Me cairão pela sedução dos seus
devotos servidores.
Não sabeis vós que a Minha Igreja será atacada por Satanás, e que isso foi predito? Os
Meus inimigos andarão entre vós e, contudo, vós não aceitais que Eu o permitiria.
Sabei que a batalha do Armagedom é composta por duas fações. A dos que acreditam
em DEUS, e que seguem a Palavra de DEUS, e a do maligno, do seu exército e de todos a
quem ele engana. Satanás enganará muitos na Minha Igreja e somente aqueles que
permanecem alerta e vigilantes para com os erros doutrinais, serão capazes de resistir
à sedução. A sedução é a ferramenta mais poderosa usada pelo enganador. Ele engana
parecendo proclamar a Verdade.
Eu exorto essas pobres almas, aquelas que Me amam e permanecem fiéis à Minha
Igreja na Terra, a escutarem. Vós deveis manter-vos fiéis à Minha Igreja e aceitar
disciplinadamente quando os vossos superiores permanecem leais ao que Eu dei o
mundo pela Minha Morte na Cruz. O tempo para a escolha está próximo. A abominação
ainda não aconteceu, porém, quando virdes os erros contra os Meus Ensinamentos e
contra o Meu Dom dos Sacramentos, afastai-vos. Esse dia está próximo. Portanto, vós
deveis reunir-vos e continuar a seguir as regras da Minha Igreja, tal como foram
estabelecidas antes, por Pedro.
Aqueles de vós que escarneceis de Mim agora, porque rejeitais as Minhas Mensagens,
acreditais realmente que Eu dividiria a Minha Igreja e vos pediria para negardes os
Meus Ensinamentos? Aguardai, face ao repúdio pelo Meu profeta, até ao dia em que vos
for pedido para jurardes fidelidade à mentira, em Nome da Minha Santa Igreja na
Terra. Todavia, o Meu Amor por vós é tão forte que Eu não vos ponho de lado,
permitindo que sejais devorados por demônios.
O vosso JESUS.

Eu escolhi doze homens simples, iletrados e ignorantes da
Sagrada Escritura, que eram pobres pescadores
1 de Setembro de 2013
Minha querida e amada filha, quando Eu andei na Terra e entrei no Templo de DEUS
para revelar a Verdade, Eu fui tratado, em primeiro lugar, com paciência. Muitos
sacerdotes ficaram atônitos com o que Eu sabia e por Eu ser o Filho de um humilde
carpinteiro. Assim, eles ouviram com atenção quando Eu expliquei mais do que era
esperado por eles, tal como está gravado no Livro do Meu PAI.
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Eu sabia que a Minha Missão era a partir da idade de doze anos e Eu comecei devagar,
sem revelar muito antes do momento certo. Eu sabia que Eu tinha que preparar o
mundo para a vinda do Messias. Eu também sabia que, num curto período de tempo, a
Igreja de Meu PAI na Terra negar-Me-ia e diria que Eu era uma fraude.
Eu escolhi doze homens simples, iletrados e ignorantes da Sagrada Escritura, que eram
pobres pescadores. Por que fiz Eu isso? Eu sabia que o conhecimento que Eu iria darlhes seria aceite tal como era. Sem qualquer conhecimento prévio da Sagrada
Escritura, eles não iriam portanto comparar os Meus Ensinamentos com a Bíblia
Sagrada e tentar encontrar falhas através de um exame cuidadoso. Isso significaria que
muitos deles não teriam vigor para espalhar a Verdade. Eles foram escarnecidos pelos
que estavam em altas posições na Igreja, que alegaram que os ignorantes não eram
dignos de ser escolhidos por DEUS para espalhar a Sua Santa Palavra sobre eles.
Certamente, com a sua educação em matéria de espiritualidade e pela sua posição na
Igreja de DEUS, DEUS só iria escolher a Sua Igreja para profetizar a Boa Palavra. Eles
não conseguiram entender que DEUS só escolhe os humildes e ignorantes, neste
caminho, porque eles não argumentam. Eles não desafiam e não têm medo de ser
rejeitados, pois eles não sabem mais. DEUS, lembrai-vos, não escolhe quem se exalta
diante dos outros. Isso nunca poderia ser.
É por isso que vós, Minha filha, sois odiados entre a Minha Igreja na Terra. É por isso
que eles colocam as Minhas Mensagens de lado e as ridicularizam. É por isso que eles
escarnecem de ti, porque tu não és considerada digna de espalhar a Minha Santa
Palavra. Como eles Me ofendem. O ódio que tu verás será influenciado sobretudo pela
Igreja Católica. Eles nunca aceitarão que um profeta que não tem conhecimento da
Santíssima Bíblia ou dos Meus Ensinamentos, possa ser enviado. Eles vão dizer que tu
espalhas a heresia. Eles dizem isso porque eles estão tão afastados dos Meus
Ensinamentos que começaram a acreditar nas suas próprias mentiras. Nota que o Meu
profeta para o fim dos tempos foi enviado e não escolhido, pois isso não poderia ser,
porque esta, a Última Missão, foi criada pelo Meu PAI, Que só envia o Seu próprio.
Eu aviso aqueles de vós que escarneceis de Mim, fazendo pouco destas Mensagens, a
Minha Santa Palavra, que vós deveis vir a Mim, agora, imediatamente, em Santa
Adoração, todos os dias, até ouvirdes a Minha Voz. Só então Eu posso levar-vos e
mostrar-vos o que Eu preciso de vós, neste momento crucial do vosso serviço para
DEUS.
O vosso JESUS.
Agosto/2013

Muitos de vós, que dizeis que Me servis, não estais aptos a erguervos e a declarar que sois um servo de DEUS
31 de Agosto de 2013
Minha querida e amada filha, Eu disse a todos vós há algum tempo para plantardes
sementes, para vos alimentardes e às vossas famílias durante a perseguição. Eu fiz isso
por uma razão. Vós deveis plantar, mesmo que apenas algumas sementes - sementes
puras, que não tenham sido adulteradas pela interferência humana. Então, Eu
multiplicarei o fruto que elas derem e todos terão o suficiente para comer, porque o
mundo vai sentir muita fome. Esses dias não estão longe e eles acontecerão por uma
série de razões.
As colheitas serão contaminadas pela intervenção dos agricultores gananciosos. O
resultado das colheitas será impróprio para comer. Em seguida, a guerra significará
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que poucos homens capazes ficarão para cultivar a Terra. Depois, haverá o fogo que Eu
derramarei sobre os quatro cantos da Terra, e tudo se tornará estéril. Estas terríveis
provações serão causadas pela disseminação do mal, mas muitas pessoas sobreviverão
se confiarem em Mim. Deveis preparar-vos agora, como faríeis se a comida estivesse
racionada, pois a guerra está a chegar. Tende água em abundância, porque tudo o que
vós armazenardes será multiplicado por Mim.
Por favor, não acrediteis que Eu vos peço para deixardes as vossas casas, porque tal
não é necessário. Alguma preparação, na qual vós oferecereis ajuda uns aos outros, é
tudo o que é necessário. O Meu Precioso Sangue cobrirá todos aqueles que acreditam
no Meu Aviso para a humanidade, pois ao momento da abertura do Terceiro Selo
seguir-se-á um período de guerra.
Muitos ignorarão a Palavra de DEUS, que está contida no Livro da Revelação. Muitos
líderes e servos sagrados das Minhas Igrejas não reagem à Minha profeta, tal como
fizeram antes do dilúvio.
Eu chamo agora os Meus servos sagrados. Em quem acreditais vós? Em Mim, o vosso
JESUS ou nas divagações de quem afirma ser especialista em teologia, mas que ignora a
Verdade? Acordai. Os Selos estão abertos. É vosso dever ajudar-Me a salvar almas, mas
vós não tendes estado alerta para o som do Meu Chamamento. Eu disse-vos que Eu
viria como um ladrão na noite. Quando esse dia chegar, será tarde demais para as
almas que não se prepararam.
No momento em que as trombetas surgirem, o julgamento deles acontecerá
rapidamente, não antes que os Selos sejam postos a nu. E depois? Vós acordais e
seguis-Me, nessa fase, ou vós perder-Me-eis mais almas, enquanto hesitais? Enquanto
esperais que outros liderem o caminho?
Eu devo lembrar-vos de que o vosso papel é o de salvar almas. Vós podeis fazer isso
mediante uma vida em que é suposto que estais ao Meu serviço, e não quando servis o
orgulho e o ego daqueles que tentam distorcer os Meus Ensinamentos. Muitos de vós,
nas Minhas Igrejas, não entendeis o significado do Meu Novo Paraíso e não recordais
aos filhos de DEUS a Minha Promessa. Vós deveis recordá-los da Verdade - a tempo,
antes do dia final.
Muitos de vós, embora amáveis, bons, amorosos e com um compromisso sincero com a
Minha Igreja na Terra, esqueceis a Minha Segunda Vinda. Achais vós que foi isso que
aprendestes? Quantos profetas seriam necessários para vos convencer de que o tempo
está quase em cima de vós?
Quando ouvistes vós que DEUS não envia os Seus profetas para ajudar a preparar os
Seus filhos na luta contra a maldade que infesta a alma humana? E o que vos dá o
direito de assumir que o Livro da Revelação contém mentiras? Vós negais muito do seu
conteúdo e não o discutis. Por quê? Não sabeis vós que isso significa que negais a
Palavra de DEUS?
A Minha Paciência é desafiada. A Minha Ira é grande. A vossa recusa obstinada em
aceitar o Meu Dom de Intervenção para vos preparar, insulta-Me. Perseguindo os
servos sagrados que Me reconhecem através destas Mensagens, vós negais aos outros o
Dom da Salvação. Vós estais cegos e a vossa ignorância sobre os Meus Ensinamentos e
sobre a Palavra de DEUS, que está contida no Sagrado Livro do Meu PAI - a Bíblia -, é
surpreendente. Vós dizeis que Me servis, mas não Me conheceis, e por isso vós não
vedes.
Quando a vossa fé é fraca, vós não podeis abrir o vosso coração a Mim. Se abrisses o
vosso coração a Mim, vós poderíeis ouvir-Me claramente, porque estaríeis cheios do
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ESPÍRITO SANTO. Infelizmente, muitos de vós, que dizeis que Me servis, não estais
aptos a erguer-vos e a declarar que sois um servo de DEUS. Vós envergonhais-Me e
envergonhais o Meu Nome, quando humilhais publicamente o vosso rebanho em Meu
Nome. Vós quebrais todas as regras de DEUS, quando condenais aqueles que seguem
estas Mensagens, pois não vos foi dada a autoridade para fazer isso. O vosso amor por
vós mesmos, torna precipitado o vosso amor por Mim, JESUS CRISTO, e, por causa
disso, vós não estais mais aptos a servir-Me. Vós sois muito orgulhosos para estardes
diante do Meu Trono.
O vosso Salvador.

Haverá grande regozijo em toda a parte. Isso durará 100 dias.
30 de Agosto de 2013
Minha querida e amada filha, por favor garante que todas as nações escutam as Minhas
Profecias, para que se possam preparar para a maravilhosa, renovada Terra - o Novo
Paraíso. Cada filho de DEUS é titular da sua herança e, portanto, como se estivessem a
preparar-se para um grande casamento, eles devem começar a planejar esse Grande
Dia.
Eu Apelo aos JuDEUS, Muçulmanos e Cristãos, bem como qualquer outra crença, para
que Me escutem agora. Nenhum de vós deixará de ser tocado pela maldade do
anticristo. Mas se vos preparardes agora, tornar-vos-eis imunes ao sofrimento que ele
infligirá sobre o mundo, levando o Selo do DEUS Vivo e mantendo-o em vossas casas.
Quando a Palavra de DEUS, a Verdadeira Palavra, é dada a conhecer, vós deveis parar e
escutar, porque ela vos conduzirá às Portas do Novo Céu e Nova Terra. Este Novo
Paraíso está à espera e tornar-se-á o lar de milhares de milhões de almas, incluindo as
que esperam no estado do Purgatório e no Céu. Eu juntarei todos aqueles cujos
corações estão abertos ao Comando de DEUS, os quais sentirão o Amor da Minha
Misericórdia.
Por favor, não receies este dia, pois ele vos trará muita felicidade, paz e alegria. O Meu
Reino espantar-vos-á pela sua beleza surpreendente. Muitos de vós temeis as Minhas
Mensagens, porque acreditais que a Segunda Vinda significa morte - o fim. Mas isso
seria uma suposição incorrecta.
Aqueles de vós que vierem a Mim de bom grado, sem quaisquer condições, com
humildade e amor, não sentirão a dor da morte física. Em vez disso, num piscar de
olhos, vós encontrareis o vosso novo ambiente. Isso chocar-vos-á, em primeiro lugar, e
rapidamente olhareis ao vosso redor para encontrardes os vossos entes queridos. Eu
salvarei tantas almas, que vós estareis com as vossas famílias, inclusive aqueles que vós
amais, que já estão Comigo no Céu, e aqueles que Eu libertarei dos fogos do Purgatório.
Haverá grande regozijo por toda a parte. Isso durará 100 dias. O Meu Novo Paraíso terá
apenas uma religião, a Nova Jerusalém, na qual Eu serei adorado diariamente. Tudo
vai estar em união com a Sagrada Vontade do Meu PAI. Haverá doze nações, mas
apenas um idioma, porque Eu não permitirei a divisão.
Eu nomearei líderes, e, em cada nação, não haverá escassez de alimentos, água, casas
ou de vida. Não haverá morte, porque Eu darei a Vida Eterna a todos os que entrarem.
Todas as nações trabalharão em conjunto para espalhar a Palavra de DEUS, e a
felicidade, que é impossível atingir hoje na Terra, será uma das maiores Dádivas que
Eu vos apresentarei. Vós sereis muito amados e amar-Me-eis como Eu vos amo.
Muitos de vós conhecereis gerações das vossas famílias, recuando séculos. As gerações
continuarão e por isso vereis os vossos filhos e filhas casarem e terem perfeitos filhos
de DEUS - cada um abençoado com grandes Graças. Será nomeado um Chefe da Minha
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Igreja e o seu nome é Pedro, porque Eu prometi que iria formar a Minha Igreja na
Terra. E assim, no Novo Paraíso, ele vai chefiar a Minha Igreja.
Ó, se Eu pudesse mostrar o que está diante de vós, choraríeis lágrimas de alegria e
lutaríeis pelo vosso caminho para os Portões. Assim, por favor, todos vós, ignorai as
tentativas de vos impedirem na vossa procura da Vida Eterna. Ignorai aqueles que
dizem que Eu não Existo. Não deis crédito aos que usam a Minha Santa Palavra para
vos convencer que Eu não falo para vós, agora, através destas Mensagens.
Deveis lutar, todos vós, para vos ser dada esta gloriosa herança, pois nenhum homem
tem o direito de negar ao outro esta grande herança, que pertence a cada um, não
importa quão enegrecida esteja a sua alma. Eu Estou a dar-vos as ferramentas para Me
trazerdes almas, de toda a parte, para que juntos possamos destruir a obra de Satanás e
entrar, rapidamente, no Novo Mundo. A Minha paz esteja convosco. O vosso JESUS.

Vós deveis rezar pelas suas almas, pois eles venderam-nas
29 de Agosto de 2013
Minha querida e amada filha, aqueles de vós que rezam diligentemente a Minha
Cruzada de Orações, sabei que Eu trago ao mundo alívio das armadilhas do demónio.
A antiga serpente cai e tropeça, perdendo muito poder, quando vos esforçais por orar
diariamente a Minha Cruzada de Orações. E embora o tempo de grandes provações
continue, as vossas orações trarão muitos contratempos aos planos criados pelas
potências maçónicas do mundo, que são programados para criar o caos, a fim de
controlar os mais fracos e vulneráveis. Apenas uma Cruzada de Oração, dita do
coração, é o suficiente para Eu destruir o poder dos líderes políticos arrogantes, que
não têm consciência.
O egoísmo é uma praga e uma fraqueza da capacidade da humanidade para viver em
harmonia e paz. A obsessão com a ambição pessoal, mais não traz senão a divisão,
porque o homem esforça-se por dominar aqueles que sente que precisa para lucrar
bastante.
Aqueles de vós que seguem, cegamente, as ordens de pessoas em posições de poder,
que vos motivam a cometerdes atos que sabeis que são abomináveis aos Olhos de
DEUS, então também vós sereis considerados tão culpados quanto aqueles que vos
tentam para realizardes essas maldades. Os homens e mulheres cujo poder sobre os
outros foi gerado pela corrupção e outros meios, muito trabalho terão que fazer, se
desejarem desfrutar do Meu Glorioso Reino.
Eu abaterei os egoístas e orgulhosos dentre vós. Eu atirar-vos-ei por terra, até que vos
torneis humildes, como aqueles que vós pisais.
Eu cortarei os corações das almas endurecidas e teimosas que nada se importam com
as necessidades de quem quer que seja, a não ser das suas. Eles serão ensinados de que
se não podem amar, então não devem receber. Em vez de amor, eles buscam apenas
idolatria. Essas pobres almas, que se elevaram diante de vós no mundo, por todas as
formas, são vítimas de Satanás. Em vez de aplaudirdes a sua jactância e aceitardes a
sua necessidade insaciável de adoração pública, vós deveis rezar pelas suas almas, pois
muitos já as venderam.
Muitas almas em posições de influência sobre os outros, incluindo as que estão na
política, no mundo da música, na comunicação, na indústria do entretenimento e na
alta finança, estão a ser mantidas nos vossos corações, porque muitos de vós ficasteis
escravos deles e das suas necessidades, que servem apenas as suas próprias luxúrias e
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desejos. Eles infestam os inocentes, que, imitando-os e copiando os seus estilos de vida,
se afastam de DEUS .
Eu, JESUS, condeno o mundo dos falsos ídolos, criados por aqueles que não querem
senão o poder, a riqueza e a capacidade de influenciar os outros.
A difusão do ateísmo foi causada pelo orgulho do homem na sua própria capacidade.
Isso foi causado pela crença do homem em que o homem mortal, por causa do Dom da
inteligência humana, tem todas as respostas para o verdadeiro significado da vossa
vida na Terra.
As almas jovens perdem-se de Mim porque idolatram falsos ídolos, na forma de bens
materiais, moda, música e do mundo do entretenimento. Não é que eles não devam
desfrutar a vida - porque isso traz-Me felicidade -, é a falta de amor por Mim e pelos
seus próprios corpos que Me ofende. Eles nasceram puros e perfeitos. Os seus corpos
são uma Dádiva do Céu. Eles profanam os seus corpos e não têm vergonha pela
realização de atos obscenos, pelos quais atraem as almas inocentes para eles. Muitos,
com esse poder, venderam as suas almas pelos seus dons, diabolicamente inspirados. A
única razão pela qual eles receberam esses dons foi para proporcionarem prazer ao
mundo, através de um talento que lhes foi dado por DEUS. Mas, Satanás tentou-os
muito e prometeu-lhes, em troca das suas almas, uma vida gloriosa e brilhante de
riqueza, adulação, fama e prazer. Então, ao receberam esses dons, eles usaram-nos
para infestar outras almas. E assim por diante, eles continuarão até que milhões de
almas se tornem escravas de Satanás. Muitas almas, que seguem falsos ídolos, são
atraídas para o vício das drogas. Eles não têm vergonha, nem pudor nem verdadeiro
amor pelos outros, pois cada qual luta por maior atenção.
Muito tempo é gasto na batalha pela auto glorificação, que é causada por um amor
obsessivo por eles mesmos, em que DEUS não desempenha nenhum papel em todas as
suas vidas. Muitos deles rejeitam DEUS abertamente, através da profanação do Santo
Crucifixo - tão desavergonhados eles são. Sabei que eles sofreriam um destino terrível,
não fosse Eu intervir. Este é apenas um grupo de almas perdidas, as quais Eu reunirei
e, em seguida, dar-lhes-ei o Dom da salvação, devido às vossas orações, Meus queridos
seguidores. E levá-los-ei, através desta oração especial, para o Meu Refúgio.
Cruzada de Oração (117) Por aqueles que venderam as suas almas
Querido JESUS, eu consagro as almas de (listá-las aqui) e de todos aqueles que
trocaram as suas almas pelo preço da fama.
Livrai-os da sua infestação. Levai-os para longe da ameaça dos Illuminati, que os
devoram.
Dai-lhes a coragem para se afastarem dessa escravidão ímpia, sem medo. Tomai-os
nos Vossos Braços de Misericórdia e alimentai-os de novo com o Estado de Graça,
para que eles fiquem aptos a estar diante de Vós.
Pela Vossa Divindade, ajudai-me através desta oração pelas almas assumidas por
Satanás, para as afastar de uma terrível tortura nas câmaras do Inferno.
Ajudai-os, através do sofrimento das almas escolhidas, através das minhas orações e
através da Vossa Misericórdia, a ficarem na linha da frente, prontos para entrarem
nos Portões da Nova Era de Paz – o Novo Paraíso. Eu suplico-Vos, para que os
liberteis do cativeiro. Amém.
O vosso JESUS.
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Mãe da Salvação: No último dia, quando a aurora romper, o som
estridente da trombeta será ouvido em todo o mundo.
28 de Agosto de 2013
Meus filhos, deixai-me abraçar-vos enquanto continuais a suportar os insultos que
testemunhais contra o Meu Filho.
Quando vós prestardes atenção a estas Santas Mensagens e aprenderdes a
compreendê-las, então muitos de vós ireis em frente, com grande coragem, para avisar
o mundo dos tempos vindouros, para que DEUS possa preparar os Seus filhos para o
Novo Paraíso.
O que vós deveis compreender é que sereis odiados pelo vosso Trabalho para o meu
Filho. Vós não sereis aceitos por muitos e, em consequência, suportareis a dor e a
humilhação. Por cada passo que dais, vós enfrentareis um obstáculo, porque vós
caminhais nas Pegadas do meu Filho.
Nenhum de vós achará isso fácil, até que aceiteis com serena resignação, como é de
esperar. Mesmo aqueles que seguem o meu Filho, mas que não aceitam estas
Mensagens, lutarão e perseguir-vos-ão em Seu Nome. Eles não vêem que ao
procederem com tal ódio eles insultam o meu Filho.
Vós deveis aceitar que quando o meu Filho se dá a conhecer a Ele Próprio, as Suas
Palavras são atacadas e trazem grande divisão. Quando vós compreenderdes porque
estais a enfrentar tais ataques e porque estais a ser punidos por falardes ao mundo em
Seu favor, então achareis este Trabalho mais fácil.
Esta perseguição continuará, tristemente, até o Dia da Sua Segunda Vinda. Por favor,
pela Sua causa, aceitai essas provações por amor a Ele e dareis uma grande glória a
DEUS por causa desse sofrimento. Nenhuma parte desse sofrimento é desperdiçada,
porque, quando aceite com amor a JESUS, derrota o maligno, uma vez que enfraquece
o seu plano para destruir a humanidade.
Perdoai a essas pobres almas que lutam contra esta Missão. Ignorai a crueldade que
tendes que suportar em Nome do meu Filho. Aceitai que, quando eles vos odeiam, por
causa do vosso amor ao meu Filho, vós sois muito favorecidos por DEUS.
Perdoai aos servos sagrados que vos impedem de falar do Livro da Verdade. Eles não
entendem a magnitude do plano de DEUS para preparar a humanidade para o Novo
Começo, pois eles próprios não estão preparados. Muitos deles só fazem o que fazem
por causa do seu amor para com o meu Filho. Eles não pretendem fazer mal.
Simplesmente, eles não vêem porque não podem ver.
Rezai, rezai, rezai para que eu, a vossa Mãe, receba o Poder para vos ajudar a suportar
esta jornada, sem desistirdes, até ao último dia que está próximo. Nesse dia, quando a
aurora romper, o som estridente da trombeta será ouvido em todo o mundo. Ela soará
como vós esperaríeis que soasse, e será seguida pelo canto do coro dos anjos. Isso será
ouvido em cada país, cidade, vila, aldeia… Em toda a parte. Então tu, minha filha, como
sétimo anjo, irás declarar que o meu Filho chegou. O Céu transforma-se em ouro e,
rapidamente, um Milagre será visto por todos os homens, mulheres e crianzas; por
todos os pecadores. O meu Filho dar-se-á a conhecer sobre as nuvens precisamente
como Ele é. Em seguida, descendo dos Céus, virá a Nova Jerusalém - o Novo Começo,
para todos aqueles que aceitaram a Misericórdia de DEUS.
A vossa amada Mãe; Mãe da Salvação.
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Por cada ato de maldade da guerra e de terror, DEUS expulsá-losá e serão apedrejados até a morte
27 de Agosto de 2013
Minha querida e amada filha, o mundo está prestes a suportar terríveis guerras e o ódio
espalhar-se-á e infectará muitas nações. A agitação e a divisão estarão presentes na
maioria dos países e as pessoas saberão então que os tempos mudaram para além da
compreensão.
Será sentido uma profunda e ansiosa inquietação e as pessoas acharão que é difícil
saber em quem confiar. É assim que Satanás infesta os filhos de DEUS, pois ele coloca
uns contra os outros. Somente aqueles que acreditam no DEUS Verdadeiro
encontrarão conforto, pois eles saberão que a sua fé e amor por Mim os manterá fortes.
Vós deveis rezar arduamente, para que o engano que se abateu, que é a causa de muitas
guerras, seja exposto pelo que é - uma tentativa de causar profunda divisão e ódio, para
ter o controlo. O Meu PAI punirá os opressores, quando eles causarem destruição e dor
sobre os inocentes. Eles podem matar e mutilar muitos, mas serão abatidos pelo Meu
PAI, pela sua perversidade.
Aqueles que acreditam que podem criar a guerra e enganar o mundo não terão muito
tempo para se vangloriar das suas actividades iníquas. O seu destino está selado. A
Intervenção da Mão de DEUS será vista em todas as partes do mundo. Por cada ato de
maldade da guerra e do terror, DEUS expulsá-los-á e serão apedrejados até a morte.
A guerra criada pela mão do homem destrói a vida da carne. A punição do Meu PAI
impedirá que seja dada à vida das almas o Dom da salvação.
O vosso JESUS.

Os Fariseus açoitaram e assassinaram muitos antes de
finalmente Me crucificarem
26 de Agosto de 2013
Minha querida e amada filha, antes de Eu ser crucificado muitas mentiras odiosas
foram criadas acerca de Mim pelos Meus inimigos. Houve encontros realizados muitas
vezes por Fariseus para decidir o que fazer de Mim. Eles não poderiam aceitar, nem por
um minuto, que Eu tivesse sido enviado por DEUS para salvar a humanidade. Como
eles Me odiavam. Como eles gritaram e atormentaram os Meus discípulos que foram
capturados por eles.
Os Fariseus açoitaram e assassinaram muitos antes de finalmente Me crucificarem. A
sua selvageria e a sua maldade estavam contra os Ensinamentos de DEUS e da
Santíssima Bíblia. Isso não os dissuadiu quando Me apanharam. Eles proclamavam a
Palavra de DEUS e em seguida desafiavam a Palavra de DEUS - tudo ao mesmo tempo.
Não só Me condenaram, como afirmaram que DEUS nunca enviaria um Messias desta
natureza. Eles olhavam por baixo para as pessoas humildes e pobres e os que
consideravam serem teologicamente ignorantes. O seu ódio por Mim assustava muitas
pobres almas que compareciam nos templos. Aqueles que lhes perguntaram porque
eles, os Fariseus, Me condenaram, foram eles próprios condenados por se atreverem a
questionar os seus motivos para Me rejeitarem.
Houve muitos falsos profetas pregando quando Eu andei na Terra, e Eu fui considerado
demente e de não poder ser tolerado. Muitos destes falsos profetas citavam o Livro do
Génesis e faziam afirmações ridículas, que eram ofensivas a DEUS, porém eles eram
tolerados e era-lhes dada pouca atenção.
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Apesar dos milagres que Eu realizei terem sido testemunhados, eles não abriam ainda
os olhos para a Verdade, porque eles não queriam ver. Os sacerdotes do dia faziam
muitos discursos públicos, em que Me condenavam, como sendo o filho de Satanás, e
advertiam aqueles que fossem vistos a associar-se Comigo de que seriam expulsos dos
templos. Eles rejeitaram-Me porque não podiam aceitar as Minhas origens humildes e
porque Eu não fora educado de acordo com as suas altas expectativas. Portanto, eles
concluíram Eu não poderia ser o Messias. Eles achavam que o Messias viria de dentro
das suas próprias fileiras. E assim, eles detestavam tudo relativo a Mim. Eles sentiamse ameaçados pelas Minhas Palavras, que, apesar da sua rejeição por Mim, os tocaram
de alguma forma; o que eles não entenderam.
Eles não estavam preparados para a Minha Primeira Vinda. Eles, certamente, não estão
hoje preparados para a Minha Segunda Vinda. Alguém que se atreva a dizer que é um
profeta, enviado para avisar os filhos de DEUS da Segunda Vinda, será tolerado, uma
vez que não revela a Verdade. Mas quando um verdadeiro profeta se revela e fala a
Palavra de DEUS, ele ou ela será odiado e condenado publicamente. Quando vós virdes
a condenação absoluta, baseada na ignorância das promessas feitas por Mim, de voltar
de novo, e quando o ódio é tão vingativo que os seus autores infringem a Palavra de
DEUS, então vós sabereis que é a Mim que eles odeiam. Apenas a Minha Voz pode atrair
tanto ódio entre os pecadores. Só a Minha Voz desperta tal oposição.
Estivesse Eu na Terra, neste momento, e eles crucificar-Me-iam de novo. Aqueles que
clamam que Me amam e que guiam os Meus discípulos na Igreja Cristã seriam,
infelizmente, os primeiros a pregar o primeiro prego na Minha Carne.
Lembrai-vos, nenhum de vós é digno de se colocar diante de Mim. Nenhum de vós tem
autoridade para condenar publicamente a Minha Palavra, pois vós não Me conheceis.
Vós, os que Me condenais, quando Eu tento cumprir o Pato Final do Meu PAI, não
tendes vergonha. O vosso orgulho repugna-Me. Vós condenastes as vossas próprias
almas, aos Meus Olhos. Vós, nada aprendestes sobre Mim. Vós não acreditais na
Sagrada Escritura, porque negais que a Minha Segunda Vinda ocorrerá.
No dia final, ser-vos-á solicitado para contardes as almas que vós perdestes de Mim.
Nesse dia, quando vós gritardes pela Minha Misericórdia, sereis incapazes de Me olhar
nos Olhos.
O vosso JESUS.

DEUS PAI: Receai vós aqueles que se levantam e amaldiçoam o
Meu Filho
25 de Agosto de 2013
Minha querida filha, Eu Estou a legar uma grande Dádiva ao mundo por causa desta
Minha Santíssima Missão. Eu vou salvar 200 milhões de almas, sem hesitação,
independentemente de quanto elas Me ofenderam, e Eu farei isso na próxima semana
por causa do sofrimento associado a esta Missão.
O Meu Ato de Intervenção é por causa do teu pedido, Minha filha, e Eu continuarei a
conceder Grandes Dádivas enquanto esta Missão continuar. Aqueles que Me amam
suportarão, com paciência, a perseguição que enfrentam e continuarão a suportar,
porque é esse o Meu Desejo.
Aqueles que te perseguem, Minha querida pequenina, porque tu continuas a proclamar
a Sagrada Palavra do Meu Filho, devem saber isto. Se vós demonizais o Meu Filho, Eu
punir-vos-ei. Se vós demonizais a Sua Santíssima Palavra e, em seguida, disserdes que
sois um filho de DEUS, Eu lançar-vos-ei para dentro do deserto. Nada impedirá a
Minha profeta de completar esta Missão. Nada. Tentai, como vós o fazeis, mas
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falhareis, pois vós estareis a combater numa guerra que nunca ganhareis. O Meu Poder
Onipotente não pode ser tocado, adulterado ou desafiado. Desafiai a Minha Divina
Intervenção para salvar o mundo e vós sentireis a Minha Ira. Vós sereis destruídos.
Receai vós, aqueles que se levantam e amaldiçoam o Meu Filho. O vosso orgulho e a
vossa desobediência será a vossa perdição. Eu avisei, através dos antigos profetas,
sobre as consequências de ignorardes a Minha Voz.
Eu vou agora agir para finalizar o começo do ataque final devastador sobre a
humanidade. Eu permiti que a batalha final ocorra. Eu dei ao maligno a última
oportunidade para infestar aqueles que são atraídos por ele. Eu faço isto pela
Misericórdia do Meu Filho, para que as almas desafiem a besta. Elas fazem-no pela sua
lealdade ao Meu Filho. Aos que não Me conhecem ou ao Meu Filho serão dadas grandes
Graças para que aceitem a salvação. Toda a salvação é pelo Poder da Minha
Misericórdia. Somente os de corações teimosos e endurecidos permanecerão leais à
besta. Eu puxarei a todos para Mim. Eu garantirei que serão dadas todas oportunidades
a todas as almas, para que elas se possam redimir perante o Meu Filho antes do dia
final.
Esta Missão Final foi criada no Céu desde o princípio. Todos os Anjos e Santos
trabalham em união para trazer todos os Meus filhos de volta para Mim, o seu amado
PAI. A jornada final é agora. Todos os que caminham com o Meu Filho, ficam perto
Dele neste momento. Vós não sereis capazes de suportar esta dolorosa jornada, a
menos que escuteis o que Ele vos diz. Não vos deixeis seduzir por aqueles que
trabalharão de dia e noite para vos forçar a virar as costas. Se permitirdes que isso
aconteça, vós tereis muita dificuldade em fazer a vossa escolha de novo.
Vós não sois nada sem o Meu Filho. Vós não sois nada sem Mim. Até que renuncieis a
tudo e seguirdes a Verdade, vós nunca a encontrareis.
Tentai impedir que a Verdade seja dada ao mundo por Mim, o vosso Criador, e Eu
atacar-vos-ei e o vosso pranto não terá nenhum consolo. Eu lançarei os orgulhosos e
arrogantes, que acreditam que sabem mais do que Eu, para dentro do deserto. Vós não
tereis sucesso se desafiardes a Minha Palavra e negardes a Minha Presença, quando Eu
tento salvar-vos.
Homens ingratos, vós tendes pouco tempo restante. Escutando-Me, vós podeis vir a
Mim, mas só o podereis fazer se rastejardes a vossa face e cairdes em humildade
perante o Meu Filho. A Minha Missão atingiu uma fase muito perigosa, porque todos os
esforços serão feitos pelos Meus inimigos para a despedaçar. Isso pode parecer que
está a acontecer, mas sabei que esses Meus inimigos têm muito pouco tempo e, em
breve, quando a Minha Paciência se esgotar, eles não existirão, pois eles nunca verão a
Minha Face.
O vosso PAI; DEUS, o Altíssimo

Este fogo será também lançado sobre os inimigos da Terra e os
que perseguem estas Duas Testemunhas
24 de Agosto de 2013
Minha querida e amada filha, tu e todos aqueles que foram abençoados com a Verdade,
devem saber que a ira de Satanás contra esta Missão está a aumentar. A sua atrevida
interferência fez com que ele já se manifestasse fisicamente perante ti, pela terceira
vez. Os seus gemidos de dor, são porque ele não pode suportar a Minha Luz, a qual está
presente em ti. Tu deves reforçar a força de que precisas, através da recitação do Santo
Rosário, para o impedires de te de atacar. Ó, se as almas pudessem testemunhar o que
Eu te permito suportar, por causa desta Missão, desmaiariam com o choque.
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Aqueles que Me insultam durante a Minha preparação para salvar almas, serão
deixadas de lado, enquanto esta batalha se intensifica, antes que o anticristo seja
apresentado ao mundo. Quando vos tornardes obedientes e nada perguntardes sobre o
que Eu vos peço, Eu posso salvar mais de vós e arrancar-vos das garras dos enganos
que são colocados dentro das vossas mentes pelo maligno.
Vós não confiais em Mim para vos proteger? Vós não sabeis que quando aceitais as
Graças que Eu dou para vos ajudar a suportar a dor da rejeição, elas não têm sentido se
a alma que as recebe tem reservas ou dúvidas? Eu não posso preencher-vos com a
força, a coragem e o Dom do ESPÍRITO SANTO, se vos acovardardes e vos esconderdes.
Vós deveis estar abertos ao Meu Chamamento, ao Meu Amor, às Minhas Dádivas.
Os Selos contidos no Livro da Revelação já foram abertos. Agora, que estão abertos, o
fogo combaterá o fogo. Como o fogo do ódio irrompe quando a besta se prepara, o fogo
é derramado sobre a Terra pelo Meu PAI. Esta guerra não será apenas espiritual. A
Terra será abalada, fendida e o fogo queimará, assim que o Meu PAI inflija castigos,
para que Ele possa atrasar as ações do grupo do mal.
O Poder do Meu PAI é para ser temido por aqueles que seguem cegamente as mentiras
infligidas ao mundo pelo maligno. Ele retaliará por cada ato perverso realizado por
qualquer um de vós - consciente ou inconscientemente -, quando prestardes
homenagem ao inimigo de DEUS. O Poder dado às Minhas Duas Testemunhas - a Igreja
Cristã e da Casa de Israel -, significa que o fogo derramará das suas bocas, espalhando
as Chamas do ESPÍRITO SANTO. Este fogo será também lançado sobre os inimigos da
Terra e os que perseguem estas Duas Testemunhas. Não subestimeis a batalha pelas
almas, porque será aterrorizadora para aqueles que negam a Palavra de DEUS. Aqueles
que a apoiam estarão protegidos, para que a sua proclamação da Verdade possa ser
dada aos que não têm ideia do que se abateu sobre a humanidade.
É por isso que vós deveis aceitar as Minhas Graças, para vos dar a força de que
precisais para lutardes no Meu Exército, e para que assim Eu possa dar um fim à
maldade.
O vosso JESUS.

DEUS PAI: Filhos, nós estamos apenas por um curto período de
tempo, distantes do Grande Dia
23 de Agosto de 2013
Minha querida filha, enquanto o mundo se esforça por compreender o sentido do
desespero que testemunha, sabei que todos estes tumultos devem ocorrer antes de Eu
trazer todos aqueles que Me amam para dentro do Meu Lugar de Refúgio.
Vós sabereis brevemente Quem Sou Eu, filhos. Aqueles de vós que estais inseguros
acerca de Mim vereis a Verdade, finalmente, e isso provocar-vos-á uma grande paz. O
mal no mundo aumenta agora e o engano cresce. Vós deveis ser fortes, Eu luto
convosco, assim como Eu aguardo agora o dia em que a renovação começará, e todos os
Meus filhos encontrarão consolo nesse Dia, quando o Meu amado Filho, se proclamar a
Ele mesmo.
O que vós testemunhais é uma batalha entre a Minha Hierarquia Celestial e Satanás e
todos os seus demônios. É assustador e muito perturbador para muitos de vós, mas
sabei que Eu intervirei para aliviar a vossa dor. Sabei que vós sois Meus e que Eu trarei
a paz para o mundo, quando Eu vos livrar da infestação.
Filhos, nós estamos apenas por um curto período de tempo, distantes do Grande Dia e,
embora ainda haja muito para acontecer, em que o Sagrado Nome do Meu Filho será
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despedaçado, posto de lado, isso será rápido. Vós deveis olhar agora para o futuro,
porque ele é uma jóia brilhante de tal magnitude, que, no dia em que vós entrardes na
nova era de paz, esquecereis a perseguição infligida sobre o mundo pelo maligno. Vós
deveis seguir as instruções do Meu Filho. Vós deveis manter a calma, pois os Selos que
vos serão revelados, são todos para o vosso próprio bem, e daqueles cujas almas Eu vos
peço para implorardes pela Minha Misericórdia.
Se permanecerdes fiéis aos Meus Mandamentos e viverdes a vossa vida em união com o
Meu Filho, vós tereis meio caminho andado. Se permanecerdes firmes aos
Sacramentos e vos recusardes a participar em rituais pagãos, que honram a besta,
então vós encontrareis muita benevolência de Mim.
Ide e lembrai-vos que Eu Sou o Todo-Poderoso, e que todo o Poder é Meu. Em breve, Eu
destruirei os ímpios e desvendarei o Meu Novo Paraíso para vós. Sede pacientes.
Confiai em Mim. Segui o Meu Filho e aceitai as Dádivas que Ele e a Sua amada Mãe, a
Imaculada Virgem Maria, vos trazem na forma da Cruzada de Orações e da Medalha da
Salvação.
Finalmente, aceitai o Meu Selo como uma das maiores Dádivas que Eu dei à
humanidade desde que lhe dei Vida. Eu dou a Vida novamente, com as Minhas Graças
Especiais, se vós mantiverdes junto de vós o Selo do DEUS Vivo. A todos aqueles que
têm o Selo é concedido um lugar no Novo Paraíso.
Eu amo-vos, filhos, mas Eu Sou o vosso PAI e Eu devo permitir estes desafios, porque
Me ajudarão a eliminar aqueles que nunca se desviarão do lado da besta. O tempo que
Eu gasto a tentar conquistar os seus corações origina uma batalha terrível e odiosa,
com milhões de anjos caídos e demônios, mesmo que seja apenas por uma alma.
Ficai confortados por saber que Eu abençoo a todos vós, os que sois puros e humildes
de coração. Eu amo a todos vós, portanto nunca deveis desistir quando tudo parece sem
solução, porque o Meu Poder significa que a destruição do mal está sob o Meu controle.
Vós deveis colocar toda a vossa confiança em Mim, especialmente neste momento, em
que sentis que a Minha Justiça é severa.
O vosso amado PAI; DEUS, o Altíssimo.

Mãe da Salvação: O anticristo, na sua proclamação, declarará que
é um cristão devoto
23 de Agosto de 2013
Minha filha, como os Cristãos sofrerão com a doença do pecado, que engole o mundo
em todos os lugares, de muitas formas.
Há uma tentativa organizada para acabar com o Cristianismo e isso é feito de muitas
formas. Vós sabereis, quando for negado aos Cristãos o direito de declarar
publicamente a sua fidelidade a DEUS, o que a todos os outros credos que não são de
DEUS será permitido. A esses outros credos, ser-lhes-á dado um grande apoio quando
pedirem justiça, em nome de seus direitos como cidadãos. O que isso fará, é espalhar
ainda mais os pecados que são abomináveis para o Meu PAI.
As pessoas serão forçadas a aceitar o pecado nos seus países, e será uma ofensa se os
cristãos se opuserem a essas leis. Os cristãos serão vistos como injustos, de direita, e
desligados em relação aos direitos humanos dos outros. Cada característica, desejável
nas almas conforme delineado pelo Meu PAI, será usada como argumento, para
justificar a perversidade nas vossas nações.
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Quando a chaga da carne agarra uma comunidade, mata muitos. Mas, depois de um
momento de grande tristeza e de muitas mortes, a restante comunidade torna-se imune
à doença. O pecado provocará a chaga da carne em muitas nações, quando o
julgamento dos Selos for declarado pelo Salvador da humanidade e derramado pelos
Anjos do Senhor. Muitos morrerão na expiação, devido à maldade do homem. Esta
purificação continuará até que permaneçam apenas aqueles que são imunes à morte,
por causa de seu amor por DEUS.
Os Cristãos sofrerão muito, de muitas maneiras. A sua fé ser-lhes-á retirada e, em seu
lugar, será testemunhada uma abominação. A dor, que já começou neste momento, é a
mesma que foi experimentada pelo Meu Filho. Então, eles terão que presenciar um
espectáculo surpreendente, no qual o anticristo, na sua proclamação, declarará que é
um Cristão devoto. Ele usará muitos extratos da Bíblia nos seus discursos para o
mundo. Os Cristãos, cansados, que sofreram até aí, sentem-se de repente aliviados.
Finalmente, pensarão eles, ali está um homem enviado do Céu, em resposta às suas
orações. Da sua boca sairão muitas palavras doces e reconfortantes, e ele parece ser
uma dádiva de DEUS, na medida em que será visto como alguém que quer alterar as
injustiças contra os Cristãos. Ele construirá isso cuidadosamente, tal como será
entendido especialmente pelos Cristãos e Católicos Romanos, porque são esses o seu
alvo principal.
Todos admirarão o anticristo e os seus chamados atos cristãos, atitudes, e o seu
perceptível amor pela Sagrada Escritura, que o tornarão imediatamente aceite por
muitos. Ele atrairá todas as nações, para se juntarem, e preparará a realização de
cerimónias para outras religiões, em particular organizações pagãs, para que elas
possam trabalhar em conjunto para trazer a paz ao mundo. Ele terá sucesso na união
de países devastados pela guerra, e a sua imagem aparecerá em todos os lugares. A sua
grande façanha final será quando ele trouxer todas as nações que ele uniu, e todas as
outras denominações Cristãs, para o domínio da Igreja Católica. Esta unificação irá
formar a nova religião mundial. Desse dia em diante, o Inferno vai cair na Terra, e a
influência dos demónios estará no seu maior nível desde antes do grande dilúvio. As
pessoas serão vistas a adorar a DEUS na nova igreja da ordem única mundial e
aparentarão ser devotas por todas as formas. Então, do lado de fora das igrejas, elas
entrarão em pecado, abertamente, sem que o pecado as envergonhe. Sob a direcção
hipnótica da falsa trindade - a trindade criada por Satanás -, elas anseiam por cada tipo
de pecado, como um meio para sustentarem o seu recém-descoberto apetite.
Esta perversidade incluirá os pecados da carne, em que a nudez será aceitável, com o
homem a envolver-se em pecados da carne obscenos em lugares públicos. Os
assassinatos serão comuns e cometido por muitos, incluindo crianças.
A adoração satânica e as missas negras terão lugar em muitas Igrejas Católicas. O
aborto será visto como uma solução para todo o tipo de problemas e será permitido até
ao dia do nascimento.
Em breve tornar-se-á uma ofensa criminal mostrar qualquer tipo de fidelidade a JESUS
CRISTO. Se vós fordes vistos com uma Cruz verdadeira, será entendido que cometestes
um crime, porque estareis a infringir a lei. A lei, nas vossas terras, tornar-se-á uma lei
dupla – na qual a política e a religião estarão entrelaçadas na nova ordem mundial.
Esta perseguição significará que muitos, inconscientemente, adorarão a besta e serão
infestados. Tão infestados ficarão que vão trair irmão, irmã, PAI e mãe, para as
autoridades, se eles permanecerem fiéis ao Cristianismo. A vossa única esperança,
filhos, é a oração, para vos sustentar durante esse período.
Eu Exorto-vos a manterdes todos os objetos sagrados - rosário, velas benzidas, água
benta, uma cópia da Bíblia e do santo Missal - diariamente, juntamente com o Livro da
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Cruzada de Orações. Vós deveis manter o Selo do DEUS Vivo em vossas casas e em vós,
se possível. A Minha Medalha de Salvação converterá aqueles que a usem e eles
alcançarão a Misericórdia do Meu Filho. Agora, Eu peço-vos, filhos, para produzirdes a
Medalha de Salvação e fazerdes um escapulário do Selo do DEUS Vivo.
Esta mensagem é um Aviso do Céu, das coisas que estão para vir. Vós tendes que me
escutar, à Mãe da Salvação, porque Eu devo orientar-vos para a Verdade, para que vós
permaneceis verdadeiramente fiéis ao Meu Filho em todos os momentos.
Ide em paz, filhos, e ficai calmos, porque, devido à Misericórdia de DEUS, este
julgamento será curto. Confiai em Mim, a vossa Mãe, porque Eu estarei sempre
convosco durante as vossas provações. Vós nunca estareis sós.
A vossa Mãe; Mãe da Salvação.

Eu devo avisar o mundo para o grande número de falsos profetas
que tentam neste momento abafar a Minha Voz
22 de Agosto de 2013
Minha querida e amada filha, Eu devo avisar o mundo do grande número de falsos
profetas que tentam neste momento abafar a Minha voz.
Eu enviei uma série de profetas, todos com diferentes missões, para preparar os filhos
de DEUS. Estas Mensagens, acerca do fim dos tempos, são as únicas Mensagens
autênticas da sua natureza, neste exato momento, porque Eu nunca confundiria os
filhos de DEUS.
Estas Mensagens nunca devem ser comparadas com outras que estão agora a ser
espalhadas por toda a parte para contradizerem a Minha Santa Palavra. Só pode haver
um Livro da Verdade - só Eu, JESUS CRISTO, o Cordeiro de DEUS, posso revelar o seu
conteúdo. Aqueles de vós que credes em Mim, podeis ser muito facilmente enganados.
Vós deveis saber, sobre as mensagens que contradizem estas e que aleguem vir de
DEUS, que isso é impossível.
Confiais em Mim só um pouco? Ou abraçais-Me como Eu o desejo, com o coração cheio
e aberto? Eu chamo-vos por amor e preocupação. Eu não tento apelar à vossa
inteligência. Eu chamo-vos através do vosso coração e Eu chamo a vossa alma para
Mim. Quando vós sentirdes a Minha Presença nestas Mensagens, então não há
necessidade de procurardes o aval ou aprovação de ninguém.
Eu Sou como Sou. Eu estou agora diante de vós como deveria estar. O Meu PAI nunca
Me permitiria revelar o conteúdo do Livro da Revelação para alguém, apenas para o
sétimo mensageiro, pois esse dia chegou.
No passado, muitos videntes autênticos deram ao mundo a Palavra de DEUS e sofreram
terrivelmente por isso. Muitos ainda recebem consolo de Mim e Eu continuarei a
comunicar com eles, porque Eu preciso do seu sofrimento e das suas orações. Elas são
as Minhas almas escolhidas e cada uma tem um papel a desempenhar na salvação das
outras almas.
Esta Missão é a última. Eu ordeno-vos para prestardes atenção à Minha Palavra, agora,
no presente. Apenas a Minha Palavra, que vos é dada nestas Mensagens, vos guiará
através da perseguição. Com elas, Eu trago-vos grandes Graças. Vós nunca deveis
insultar-Me, por contaminação, quando desafiardes a Minha Palavra, quando
comparardes as Minhas Mensagens com a ficção produzida pelos falsos profetas.
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Vós não precisais de ninguém para vos orientar para a Minha Misericórdia. Agora, vós
deveis focalizar apenas estas Mensagens e permanecer fiéis aos Meus Ensinamentos do
passado, pois eles são a vossa graça salvadora.
O vosso JESUS.

A Minha Segunda Vinda não pode ter lugar antes que a
contaminação do pecado seja erradicada
21 de Agosto de 2013
Minha querida e amada filha, começou a renovação e purificação da Terra agora que o
Meu Tempo se aproxima. A Minha Segunda Vinda não pode ocorrer antes que a
contaminação do pecado seja erradicada, pela limpeza que é necessária na Terra.
À medida que a Terra for purificada, as almas de todas as crenças serão mergulhadas
numa renovação do espírito e muitas vão suportar uma terrível batalha espiritual. Elas
não entenderão o que estão a passar, mas Eu permitirei isso por causa da Minha
Misericórdia. Para que fiquem em condições de estar diante de Mim e para receberem a
Vida Eterna no Novo Paraíso, as almas devem primeiro ser purificadas. Essa
purificação terá lugar na Terra para aquelas que estão a viver a perseguição do
anticristo, assim como para aquelas que vivem em transição para o Novo Paraíso. Ao
mesmo tempo, a Terra começará a sua própria renovação e todo o mal será eliminado,
etapa após etapa.
Sede gratos porque o Meu PAI não perdeu a Sua Paciência e Ele não castiga os Seus
filhos de acordo com a gravidade dos seus pecados. Sede gratos, também, por Ele não
voltar agora as Suas Costas aqueles que pela sua iniquidade O desgostam, levando
apenas as almas que verdadeiramente O amam para longe desta Terra.
O Meu PAI persevera porque os Seus filhos são a Sua Criação e Ele não permitirá que
eles sejam levados por Satanás. Tão invejoso foi Lúcifer, que quando o Meu PAI criou o
homem à Sua Própria Semelhança, ele prometeu lutar até ao último dia para virar o
homem contra o seu Criador.
O Meu PAI intervirá, por amor, para tornar impotente a força de Satanás. Todos os
ataques de Satanás ao DEUS Uno e Trino, incluindo o falso profeta, o anticristo e o
espírito do mal, serão frustrados. Essa batalha será feia, injusta para muitas almas, que
serão demasiado fracas para lutarem pela sua libertação das garras do maligno, mas
será ganha por DEUS Todo-Poderoso.
Vós deveis, todos, voltar-vos para o Meu PAI e pedir-Lhe para salvar as vossas almas e
para vos proteger de seguirdes a besta no caminho para a perdição.
O vosso JESUS.

Eu asseguro que mais milhões ouvirão as Minhas Palavras
20 de Agosto de 2013
Minha querida e amada. O Meu Amor e a Minha ComPaixão por todos os pecadores,
fazem com que Eu conceda Grande Misericórdia a milhares de milhões de almas, desde
hoje. Eu abrirei os olhos da humanidade para as Minhas Mensagens. Eu asseguro que
mais milhões ouvirão as Minhas Palavras, para que Eu possa levar muitas mais almas
perdidas para o Novo Paraíso. Todas essas almas, que nunca aceitariam estas
Mensagens pela sua obstinação, vê-las-ão agora pelo que elas são - um Ato de
Misericórdia da Minha parte, para que Eu possa salvar as suas almas.
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Os sacerdotes que condenaram as Minhas Mensagens e declararam que ela eram as
palavras do diabo, compreenderão então o terrível erro que cometeram, negando às
almas a oportunidade de ouvir a Minha Voz Celestial.
Os não-crentes, que se têm esforçado para encontrar a paz, serão agora atraídos pelas
Minhas Mensagens e, em breve, eles virão procurar conforto em Mim. Eu Estou à
espera deles e assim que eles vierem a Mim Eu enchê-los-ei com a saudade do Meu
Amor, para que eles sejam incapazes de Me ignorar.
Os crentes em DEUS Todo-Poderoso, que não Me aceitam, ao Seu amado Filho, sentirão
agitação dentro das suas almas. Eles vão chorar pela Verdade quando testemunharem
as formas pelas quais o mundo se alterou, para lá além da compreensão.
Então, aqueles que Me amam e que permanecem seguros na sua fé, mas que não
conseguem reconhecer-Me quando Eu Chamo as suas almas, serão subjugados pela
realidade final, quando a Minha Presença Divina lhes for dada a conhecer. Eu ficarei
em júbilo quando esses Meus seguidores Me permitirem conduzi-los corretamente no
último caminho.
Eu dou ao mundo estas Dádivas porque Eu amo a todos. Aguardai esta Dádiva com
amor e gratidão.
O vosso JESUS.

Mãe da Salvação: Meus filhos, em todos os lugares vós tendes que
me escutar; a vossa amada Mãe, neste momento de tristeza
19 de Agosto de 2013
Meus filhos, em todos os lugares vós tendes que me escutar; a vossa amada Mãe, neste
momento de tristeza. Chamo especialmente aqueles de vós que têm uma grande
devoção por mim, a Mãe de DEUS, pois eu conforto-vos neste momento de grande
apostasia. Vós deveis aceitar esta intervenção do Céu de bom grado e estar agradecidos,
porque, por causa do grande amor do meu amado PAI, foi-vos concedida esta grande
Dádiva.
Quando vós acreditardes que a grave onda de paganismo, a qual em breve engolirá a
Igreja do meu Filho em todo o mundo, está para além da vossa resistência, então deveis
pedir a minha intercessão. Aconteça o que acontecer, se vós permanecerdes fiel ao meu
Filho, embora sejam feitas todas as tentativas para vos distrair, tudo ficará bem. Nunca
percais a esperança, porque a grande Glória do meu Filho e da Vontade de DEUS será
revelada brevemente.
Não importa quantos, na Igreja, são levados em grave erro, a Palavra de DEUS
espalhar-se-á como um relâmpago. As duas testemunhas da Palavra de DEUS - a
Verdadeira Igreja Cristã e a Casa de Israel - resistirão ao teste do tempo. O fogo
derramará das suas bocas, na forma do ESPÍRITO SANTO.
Com o tempo, depois da abominação da desolação ser revelada, os que são leais à
Verdade ascenderão e deles será o Reino de CRISTO. As mentiras serão sempre
descobertas, se bem que, no início, aqueles de vós que fostes preenchidos com o Dom
do ESPÍRITO SANTO sofrereis muito ao testemunhardes a terrível profanação nas
Igrejas do meu Filho. A Verdade ficará à vista, e todos aqueles que no início foram
enganados irão eventualmente entender o mal que foi colocado diante de vós.
Vós deveis apenas de confiar no meu Filho durante esta jornada tortuosa, na qual vós
sereis tratados como criminosos, por insistirdes em permanecer fiéis à Palavra de
DEUS. Por favor, lembrai-vos do caminho do meu Próprio Filho para o Calvário. Aceitai
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essa cruz, com amor e dignidade, porque quando carregardes o vosso fardo vós
agradareis muito ao meu Filho. Através do vosso sacrifício e sofrimento, Ele resgatará
a mais indigna das almas e, em seguida, Ele será capaz de unir todos os filhos de DEUS.
A vossa amada Mãe; Mãe da Salvação.

Ser-lhes-á pedido para darem testemunho da sua fidelidade,
através de um novo juramento, para permanecerem fiéis à Igreja
18 de Agosto de 2013
Minha querida e amada filha, começou o plano do falso profeta para enganar os
clérigos do mundo.
Sob a aparência de uma renovação e regeneração da Igreja Católica, todo o clero desta
Igreja será enviado para retiros, para os incentivar a aceitarem o novo apostolado. Este
será muito difundido, e muitos dirão que o objetivo é unir todo o mundo em nome da
justiça. Esta nova missão, ser-lhes-á dito, é para abraçar os pobres do mundo e para se
esforçarem por fazer a união. Ser-lhes-á pedido para darem testemunho da sua
fidelidade, através de um novo juramento, para permanecerem fiéis à Igreja. Não lhes
será pedido para colocarem a sua fé em Mim ou na Minha Santa Palavra. Em vez disso,
eles irão jurar fidelidade aos novos autoproclamados líderes, que tomaram conta da
Cadeira de Pedro.
Não vos enganeis, porque aqueles a quem foi concedido o Dom da Ordem Sagrada, serlhes-á pedido para participarem numa falsidade em que Eu, JESUS CRISTO, não
estarei em primeiro plano; embora pareça ser esse o caso. O dinheiro será a força
motriz e será criada uma nova organização financeira para assumir o controle e
procurar fundos, para garantir que os pobres do mundo sejam beneficiados.
Quando vós alterardes as vossas Ordens Sagradas, por qualquer forma, e, assim,
penhorardes as vossas vidas a alguém que rompeu todos os laços Comigo, vós não
estareis mais aptos a servir-Me. Tudo será muito simples aos olhos de DEUS. O plano
será convencer os Meus servos sagrados a participarem voluntariamente na
abominação, a qual ligará a sociedade e o mundo secular com a Igreja que foi criada
por Mim, JESUS CRISTO.
É assim que Eu serei insultado. Todos os esforços para abraçar o secularismo serão
aplaudidos pelos não-crentes, e isso será visto como uma coisa boa pela nova, assim
chamada, sociedade moderna de hoje.
Em breve parecerá estranho para os cristãos, quando eles virem membros do mundo
secular à abraçar a Igreja Católica, muito entusiasticamente. Por causa disto, muitos
irão varrer as suas dúvidas e afastar as suas preocupações; eles cairão no grande
engano. No cerne deste plano para revolucionar a Igreja, está o ódio por Mim e por
tudo o que eu dei à Minha Igreja. Vós deveis questionar tudo, nos dias que aí vêm. Pedir
explicações quando eles mudarem os Meus Ensinamentos e os distorcerem para servir
os pagãos. Nunca, a nenhum discípulo nomeado por Mim, seria dada a autoridade para
fazer isso; o que seria equivalente a uma blasfêmia.
Ai daqueles que permitam que a Minha Santa Palavra seja adulterada e se permitam a
mostrar respeito por aqueles que Me negam.
O vosso JESUS.

Mãe da Salvação: Eles terão de encontrar locais de refúgio, para
que possam oferecer Missas diárias e a Sagrada Eucaristia
17 de Agosto de 2013
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Ó, meus queridos filhos, como o meu Coração se entristece pelo sofrimento que os
sacerdotes enfrentarão em breve dentro da Igreja Católica.
Assim, muitos servos preciosos do meu Filho, cujo único desejo é servir a DEUS e levar
as almas ao caminho certo para a salvação, serão confrontados com julgamentos de tal
magnitude que muitos cairão de medo. Muitos ficarão cegos para a Verdade e aceitarão
as grandes mudanças na Igreja, e acolhê-las-ão, na errada crença de que elas são para o
bem de todos. Aqueles que reconhecerem o engano, o qual será exposto aos católicos,
fugirão. Então, receosos da sua sorte, eles deixarão a Igreja, pois são demasiado fracos
para se levantarem contra tal perversidade.
Esses sacerdotes que se recusam a aceitar a falsa doutrina serão acusados de heresia e
muitos serão censurados em público por não obedecerem aqueles a quem respondem.
Muitos serão excomungados. Outros serão martirizados. Depois, haverá aqueles que
irão liderar a Igreja - a Igreja dada ao mundo pelo meu Filho - em segredo.
Eles terão de encontrar locais de refúgio, para que possam oferecer Missas diárias e a
Sagrada Eucaristia. Eles serão guiados pelo ESPÍRITO SANTO e serão seguidos pelo
Exército Remanescente do meu Filho, que continuará a ser ferozmente leal aos Seus
Ensinamentos e Sacramentos até ao dia final.
Vós deveis entender, se tiverdes dúvidas sobre a validade deste aviso, que eu, a amada
Mãe de CRISTO, serei usada para esconder a verdadeira intenção dessas forças que
entraram Igreja de Meu Filho na Terra. Eu serei usada, como figura representativa da
Igreja, para distrair as pessoas das verdadeiras intenções desse grupo perverso. A fim
de convencer os filhos de DEUS para que permaneçam fiéis à verdadeira Palavra de
DEUS e às tradições da Igreja Católica, eles irão criar cerimônias que dirão que me
honram. Eles usarão as profecias de Fátima para profanar a minha imagem,
apresentando uma grande fraude ao mundo. Eles usar-me-ão para profanar a Igreja do
meu Filho e tudo o que eles farão será encapotado, de acordo com as exigências do
maligno.
Ao darem a impressão de que honram a Mãe de DEUS, muitos Católicos serão levados a
uma falsa sensação de segurança. Isso significa que quaisquer dúvidas que eles tenham
quando testemunharem as novas emendas, estranhas à Missa e aos Sacramentos, serão
esquecidas instantaneamente. Como isso me traz grande tristeza. A minha imagem será
deliberadamente usada para insultar o Meu Filho.
Satanás despreza-me. Ele também tem medo de mim. Para magoar o meu Filho, através
das almas que ele influencia, ele irá a grandes distâncias contaminar a minha imagem
através de muitos rituais secretos e missas negras. A minha estátua será decorada com
símbolos satânicos e eu serei profanada em muitos lugares por grupos maçônicos que
alcançaram o controle.
Rezai, rezai, rezai, filhos, todos os dias, pela força para enfrentar essa malvadeza com
coragem. Não tenhais medo disso. Aceitai que o exército de Satanás controla agora
muitas nações, em todas as partes do mundo. Quando aceitardes isso, então pode servos dada a força e a determinação de que vós precisais. Quando vós pedirdes essas
graças, através das Cruzada de Orações, vós podereis, e conseguireis, ajudar a mitigar
essa malvadeza.
A vossa amada Mãe; Mãe da Salvação.

Deveis conservar os Santos Missais, os paramentos, a Bíblia
Sagrada e as Santas Cruzes. Eles serão todos substituídos
17 de Agosto de 2013
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Minha querida e amada filha, muitos daqueles que são abençoados com forte fé e amor
por Mim, JESUS CRISTO, estão finalmente a começar a reconhecer a Minha Voz,
quando Eu falo para o mundo através destas Mensagens.
Aqueles que passam as suas vidas servindo servilmente a serpente, sabem também que
Sou Eu Quem fala. E, portanto, a batalha para realizar a Minha Santa Vontade, por um
lado, e o desejo por parte dos inimigos de DEUS de lutarem contra Mim, começou.
Aqueles que estão a planejar infligir sofrimento sobre a humanidade, como parte de
um pato com a besta, estarão atentos para não serem vistos a denunciar estas
Mensagens publicamente, visto que, ao fazê-lo, dar-lhe-iam crédito. Em vez disso, eles
espalharão o ódio contra Mim num outro sentido, começando por destruir a fé dos que
estão dentro da Minha Igreja. Eles voltarão os corações dos que Me amam contra os
seus companheiros Cristãos. Eles abraçarão preferencialmente os pagãos, os feiticeiros
da nova era e os adoradores da besta, e os Cristãos serão o alvo dos torpes rituais
pagãos, os quais se realizarão nas Igrejas Católicas e em breve noutras igrejas Cristãs.
Estes eventos ainda estão para chegar. Por favor, não penseis que as atuais Santas
Missas ou os Sacramentos já mudaram, porém, eles mudarão muito em breve. Quando
o fizerem, deveis virar as vossas costas e defender-Me.
Muita mudança tem sido planejada ao longo dos últimos anos pelo mal da Maçonaria
na Minha Igreja na Terra. Agora, os seus planos, já conhecidos dentro das mais altas
classes das igrejas, estão prestes a ser anunciados. Eles serão desvendados com o
anúncio de que a Igreja Católica está a ser modernizada, para que se possa tornar
relevante numa sociedade de espírito aberto e liberal. Será dito que é para pôr o
passado para tras, e será depois disto que o seu lema é abraçar todos os credos, para
salientar que não tem uma atitude tacanha. Este anúncio será celebrado em todo o
mundo e os meios de comunicação cobrirão esta grande notícia nas suas primeiras
páginas, enquanto antes a Igreja Católica era vista com antipatia.
A semente de Satanás espalhar-se-á, e nas novas cerimônias o formato das Santas
Missas ficará para trás. Todas as frases corretas relativas à Minha Paixão serão
substituídas por disparates - palavras vazias - receptáculos vazios - tabernáculos vazios.
Todas as Minhas Cruzes serão substituídas pelos símbolos secretos do oculto.
Esta é a desolação dita ao profeta Daniel. Isto é o fim da Minha Santa Eucaristia e o fim
da Missa, tal como vós a conheceis, em muitos lugares. Mas, Meus amados e leais
servos, preparai agora a produção das Santas Hóstias. Deveis conservar os Santos
Missais, os paramentos, a Bíblia Sagrada e as Santas Cruzes. Eles serão todos
substituídos.
Deveis reunir rapidamente e planejar, pois não vos será permitido celebrar a Santa
Missa de acordo com a Minha Vontade.
Eu guiar-vos-ei, Meus servos sagrados, quando chegar a hora. Aos cristãos que
acreditarem que essa abominação será apenas vista na Igreja Católica, sabei então que
isso afetará todas as igrejas Cristãs, até que sejam banidas todas as menções, ou sinais
sobre Mim. Com o tempo vós sereis severamente punidos por mencionardes o Meu
Nome.
Vós ficareis chocados pela forma rápida e aparentemente inocente, renovada, mas
contaminada; como a Igreja descerá a um culto perverso. Eles irão a extremos para
punir aqueles que desafiam sua artificial, pagã, nova religião mundial.
Os Cristãos e os JuDEUS serão o principal alvo do ódio e serão perseguidos por causa
da sua religião.
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Em vez de terdes medo, Eu Apelo a que vos prepareis para lutar em Meu Nome. Nunca
vos esqueçais o quanto Eu Sou ainda odiado. Sabei que quando Me seguirdes, nestes
enganosos tempos vindouros, a vossa cruz será muito mais pesada que a dos que
vieram antes de vós.
O vosso JESUS.

O Primeiro Julgamento está próximo e Eu lançarei os ímpios
para o lado
15 de Agosto de 2013
Minha querida e amada filha, Eu Apelo a todos os Meus discípulos, que conhecem a
Verdade, para manifestarem coragem, nestes tempos difíceis para a humanidade.
O tempo em que as guerras irromperão em muitas nações, ao mesmo tempo, está muito
próximo. Quando ouvirdes falar de todas estas guerras e testemunhardes a total
crueldade dos opressores que causam as guerras, todos unidos a provocar tristeza, vós
sabereis que o momento da Minha Segunda Vinda está próximo.
Muitos de vós reconhecereis a Verdade contida no Livro de João – a Revelação - como
está agora a ser-vos revelada. Não temais, visto que todas estas coisas devem acontecer.
Muitos, que não aceitam estas Mensagens, cometem um erro grave, pois o Livro da
Verdade inclui simplesmente os detalhes e os segredos contidos no Livro da Revelação.
Eu, o Cordeiro de DEUS - apenas Eu - tenho permissão do Meu PAI para abrir os Selos
contidos nele.
Se vós não acreditais no Livro da Verdade, então não acreditais no Livro da Revelação.
Ficai avisados. Aqueles que rejeitam o Livro da Revelação renunciam à Minha
Misericórdia. Mas a Verdade ser-lhes-á mostrada durante o Meu Grande Aviso, por
Intervenção Divina, porque de outra forma muitos nunca iriam conhecer-Me ou
entender a grande Misericórdia que Eu trago ao mundo. Vós nada deveis acrescentar
ao Livro da Revelação, tentando interpretá-lo ou tirar qualquer coisa dele para
satisfazer os vosso próprios desejos, pois sofrereis por isso. Quando vós fazeis essas
coisas vós adulterais a Palavra de DEUS. Este Livro foi-vos prometido. DEUS enviou o
Seu 7º mensageiro para revelar a Verdade. Aceitai-a com confiança em Mim, ou vós
caminhareis sozinhos na ignorância do terrível engano que acontecerá aos que
rejeitam a Palavra de DEUS.
Muitas, muitas mudanças acontecerão agora no mundo, as quais ninguém deixará de
observar. As religiões tornar-se-ão um absurdo, quando milhões adoptarem uma fé
pagã, a qual, ser-lhes-á dito, é para honrar a DEUS. A humildade e o amor pelos pobres
serão as razões, ser-vos-á dito, pelas quais a igreja renovada e erudita anunciará um
novo começo. Como cordeiros para o abate, vós sereis levados para dentro do lago de
fogo. Quando perceberdes a terrível abominação, para a qual vós fostes atraídos,
poderá ser tarde demais. Quando vós prestardes homenagem à besta, ela infestar-vos-á
e muitos, com o tempo, tornar-se-ão escravos.
Grandes mudanças no mundo, na política e nos sistemas e meios de comunicação,
resultarão numa grande divisão. Aqueles que são leais a DEUS, em tudo o que foi dado
ao mundo através de Mim, JESUS CRISTO, viverão. Aqueles que Me rejeitarem não
terão vida, pois eles serão incapazes de aceitar a Minha Misericórdia. O Meu Coração,
embora por isso ele vá ser cortado pela metade, tornar-se-á endurecido e a Minha
Justiça prevalecerá.
O Primeiro Julgamento está próximo e Eu lançarei os ímpios para o lado, porque o
Novo Céu e Nova Terra acolherão apenas aqueles que aceitarem a Minha Misericórdia.
Muitos dirão: "DEUS é Misericordioso. Ele nunca mostraria semelhante crueldade". A
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Minha resposta é esta. A Terra, como vós a conheceis não existirá mais. Em vez disso,
uma nova Terra renovada emergirá – muito grande, maior do que antes, na qual doze
nações residirão lado a lado, em amorosa harmonia. Apenas aqueles que permaneçam
leais a Mim e aqueles que não Me conhecem, mas que aceitem a Minha Mão, quando Eu
lhes provar a Verdade de O Aviso, entrarão nos portões. Então, eles serão fechados.
Então, nenhum outro homem entrará, pois o Meu Julgamento estará feito. Todo o
sofrimento será esquecido e os ímpios serão lançados no Inferno, onde sofrerão uma
eternidade. O homem nunca deve subestimar o Meu Grande Amor, Misericórdia e
ComPaixão. Mas ele deve também temer a Minha Punição, visto que quando a última
trombeta soar será o final, no Grande Dia do Senhor. E, então, será o fim.
O vosso JESUS.

Quando vós honrardes a Minha Mãe, deveis visitar os seus
Santuários e prestar-lhe homenagem lá
14 de Agosto de 2013
Minha querida e amada filha, nenhum homem vivo pode compreender inteiramente
como Satanás é astuto. Sabei que aqueles que ele infesta nunca vos darão a impressão
de maldade. Pelo contrário, eles serão muito atraentes, bem-humorados, autoritários e
convincentes quando vos revelam os seus caminhos de pecado, para que assim vós
aceiteis o seu embuste.
Aqueles que, dentro da Minha Igreja, prestam homenagem ao maligno e que
servilmente seguem as suas instruções, muito vos irão confundir pelo seu
comportamento santo. Eles vão ganhar muitos de vós, ao longo dos seus percursos,
uma vez que vos parece que verdadeiramente Me honram e à Minha querida Mãe. Mas
sabei que cada gesto e ato aparentemente santo é a camuflagem de um insulto diante
dos altares, apresentado como se fosse para honrar o Meu Nome. Sabei que quando
eles tiverem que honrar a besta, mostrar-vos-ão o que vos parecem atos santos, mas
eles estarão de costas voltadas. As suas intenções parecem muito santas e respeitosas,
mas não vos deixeis enganar.
Quando vós honrardes a Minha Mãe, deveis visitar os seus Santuários e prestar-lhe
homenagem lá. Aqueles que Me amam vão para ela. Eles nunca devem aceitar que a
Minha Mãe possa ser comandada pela corte dos inimigos da Minha Igreja.
Os outros sinais que o mundo será convidado a aceitar, e que parecem honrar o DEUS
Trino, a Minha Mãe e a todos os santos, irão parecer bons. Mas eles ser-vos-ão sempre
mostrados de uma maneira diferente pelos inimigos de DEUS. Quando o inesperado é
apresentado, sabei que esse é um grande sinal da besta, que levará o mundo a acreditar
que ele e os seus asseclas são santos.
O vosso JESUS.

Em breve, eles irão usar as igrejas como locais de comércio e
lucro
13 de agosto de 2013
Minha querida e amada filha, que miséria será sentida pelos Católicos e Cristãos, em
todo o mundo, quando eles virem como as suas igrejas e lugares de adoração serão
transformados em locais de entretenimento.
Muitos eventos serão colocados em igrejas, na pretensão de Me prestarem homenagem,
mas que insultarão o Meu Nome. Em breve, eles irão usar as igrejas como locais de
comércio e lucro. Todas essas coisas estão a chegar e aqueles que Me amam chorarão
de grande tristeza. Como essas pobres almas sofrerão, como elas terão que combater
tais blasfêmias. As heresias que lhes serão impostas goela abaixo significarão o pouco
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respeito que será mostrado por aquelas almas em muitas das práticas e cerimônias que
insultam a DEUS. Haverá cânticos, risadas, vozes ruidosas e narrativas de historietas,
que nada têm a ver Comigo. No entanto, todos esses atos vis serão cometidos nas
Minhas Igrejas e diante de Mim.
Minha filha, presta agora atenção à Minha Promessa. Eu irei aos confins da Terra para
salvar cada pecador. Mas, tão infestadas se tornarão essas almas, que não importa o
que Eu faça por elas, porque elas nunca aceitarão a Minha Misericórdia, mesmo no
momento da morte, embora saibam que o Inferno os espera.
Por isso, vós tendes de aceitar que as almas se perderão de Mim, porque a sua maldade
está tão arraigada dentro das suas almas que nenhuma intervenção as vai separar da
besta.
O que Eu devo dizer é isto. Não permitais que os que estão infestados pelo maligno vos
afaste para longe de Mim através das suas mentiras. Quando aceitais as mentiras que
vos são ditas por aqueles que não Me honram, vós enfraqueceis a vossa fé - mesmo que
seja apenas um aspecto relativo aos Meus Ensinamentos. Se vós cederdes numa só
questão, destinada a mudar a vossa interpretação do que Eu vos disse, isso significa
que estareis a permitir que o maligno vos tente com mais força, para que vos afasteis de
Mim.
Cobri os ouvidos com as mãos, quando as blasfêmias derramam da boca da besta. Não
aceiteis nada que traia os Meus Sacramentos ou os Meus Ensinamentos. Voltai-vos para
o outro lado e segui-Me, porque, quando todas estas coisas começarem a acontecer
haverá apenas um caminho em que podeis caminhar. Esse é o Meu Caminho - o
Caminho da Verdade. Só a verdade completa é aceitável. Meia verdade significa que ela
se torna numa mentira.
O vosso JESUS.

As inundações serão um lugar comum e vós sabereis quais as
partes do mundo que mais íram o Meu PAI
12 de Agosto de 2013
Minha querida e amada filha, os Meus seguidores por toda a parte, incluindo os que
não conhecem estas Mensagens, andam indecisos nas Minhas igrejas, neste tempo, à
Minha procura. Por causa do Dom do ESPÍRITO SANTO que Eu lhes concedi, eles serão
atraídos para o refúgio do Meu Coração. Eles vão sentir-se desconfortáveis no mundo, e
entenderão que necessitam da Minha ajuda para permanecerem firmes para os Meus
Ensinamentos.
Muitos sentirão as mudanças no ar, quando os inimigos de DEUS começarem a dar a
conhecer o seu plano de ódio para enganar o mundo como seus atos vis, tolerando o
pecado em todas as suas formas dadas a conhecer. O mundo será varrido por uma
enxurrada de angústia, e muitos ficarão chocados com as tentativas que verão por toda
a parte para idolatrar o pecado por todas as formas.
Os pecados da carne serão aplaudidos. A vaidade e o amor-próprio obsessivo serão
testemunhados por todo o mundo. A auto-obsessão parecerá ser, como nunca dantes,
uma marca essencial. Aqueles que não procuram tais prazeres serão descartados e
sentir-se-ão como estranhos. Os pecados do maligno serão glorificados e, como o
homem será arrastado para esta loucura, serão vistas no mundo as inundações de ira
que o Meu PAI derramará sobre muitas partes de muitos países. As inundações serão
um lugar comum e vós sabereis quais as partes do mundo que mais íram o Meu PAI.
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Todas as vossas perversas nações experimentarão, em primeira mão, como os pecados
da carne serão punidos. O Meu PAI impedirá que o maligno tome conta das almas
daqueles que são culpados deste pecado, para os impedir de infestar os outros. Eles
serão impedidos. Não mais lhes será autorizado continuarem com a sua infestação.
Esse mal será tratado e a Intervenção Divina será agora testemunhada por toda parte,
pela Mão de DEUS.
Orai por Misericórdia pelos que possam ser apanhados nestes castigos. Eu protegerei
aqueles que se voltem para Mim, por proteção.
O vosso JESUS.

Sabei que a dor da rejeição será exatamente como a que Eu e os
Meus apóstolos tivemos que sofrer durante o Meu tempo na
Terra
10 de Agosto de 2013
Minha querida e amada filha, nenhum homem dentre vós é tão limpo de alma que
possa julgar os outros em Meu Nome. Mas sabei isto, aqueles de vós que Me são leais e
que seguem os Meus Ensinamentos – vós tereis que suportar muita tristeza quando
presenciardes a maior abominação maligna que o mundo enfrenta.
Em nome da justiça social e da comPaixão social, surgirá o falso profeta, no que o
mundo acreditará ser para evangelizar e criar uma igreja moderna. Esta igreja visará
alcançar todos os pecadores e abraçar aqueles cujos pecados não são aceitáveis por
Mim.
Vós, Meus amados seguidores, sereis vistos como uma seita herege, porque vós
continuareis a proclamar a Verdade. Todas as tentativas de vos manterdes fiéis a Mim
serão vigorosamente atacadas. Vós sereis proscritos e declarados como dissidentes de
direita. Qualquer tentativa de manter as tradições nas Sagradas Cerimônias será
ignorada.
O poder dos que vão enganar as Minhas igrejas na Terra não deve ser subestimado,
porque milhões de servos sagrados abraçarão a nova falsa doutrina. Eles acreditarão,
equivocadamente, que esta nova doutrina é uma forma de evangelização. O seu apoio,
como servos de livre vontade, à abominação, tornar-se-á muito difícil para os Cristãos
que conhecem a Verdade. As suas vozes serão como murmúrios no meio da gritaria dos
que se tornarão escravos das mentiras criadas em Meu Nome.
Sabei que a dor da rejeição será exactamente como a que Eu e os Meus apóstolos
tivemos que sofrer durante o Meu tempo na Terra. Os sacerdotes da época, que diziam
amar a DEUS, não hesitaram em silenciar as vozes dos Meus discípulos, que lhes
levaram a notícia de Quem Eu era. Desta vez, quando Eu anunciar Minha Segunda
Vinda, os Meus profetas e os Meus discípulos ficarão angustiados quando as suas vozes
forem repudiadas e eles forem acusados de blasfémia.
Embora os Meus seguidores se expandam e cresçam, eles ficarão como pedintes e
subirão ao Monte Calvário - nus, sem nada a não ser a sua fé. Enquanto mantiverem
viva a Chama da Minha Luz na Minha Igreja – a Minha Igreja Verdadeira - eles nunca se
desviarão da Verdade e levarão às suas costas uma pesada cruz. Essa é a cruz da
salvação, porque nas suas pobres costas, cansadas, eles levarão os pecados dos que
desertaram de Mim. A sua sina será difícil. Pelo seu amor por Mim, eles sofrerão pelos
outros para salvarem as suas tristes almas.
Essas almas não merecem ser salvas. Elas só podem ser salvas, porque Eu os escolhi
para as salvar. Elas insultar-Me-ão, causarão sofrimento horrível aos Meus fiéis
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seguidores e atormentarão o Meu Exército Remanescente. No entanto, Eu salvá-las-ei
devido à fé dos que estão no Meu Exército Remanescente.
Aqueles que venderam as suas almas à besta, sabei isto. Vós podeis não acreditar no
Inferno, mas Eu revelar-vos-ei o sofrimento que ele vos trará. No dia em que Eu vos
mostrar os níveis de tortura do Inferno, aterrorizar-vos-eis, e muitos de vós gritareis
pela Minha Misericórdia. E Eu salvar-vos-ei, se gritardes pelo Meu perdão. Eu farei isso
durante o Dia do Grande Aviso. Aqueles de vós, que testemunhardes os fogos ardentes
do Inferno, mas que não voltardes para Mim - vós não sobrevivereis ao Aviso e, esse
momento em que Me rejeitardes, será o vosso fim.
Todos os que permanecerdes leais a Mim e fiéis à Minha Palavra - embora sofrendo - o
futuro à vossa frente é de grande glória.
Aqueles que não prestardes atenção ao Meu Aviso, ou vós ouvis a Verdade ou estareis
em grande perigo.
Aqueles de vós que idolatreis a besta e o falso profeta, que seguis a nova religião
mundial, sereis lançados vivos nos fogos ardentes do inferno, com esses dois.
A Verdade tem um sabor amargo, mas, se a aceitardes, ela vos trará a Vida Eterna, na
qual podereis desfrutar do Meu Reino para sempre com os vossos entes queridos. Não
corteis o cordão umbilical com a Vida Eterna, pois vós sofrereis um sofrimento tão
terrível, e nunca vos será concedido um indulto.
O vosso JESUS.

Mãe da Salvação: O homem jamais poderia rejeitar essa nova
existência perfeita
9 de Agosto de 2013
Minha filha, serão feitos todos os esforços pelo maligno para encorajar todas as almas,
incluindo as que estão mais próximas do Coração do meu Filho, a rejeitar e negar a Sua
Segunda Vinda.
Assim como o espírito do mal lutou contra mim, a Mãe de DEUS, no período que
antecedeu o nascimento de JESUS, a mesma oposição será testemunhada quando a
Segunda Vinda se aproxima.
Muitas pessoas estão cegas para a Promessa feita pelo meu Filho, quando Ele disse que
voltaria de novo. Muitas, que não aceitam que a Sua Segunda Vinda acontecerá em
breve, não estão preparadas, porque não podem aceitar que tal aconteça no seu tempo
de vida. Ao passo que, logo nos dias após a morte do meu Filho na Cruz, os Seus
apóstolos pensaram que testemunhariam a Sua Segunda Vinda. Esta crença prevaleceu
também nas mentes de muitos Cristãos, centenas de anos mais tarde. Mas, hoje, não é
essa a situação. Alguns acreditam que a Segunda Vinda respeita a uma parte da antiga
Sagrada Escritura, e que esse é um evento que faz parte do futuro. Eles não acreditam
que a Segunda Vinda tenha qualquer relevância para eles, no mundo moderno actual.
Tudo no mundo de hoje está baseado no materialismo, na moderna inteligência
humana e nas grandes maravilhas que resultam dos grandes avanços da ciência.
Filhos, vós deveis preparar-vos. Vós não deveis ter receio. É porque vós sois muito
amados pelo meu Filho que Ele virá de novo para vos trazer uma grande paz, uma
grande libertação da tristeza e do desespero - que são o resultado directo do pecado no
mundo.
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A Segunda Vinda de CRISTO é o que a humanidade precisa para sobreviver. Se JESUS
não viesse em breve, como predito, então o mundo seria destruído e o homem seria
abandonado. Esse Dom irá trazer-vos uma nova vida, um maravilhoso e glorioso
começo no Novo Paraíso. Será a maior renovação da Terra e com ela virá a Vida Eterna.
O homem jamais poderia rejeitar essa nova existência perfeita. Ninguém, a quem fosse
dado o pleno conhecimento desta Nova Era de Paz, em que o Paraíso será restaurado,
lhe viraria as suas costas. Nem um único pecador quereria ser excluído, mas,
infelizmente, as mentes de muitos ficarão cegas para a Verdade. Ao invés, eles
acreditarão que a paz será deles quando engolirem as mentiras que em breve lhes serão
apresentadas, na errada crença que eles têm de DEUS.
Rezai, rezai, filhos, para serdes abençoados com o Dom da visão, dado aqueles de vós
que fordes dignos de ser abençoados com o Dom do ESPÍRITO SANTO. Somente
aqueles que aceitem a Mão de Misericórdia, pela Mão de DEUS, serão levados para uma
vida de eternidade.
A vossa amada Mãe; Mãe da Salvação.

Uma alma não pode ser íntegra de novo até que reconheça a
Grandiosidade de DEUS
9 de Agosto de 2013
Minha querida e amada filha, as pessoas não compreendem plenamente o que significa
estar em união com o Meu Coração. Eu, JESUS CRISTO, vim para libertar a
humanidade da escravidão do pecado. O pecado foi criado quando Lúcifer acreditou
que era maior do que DEUS. Por causa da sua perversa inveja, ele tentou o homem – os
primeiros filhos de DEUS, Adão e Eva – para se afastarem d’Ele.
A Minha morte deu a todos os filhos de DEUS o Dom da Salvação. A todas as pessoas no
mundo, de todos os credos, incluindo aquelas que não acreditam em DEUS, ou aquelas
que negam a DEUS e colocam falsos ídolos antes d’Ele, a todas elas, é oferecido o Dom
da Salvação. Nem todas aceitarão este Dom. Eu venho a cada um de vós como o
Salvador. Eu virei perante cada um de vós, para vos provar a Verdade, antes do dia
final. Eu virei para oferecer o Dom da Vida Eterna, mesmo aqueles que pecaram
gravemente aos Olhos de DEUS.
A glória de DEUS é o caminho a seguir e, a fim de receber esse Dom, tudo que vós
tendes que fazer é aceitar a Minha Misericórdia. DEUS é Todo-Poderoso, Poderoso e
Perfeito em todos os sentidos. Ele é muito amado por todos os anjos e santos do Céu.
Ele é muito amado por muitas almas que estão vivas hoje no mundo. Todos
testemunharão a Sua Grande Glória no Novo Céu e Nova Terra.
DEUS não necessita do homem. Apenas pelo Seu Amor pelo homem, Ele Me envia, ao
Seu amado Filho, uma vez mais, para vos trazer a vida eterna, que Eu prometi. Isso,
porque Ele é paciente. É por isso que Ele faz Vista cega ao pecado, na esperança de que
os Seus filhos voltem para Ele e aceitem o Seu Amor.
O amor é poderoso quando é puro e vem de DEUS. Quando a alma é pura facilmente
será atraída para o Amor de DEUS. As almas que precisam de ser limpas, aceitarão o
amor de DEUS se aceitarem o sofrimento que é necessário para as tornar íntegras de
novo. A alma não pode ser íntegra de novo até que reconheça a Grandiosidade de DEUS
e se curve diante d’Ele em humilde servidão.
O dia em que será mostrado a todos o caminho para a salvação está próximo. A cada
pecador será dada a oportunidade de chegar até DEUS. Aqueles que o fizerem serão
presenteados com a Minha Misericórdia.
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O vosso JESUS.

DEUS PAI: O anticristo está agora pronto para se revelar a si
mesmo
7 de Agosto de 2013
Minha querida filha, o mundo deve preparar-se para a chegada do maior inimigo da
humanidade desde que os Meus filhos foram colocados na Terra.
O anticristo está agora pronto para se revelar a si mesmo, e o seu plano é este:
Ele esperará até que as guerras grassem por toda a parte, então ele surge e cria uma
falsa paz no Estado de Israel, ligando-o com a Palestina numa aliança improvável.
Todos o elogiarão generosamente. Ele não ficará por aí, pois ele progredirá na paz a um
ritmo que a muitos surpreenderá, e negociará acordos de paz em muitos países
devastados pela guerra. Uma vez mais, será elogiado e então será admirado, com uma
extraordinária devoção, por milhares de milhões em todo o mundo.
Assim, tudo parecerá estar bem. Muito em breve ele envolver-se-á em filantropia e
ligar-se-á aos principais bancos mundiais para criar uma nova e poderosa instituição
financeira. Muitas empresas e líderes políticos se associarão a muitos dos seus planos.
A seguir, uma nova monstruosidade será criada, em nome do pontapé de arranque da
economia mundial. Isso será uma nova Babilônia, o centro de todo o poder, no qual a
elite mundial e os ricos negociarão. Isso será a origem de grandes notícias, nas quais as
pessoas se beneficiarão de todas as formas de emprego, de casas para viver e de comida
para alimentar as suas famílias.
Toda a glória estará à volta do anticristo. Então, juntamente com o falso profeta, ele
criará uma parceria global, que será apresentada como a maior iniciativa humanitária.
O mundo aplaudirá esta Nova Babilônia e todos irão clamar para tentar ganhar mesmo
que apenas uma pequena base de sustentação no seu meio.
A nova Babilônia, será dito a todos, é para glorificar a excelência, para promover o
meio ambiente, para abranger a mãe terra e para livrar o mundo da pobreza, pela
riqueza, a qual irá derramar da sua boca vil.
Quando isso acontecer, a Mão da Minha intervenção mudará o eixo do mundo. Eu não
descansarei sem avisar os Meus filhos das consequências de abraçarem essa
abominação, criada nas profundezas do Inferno, e infligida sobre a humanidade.
Grandes sinais serão dados por Mim, para mostrar a todos os que abracem e aceitem
este insulto no Meu Santo Nome.
Eu abalarei o mundo, e ele inclinar-se-á. Nenhum homem poderá ignorar a Minha
Intervenção. Depois, Eu lançarei fogo sobre um terço da Terra. A seguir, virá a fome,
mas não pela Minha Mão, será pela contaminação deliberada da Terra pelo anticristo.
Como ele e os seus asseclas infligirão maldades sobre pessoas insuspeitas em muitos
países, Eu replicarei.
Embora esse sofrimento seja difícil de suportar, não tenhais medo, filhos, porque isso
será breve. É grande o Meu Amor por todos vós, mas é rápida a Minha Justiça e grande
o Meu Castigo.
Vós não deveis aceitar o que é posto diante de vós. Quando virdes o homem da paz, o
anticristo, receber elogios e prêmios pelas suas grandes obras em países devastados
pela guerra, sabei que Minha Intervenção está próxima.
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Vós deveis permanecer em união com o Meu Filho, JESUS CRISTO, sempre, e rezar
para que os Sacramentos vos sejam disponibilizados por sacerdotes e clérigos leais,
durante o período de provações que está diante de vós.
Será feita a Minha Vontade.
Nada pode, nem vai, parar o Pato Final, pelo qual o Meu Filho reinará em Paz, na
plenitude.
O vosso amado PAI; DEUS, o Altíssimo.

Mãe da Salvação: Não aceiteis a tolerância para com os pagãos;
para assumirem o controle das igrejas de DEUS
6 de Agosto de 2013
Minha filha, tu nunca deves ouvir aqueles que atacam estas Mensagens da Santíssima
Trindade, pois isso irá distrair-te deste Trabalho. Lembra-te que esta Missão será
atacada mais do que qualquer outra, por causa da sua seriedade. O escárnio, a
ridicularização e a crítica continuarão até ao último dia, quando tu terminares a
Mensagem Final.
O plano para desacreditar estas Mensagens intensificar-se-á e o ódio aumentará, por
isso, está preparada. Estas Mensagens não podem ser ignoradas pelos crentes nem
pelos descrentes, pois a Palavra de DEUS nunca irá passar despercebida. O ódio contra
DEUS no mundo, precisamente agora, está em toda a parte, e aqueles que proclamam a
Sua Palavra nestes tempos, sofrerão.
A Verdade foi sempre rejeitada desde que DEUS enviou os Seus profetas, no princípio,
para avisar os seus filhos sobre os perigos do paganismo. O paganismo é a antítese da
Verdade, a Palavra de DEUS. Essas pobres almas, que honram falsos DEUSes, irritam
muito o Meu PAI. Ele é um DEUS ciumento, pois foi através d’Ele que tudo começou.
Ele é Todo-Poderoso. Ele é um DEUS amoroso, mas a Sua Ira é para ser temida, quando
os pagãos infestam aqueles que O amam.
Quando os filhos de DEUS, aqueles que crêem n’Ele, e que O adoram, através do Seu
amado Filho, JESUS CRISTO, tentam unir-se com todas as almas, com todas as
religiões, eles devem ser muito cuidadosos. DEUS quer que todos os Seus filhos se
amem uns aos outros, independentemente da raça, credo ou nação. O que Ele não
permitirá é que os Cristãos abracem os pagãos dentro da sua igreja. Quando isso
acontecer as nações acabarão com todos os vestígios do Cristianismo. Isso é um insulto
a DEUS, é tomar a Verdade - a Palavra de DEUS - e deixar espaço para que as mentiras
a contaminem.
Os profetas de DEUS avisaram a humanidade dos perigos de abraçarem o paganismo,
porque leva à destruição total. Quando isso acontecer, as nações que permitirem essa
abominação nas suas igrejas serão eliminadas, sendo-lhes mostrada pouca
Misericórdia.
Não aceiteis a tolerância para com os pagãos; para assumirem o controle das igrejas de
DEUS. Vós nunca deveis esquecer o grande sacrifício feito por DEUS quando Ele enviou
o Seu único Filho para vos trazer a salvação. O dia em que vós aceitardes as práticas de
outras igrejas, e não as de DEUS, ou quando mostrardes respeito pelos pagãos, é o dia
em que voltareis as costas à Verdade.
Mantende os vossos olhos abertos e rezai para que as vossas igrejas não vos forcem a
renunciar à vossa fidelidade a JESUS CRISTO.
116

A vossa amada Mãe; Mãe da Salvação.

Ao defender a Minha Palavra vós sereis considerados cruéis e
sem compaixão com os que não acreditam em DEUS
5 de Agosto de 2013
Minha querida e amada filha, como Eu choro de tristeza quando vejo a terrível divisão
dentro da Minha Igreja na Terra. A amargura da minha agonia é porém atenuada por
aqueles que realmente Me amam e que já sentem preocupação com a maneira pela qual
o Meu Corpo está a ser tratado.
Vós nunca deveis sentir necessidade de aceitar qualquer fato, ação ou palavras que
sejam contra Mim. Se vos sentirdes desconfortáveis com o que testemunhais dentro de
Minha Igreja, por aqueles que juram que estão em união Comigo, quando eles
profanam o Meu Corpo, vós deveis seguir o vosso coração. Eu Estou convosco em cada
segundo dessa grande apostasia e aqueles que continuardes a chamar-Me, Eu abrirvos-ei os olhos para a Verdade, para que permaneceis fiéis a Mim.
O tempo está quase sobre vós, agora. As portas da Minha Igreja em breve serão
encerradas para aqueles que insistem em permanecer leais às práticas tradicionais do
Cristianismo. Essas portas serão fechadas na vossa cara quando vós testemunhardes
por Mim. A vossa fé será ridicularizada, da forma mais astuciosa, pelo que, ao
defenderdes a Minha Palavra, vós sereis considerados cruéis e sem comPaixão com os
que não acreditam em DEUS.
Vós sereis repreendidos se fordes um servo sagrado Meu e tereis que responder pela
vossa fidelidade para Comigo. Uni-vos agora, todos vós. Eu exijo que não Me negueis.
Eu proteger-vos-ei, para que Me possais servir. Eu ajudar-vos-ei, aligeirando o vosso
fardo. Todas as Graças do Céu serão derramadas sobre vós.
Aviso aos sacerdotes:
Eu despedaçarei a todos aqueles que seguirem a falsa igreja - a igreja da besta - quando
ela vos for apresentada. Segui esta nova igreja e estareis a vender as vossas almas à
besta. Em vez de salvar almas, em Meu Nome, vós sereis responsáveis por entregá-las
para o Inferno eterno.
Eu Estou a dizer-vos a Verdade, agora, portanto é vos dado tempo suficiente para vos
preparardes para esse dia, que já não está longe.
O vosso JESUS.

Mãe da Salvação: Esta guerra para defender a Palavra de DEUS,
significa que os sacerdotes que se mantêm fiéis a Ele terão que
procurar refúgio
5 de Agosto de 2013
Minha querida filha, este será um tempo de grandes desafios para a vossa fé. A Igreja
Católica será a Igreja em que a grande divisão começará. Será nesta Igreja que os
sacerdotes do meu Filho mais sofrerão durante a grande apostasia, que, muito em
breve, terão de suportar a partir de dentro.
Os sacerdotes fiéis ao meu Filho, que ficarão partidos em dois, por indecisão, deveis
estar conscientes da necessidade de permanecerdes unidos com o CRISTO
Misericordioso. Nunca vos deveis sentir tentados a abandonar a vossa Igreja, aceitando
as falsidades daqueles que, entre vós, caíram num erro grave. Vós deveis reverenciar o
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meu Filho a todo o custo e levar o vosso povo no caminho para a santidade, não
importa quão isso seja difícil para vós.
Aqueles de vós que continuardes a realizar a Missa tradicional, sereis atormentados até
que concordais em abandoná-la totalmente. Muitas, dentre as vossas ordens religiosas,
denunciar-vos-ão ao inimigo nas vossas costas. Vós, tal como o meu Filho antes de vós,
sereis levados por aqueles que afirmam ser vossos pares, e sereis acusados de heresia
por insistirdes em continuar a mostrar respeito pelo Santíssimo Sacrifício da Missa
As novas palavras, que serão a mais vil profanação do Corpo do meu Filho, serão
impostas aos servos sagrados que ousem opor-se.
Será dentro da Igreja Católica que o irmão combaterá contra o irmão, a irmã contra a
irmã, o PAI contra o filho, os filhos contra os PAIs, até que fiquem duas fações
Esta guerra para defender a Palavra de DEUS, significa que os sacerdotes que se
mantêm fiéis a Ele terão que procurar refúgio. Para fazer isso, vós deveis começar a
encontrar e a preparar esses lugares em que podereis oferecer a Santa Missa e dar os
Sacramentos aos filhos de DEUS.
Eu, a Mãe da Salvação, protegerei esses refúgios, e, pela colocação do Selo do DEUS
Vivo, dado ao mundo pelo meu PAI, nas paredes interiores, eles permanecerão
invisíveis para os inimigos de DEUS.
Não tenhais medo dessas coisas porque, se bem preparados, vós conduzireis os filhos
de DEUS para a salvação. Se não prestardes atenção a este aviso, vós ficareis cativos em
mente, corpo e alma, dos inimigos do meu Filho e não tereis a salvação.
Aqueles que fazem a promoção do falso profeta, precisarão de muitas orações, pois
alguns deles estão cegos para a Verdade. Outros, que saberão a Verdade, mas que
ficarão do lado dos que negam a morte do meu Filho na Cruz, devem ser temidos. Eles
vão infligir danos terríveis sobre os inocentes seguidores de CRISTO.
Permanecendo fiéis à Verdade, vós conduzireis o Exército Remanescente do meu Filho
para que se torne uma força tremenda contra o maligno e os que ele dirige, na sua luta
contra os verdadeiros servos do meu Filho na Terra.
Quando chegar a hora, deveis recusar-vos a aceitar o comando de quem vai profanar a
Palavra de DEUS, através das suas mentiras e novas doutrinas obscenas, que
enganarão a muitos. Aqueles que aceitem qualquer distorção da Santa Missa ou dos
Sacramentos serão responsáveis perante o meu Filho. Por vos terdes tornado servos
involuntários do maligno, muitas, muitas almas se perderão, porque elas serão
atraídas para rituais que homenagearão a Satanás. Esses rituais honrarão o falso
profeta e o anticristo, que são inimigos de DEUS.
Rezai, rezai, rezai para que a Verdade seja vista e para que as mentiras sejam expostas
por aquilo que são - uma afronta à agonizante Crucificação do meu Filho.
A vossa amada Mãe; Mãe da Salvação.
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Quando eles mudarem o Sacramento do Batismo removerão
todas as promessas de renunciar a Satanás, porque declaram
essas referências como antiquadas
5 de Agosto de 2013
Minha querida e amada filha, não deixes homem algum acreditar durante a
perseguição que os Meus amados servos sagrados, os que permanecem leais a Mim,
terão de suportar, que a Minha Igreja pode morrer; porque isso é impossível. A Minha
Igreja – o Meu Corpo Místico – tem Vida Eterna.
Quando os Meus inimigos alterarem os Sacramentos e introduzirem novas relíquias,
novas cruzes e novas práticas - e, em seguida, disserem que a Minha Igreja permanece
como sempre foi - eles estão a mentir. A Minha Igreja nunca pode mudar.
Serão preparados muitos argumentos em cada nação para contaminar o Sacramento
do Matrimónio. Eles, os inimigos de DEUS, querem que os Cristãos aceitem o
casamento entre casais do mesmo sexo, mas nunca deveis aceitar isso, porque ofende o
Meu PAI. Isso não é aceitável aos Seus Olhos. Quando eles mudarem o Sacramento do
Baptismo removerão todas as promessas de renunciar a Satanás, porque declaram
essas referências como antiquadas e muito assustadoras. Eles dirão que é irrelevante.
Então, pouco a pouco, eles introduzirão novas versões dos Meus Ensinamentos. Vós,
todos vós, que acreditais na Minha Igreja, nunca deveis trair-Me. Nunca deveis aceitar
qualquer substituto para os Sacramentos, tal como como Eu os dei a vós. Eu Sou a
Verdade. Meus representantes da Verdade na Igreja. Mas vós só podeis reivindicar ser
parte da Minha Igreja se mantiverdes todos os Meus Ensinamentos, os Meus
Sacramentos, e aceitardes que a Minha Morte na Cruz foi o maior Sacrifício para
garantir a vossa salvação.
Qualquer coisa que vos desvie da Verdade, por medo de insultos pagãos, é muito
perigosa. Se vós negardes os Ensinamentos de DEUS e seguirdes uma nova Igreja
alternativa, não mais continuareis a fazer parte da Minha Igreja na Terra. Se vos
opuserdes às novas práticas pagãs, que serão apresentadas pelo falso profeta, sereis
considerados hereges. Então, tentarão excomungar-vos em Meu Nome. Se
permanecerdes fiéis a Mim, e vos recusardes a tomar parte nesse engano malvado, vós
continuareis a fazer parte da Minha Igreja.
A escolha pode ser dolorosa, quando todas estas coisas acontecerem, mas é muito
simples. Ou vós sois por Mim ou contra Mim.
O vosso JESUS.

As Minhas profecias que revelam a chegada do anticristo estão
prestes a realizar-se
4 de Agosto de 2013
Minha amada filha, as Minhas profecias que revelam a chegada do anticristo estão
prestes a realizar-se.
O dia para todos vós preparardes as vossas casas e a vossa rotina de orações está sobre
vós, e todos os que Me seguem devem estar dispostos a fazer sacrifícios para Me ajudar
a abrir os olhos dos filhos de DEUS, em todos os lugares, para esta malvadeza que vai
pôr o mundo de cabeça para baixo.
Assim como qualquer verdadeiro profeta é desprezado e tratado como um estorvo, vós,
Meus queridos seguidores, sereis vistos como uma contrariedade quando revelardes a
119

Verdade. Esperai ser ridicularizados, escarnecidos e desprezados, ao virar de cada
esquina. As pessoas que vos cercam intimidar-vos-ão, criticando-vos e procurando
falhas, mesmo se vós nem sequer falardes com elas acerca da Minha Palavra.
Cada anjo caído e demônio que se infiltre na Terra nestes tempos irá imediatamente,
através das almas fracas, cair sobre vós, a fim de vos desencorajar deste trabalho.
Aceitai esta aflição em Meu Nome porque, ao fazê-lo, dareis grande glória a DEUS, e
essa é uma das maiores dádivas que vós Me podeis dar. Então, Eu usarei essas vossas
provações para derrotar Satanás, reivindicando almas que lhe estavam destinadas.
Muito poucos compreendem as Leis Divinas do Céu e do papel da Cruz nas suas vidas.
Um dia, todos os filhos de DEUS entenderão a razão por que tais ações cruéis devem ser
suportadas. Continuai com a tarefa de difundir a Verdade, ignorai o ódio que ireis
testemunhar e não aceiteis a orientação daqueles que Me negam - nunca.
A vossa marcha em direcção ao Novo Paraíso será difícil. Mas, apenas com um pequeno
exército, vós podereis vencer a severidade das punições trazidas ao mundo pelo
anticristo. A vossa tarefa é avisar os outros acerca dos perigos de aceitarem as leis de
Satanás como um substituto das Leis de DEUS.
É apenas pelo Comando do Meu PAI que Eu posso levar Comigo todos aqueles cujos
nomes estão no Livro da Vida, mas, quem der a sua lealdade ao falso profeta, e com
uma dócil aceitação, cai sob a apelativa conduta do anticristo.
O vosso JESUS

DEUS PAI: os nomes dos que estão no Livro da Vida são os
primeiros alvos da besta
3 de Agosto de 2013
Minha querida filha, Eu Chamo a humanidade a partir do Altíssimo e Santíssimo Reino.
Os Meus pobres filhinhos, como tu, sofrem por causa do pecado de Lúcifer, mas vós
deveis saber que, pelo Meu Poder Todo-Poderoso, Eu o arrasarei e a todos os anjos
caídos sobre a face da Terra. Como o tempo está próximo, então vós deveis prepararvos.
Compreendei que os anjos caídos e os demónios são desconhecidos e invisíveis para a
maioria de vós, mas Eles andam entre vós, tentando-vos a cada dia para que vós caiais.
Se fordes levados nesta rede de enganos, em breve achareis que não sereis capazes de
serenar ou de encontrar a verdadeira paz nas vossas almas.
Eu afirmo que aqueles que se deixarem extraviar pelo falso profeta ver-se-ão perdidos e
confusos, e que aceitarão a grande fraude, da qual se tornarão vítimas de livre vontade.
Quando voltardes para Mim e para o Meu Filho amado, JESUS CRISTO, isso não vos
sucederá, se for esse o caso. Vós acreditareis que os Sacramentos são os mesmos,
embora vos sejam apresentados de forma diferente. Tornar-vos-eis receptáculos vazios
e não sereis mais aceites por Mim.
O mundo é Meu, porém os Meus filhos não Me querem, ao seu amado PAI, seu Criador.
As suas mentes foram bloqueadas e o maligno usou a Minha Dádiva de Inteligência
para os tentar fazer acreditar que Eu não poderia Existir. Aqueles que não acreditam
em Mim, não terão verdadeiro amor, alegria ou paz nas suas vidas. Nem aceitarão a
Vida Eterna. Em vez disso, eles procurarão apenas os prazeres da carne, embora eles
saibam que as suas vidas na Terra são curtas.
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Eu, como um PAI Que ama a cada um deles, trá-los-ei para Mim, por intermédio da
Misericórdia de Meu Filho. O Meu Poder é totalmente abrangente e Satanás, o Meu
Lúcifer, que se afastou para longe da Minha Anca por causa do seu orgulho, nunca Me
derrotará. Portanto, aqueles que o seguem, colocam a mesma barreira entre eles e Eu.
Eles saberão, pelos sinais que Eu revelo agora, que há um só DEUS, um Criador, um
Paraíso.
Todos os paraísos de que lhes falam os falsos profetas do mundo, que afastam os Meus
filhos para longe de Mim, não existem, nem nunca poderão existir. Eu Sou tudo o que é.
Eu criei tudo. Eu terminarei tudo. Todos devem estar de acordo com a Minha Santa
Vontade. Lutai contra a Minha Vontade e tornar-vos-eis em nada. Aceitai a Minha
vontade e continuareis Meus filhos.
Os que acreditais em Mim, nunca deveis rejeitar o Meu Filho, JESUS CRISTO. Eu vim
ao mundo através do Meu Filho para vos trazer de volta para a Minha Misericórdia,
mas vós rejeitastes. Vós O matastes, mas ainda assim vós nunca matastes o Meu Amor
por vós. Foi por isso que Eu permiti a Sua Crucificação para vos trazer a salvação. Essa
morte do Meu Filho na Cruz tornou-se o vosso caminho para a salvação. A Sua morte
não foi o que parecia - um fracasso aos olhos do maligno. Foi esse ato de grande
sofrimento, suportado com a maior humildade, que derrotou Satanás. E foi por causa
da morte do Meu Filho na Cruz, que fracassou o poder de Satanás sobre a humanidade.
Ainda que ele não possa levar todos os Meus filhos com ele para o abismo, muitos serão
porém seduzidos pelas suas mentiras. É por isso que vós deveis lutar, filhos, não
apenas pelas vossas próprias almas. Se vós Me amais, adorareis o Meu Filho. Se vós
amais o Meu Filho, então deveis ajudá-Lo a salvar todos os pecadores.
Eu Chamo-vos para vos dizer que quando Eu Chamo as almas, especialmente aquelas
que não Me conhecem, bem como aquelas que Me conhecem mas se recusam a aceitar
os Meus Mandamentos, que elas têm muito pouco tempo para se salvarem da tortura
eterna.
Os nomes dos que estão no Livro da Vida são os primeiros alvos da besta. Muitas dessas
almas são seguidoras do Meu Filho e são leais à Igreja. Eles voltarão ao Meu Filho, não
aceitando as novas leis, mas as do Meu Filho, as quais serão forçados a absorver como
uma nova religião. Essa nova religião foi cuidadosamente planejada ao longo de muitos
anos. Ela segue rituais satânicos, mas muitos não entendem isso. Abraçando esses
rituais, vós dareis poder a Satanás. Quando vós lhe dais esse poder, vós precisareis de
muitas orações, pois ele vos devorará em corpo, bem como em alma.
Meus filhos, Eu Intervenho agora através de punições na Terra. As pobres almas que
perderam as suas vidas através destes castigos estão a ajudar a salvar aqueles de vós
que estão perdidos para Mim.
Quando vós sentis medo por causa da maldade de Satanás e da sua influência nas
vossas vidas, lembrai-vos de que Eu vou destruir os seus representantes na Terra. Eu
vou encurtar o vosso sofrimento, porque Eu desejo salvar almas. Se Eu permitisse que
este mal continuasse, Eu não seria capaz de salvar todas as almas cujos nomes estão no
Livro da Vida.
O vosso amado PAI; DEUS, o Altíssimo.
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Mãe da Salvação: Em breve ser-vos-á pedido para distribuirdes
um substituto da Sagrada Eucaristia, que não será o Corpo do
Meu Filho
2 Agosto de 2013
Minha filha, Eu estou diante do Meu Filho neste momento e caí com o meu rosto aos
Seus Pés, em grande tristeza. Assim como eu tive de presenciar a Sua Agonia ao pé da
Sua Cruz, durante a Sua aterrorizadora Crucificação, tenho agora que suportar a Sua
Dor mais uma vez.
A Crucificação do Meu Filho está a ter lugar de novo, pois o Seu Corpo, o Seu Corpo
Místico, que é a Sua Igreja na Terra, tem que suportar a flagelação por Ela própria.
Eles, os inimigos dentro da Sua Igreja, vão flagelar o Seu Corpo, despedaçá-Lo,
ridicularizá-Lo cruelmente e profaná-Lo, antes que o ponham de lado. A Igreja do Meu
Filho está agora a ser flagelada, durante o que será a primeira fase da Sua Crucificação
na Terra, nestes tempos. Eles vão retirar o Seu Corpo - através da Sagrada Eucaristia - e
insultá-Lo, bem como rebaixá-Lo. Isso será visto em muitos sinais desrespeitosos e
gestos tortuosos, feitos para O amaldiçoar. Ao vilipendiarem a Sua Santíssima
Eucaristia, então eles estão prestes a desembaraçar-se d’Ele e, em seguida, será muito
difícil recebê-Lo. Este é apenas um dos muitos planos em curso para acabar com a
presença do meu Filho na Santa Missa
Muitos verão tais gestos perversos e reconhecerão que eles são um insulto ao meu
Filho. Muitos irão protestar, mas suas vozes não serão ouvidas. Aos pobres sacerdotes
que sofrereis pela profanação, deveis pedir-Me, à vossa mãe, para vos ajudar a suportar
tamanha dor. Vós nunca deveis, jamais, adulterar a Santíssima Eucaristia, pois é o
único Alimento de Salvação. Sem ele vós morrereis de fome. Ele deve ser sempre
disponibilizado para cada um dos filhos de DEUS. Vós nunca deveis aceitar que
qualquer outro tipo de pão seja o Alimento da Vida.
Em breve ser-vos-á pedido para distribuirdes um substituto da Sagrada Eucaristia, que
não será o Corpo do Meu Filho. Vós deveis permanecer fiéis ao Dom da Santa
Eucaristia, mesmo quando vos for dito que não é mais relevante - não é mais aceitável
na nova religião mundial.
A vossa Mãe em CRISTO; Mãe da Salvação.

A maldade presente no mundo está numa escalada não vista
desde os dias de Noé
1 de agosto de 2013
Minha amada filha, como Eu anseio para abraçar a todos vós, Meus queridos
seguidores, e levar-vos para o Meu Refúgio de paz e segurança. Como Eu gostaria de vos
levar e esconder da maldade que está a ser planejada contra todos os Cristãos.
A maldade presente no mundo está numa escalada nunca vista desde os dias de Noé, e é
como uma rede invisível que cobre a Terra. Tão letal é, que muito poucos entendem
realmente o nível de sofisticação envolvido. Mas, tomai consciência deste plano - os
detalhes dele serão dados ao mundo por aqueles que dizem representar as Minhas
igrejas na Terra – que será colocado diante de vós e tereis que os aceitar. Então, servos-á pedido para os devorares e não vos será dada nenhuma escolha. O que vos será
pedido para fazerdes, por detrás de toda a adulteração, é negar-Me, a JESUS CRISTO.
Eu avisei o mundo que quando tentardes negar a Minha Divindade – vós e todos os
envolvidos nesta trama tortuosa - sereis marcados como inimigos de DEUS. Quando
ficardes do lado das leis da blasfêmia, sereis culpados de pecado contra DEUS.
122

Eu continuarei a avisar-vos para abrirdes os olhos para a Verdade, mas Eu não posso
forçar-vos a manter-vos leais a Mim. Eu não posso forçar-vos a amar-Me. O livrearbítrio é vosso, mas se voltardes e Me pedirdes para vos guiar, Eu abrir-vos-ei os olhos
para a Verdade. Quando aceitardes a Verdade Eu salvar-vos-ei.
Meus pobres seguidores, compreendei que tal como o mundo se irá voltar contra
DEUS, o Poder do Meu PAI, Todo-Poderoso, intervirá e destruirá os Seus inimigos um
por um.
O vosso JESUS.
Julho/2013

Eles vão convencer os Meus seguidores a adaptar as Leis da
Minha Igreja pela realização de um referendo
31 de Julho de 2013
Minha querida e amada filha, lembra-te sempre como o diabo trabalha. Ele é muito
cuidadoso para não se revelar. Por isso ele junta verdades e mentiras para confundir.
Esta é a sua maneira favorita de enganar as almas. Ele nunca iria dizer a verdade,
permitindo que os outros o vissem como ele realmente é; mas, porque ele é orgulhoso,
a sua arrogância e o seu ódio por Mim extravasarão sempre. Aqueles cujos olhos estão
abertos reconhecerão imediatamente os insultos lançados na Minha Face, e perante os
Meus altares.
Satanás, lembrai-vos, é orgulhoso, arrogante, prepotente e muito, muito esperto.
Quando ele está presente nas almas, ele tem a confiança, que nasce do orgulho e da
arrogância, e a crença de que está acima de DEUS. Ele dará sempre sinais, os quais
insultam a DEUS, mas somente aqueles que sabem procurá-los os vêem. Aqueles que
honram a Satanás e que gastam muito do seu tempo em grupos que organizam rituais
em sua homenagem, ficarão encantados ao ver esses sinais. Todos os que venderam as
suas almas a Satanás se comunicarão através de tais sinais com gestos arrogantes e
desafiadores contra Mim, JESUS CRISTO.
Aqueles que vos enganam em Meu Nome vão convencer os Meus seguidores a adaptar
as Leis da Minha Igreja pela realização de um referendo. Será pedido a todos para
aceitarem as novas práticas, as quais consistem em duas coisas. A primeira é retirar a
Minha Presença na Eucaristia. A segunda é desculpar o pecado, encorajando as pessoas
a mostrarem simpatia pelos direitos humanos daqueles que não acreditam em JESUS
CRISTO.
Este referendo será falsificado e as mentiras serão apresentadas como a Verdade.
Quando a nova religião mundial for introduzida, a Minha Igreja na Terra - a Verdadeira
Igreja - esconder-se-á, a fim de Me prestar homenagem.
Eu Sou o alvo da besta. É a Mim que ela quer ferir. Ela sabe que não Me pode destruir,
por isso tenta destruir a raça humana, que ele amaldiçoa em cada segundo. Os seus
servos não pararão apenas com um insulto à Minha Presença nos Tabernáculos do
mundo. Eles não ficarão satisfeitos apenas por destruírem os Sacramentos, e por
blasfemarem contra Mim. Eles só ficarão satisfeitos quando roubarem as almas,
criando a maior blasfémia de todas. Isto é, quando eles recriarem a Minha Primeira
Vinda, dando a impressão de que o enviado foi João Baptista. O homem que afirmará
ser o profeta do Senhor, mentirá e fará algumas maravilhas, quando ele declarar que o
anticristo Sou Eu, JESUS CRISTO.
Através do poder de Satanás, o anticristo reivindicará ser Eu, JESUS CRISTO. Ai das
almas que o acolherem nos seus braços, porque elas serão impotentes contra ele.
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Permiti que esses dois vos suguem para o seu vácuo de mentiras, e vós ficareis tão
afastados de Mim que só a Intervenção do Meu PAI vos poderá trazer à Minha
Misericórdia.
Quando alguém vier no futuro e reclamar ser Eu, JESUS CRISTO, sabei que ele é um
mentiroso. Eu não virei em carne uma segunda vez. Satanás não pode proferir estas
palavras:
"JESUS CRISTO que vem em carne."
O que ele dirá, o anticristo, pela boca da besta, será o seguinte:
"Eu sou JESUS CRISTO, eu venho agora em carne para vos trazer a salvação."
Quando isso acontecer a Minha Intervenção Divina será repentina; mas, nessa altura, o
falso profeta e o anticristo terão roubado muitas almas.
Rezai, rezai, rezai para que todos aqueles que dizem ser Meus, permaneçam Meus.
Orai para que todos vós tenhais a força e a coragem para carregar a Minha Cruz,
durante a maior perseguição ao Meu Corpo – o Meu Corpo Místico – a Minha Igreja na
Terra, neste tempo.
O vosso JESUS.

Mãe da Salvação: Assim como a Santa Palavra de DEUS pode unir
as almas, pode também causar grande divisão
31 de Julho de 2013
Minha filha, quando vós amais o meu Filho, JESUS CRISTO, isso juntará todos aqueles
que verdadeiramente O amam. Quando aqueles que amam o meu Filho acham que é
difícil amar os outros, eles precisam de Me chamar, à Mãe da Salvação, para abrir os
seus corações.
O Amor do meu Filho é tão poderoso que, com o poder do ESPÍRITO SANTO, pode
espalhar-se muito rapidamente de um recanto do mundo para qualquer parte. Quando
a Santa Palavra do meu Filho é dada a todos os filhos de DEUS, através desta Missão,
dilacera os corações das almas humildes, que reconhecem o Salvador quando Ele fala.
O amor que emana da Sua Palavra, que vos é dada neste momento da história da
humanidade, juntará milhões de almas, instantaneamente, como se vos conhecesses
uns aos outros em todas as vossas vidas. É tão poderoso que pode, através do poder das
línguas, espalhar-se rapidamente de nação para nação, em todas as línguas. É assim
que vós sabeis que estas Palavras, através destas Mensagens, vêm do meu Filho.
Assim como a Santa Palavra de DEUS pode unir as almas, pode também causar uma
grande divisão. O ódio, que como a Palavra de DEUS procura devorar as almas, está no
seu pior. Como estas Mensagens atraem muito ódio e más ações, por aqueles que se
dizem discípulos verdadeiros do meu Filho, sabei então que é o maligno que o causa.
Minhas pobres almas, meus pobres filhos confusos, vós nunca deveis virar as costas
quando estiverdes inseguros das Palavras do meu Filho. Deveis manter a mente aberta
e permanecer fiéis ao que eu vos ensinei. Não julgueis quem quer que seja em Seu
Nome. Amai-vos uns aos outros. Se não acreditais que DEUS enviou o Seu último
profeta, isso não importa. Lembrai-vos, contudo, das vossas obrigações – carregando
com os vossos deveres para com o meu Filho, aderindo estritamente aos Seus
Ensinamentos.
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Vós nunca deveis aceitar que Ele abençoaria qualquer nova doutrina, pois Ele não a deu
ao mundo quando andou na Terra. Ele nunca perdoaria qualquer coisa que substituísse
a Sua morte na Cruz sobre os altares do mundo.
A vossa amada Mãe; Mãe da Salvação.

Nunca aceiteis uma cruz que não se assemelhe à Cruz na qual Eu
fui crucificado
30 Julho de 2013
Minha querida e amada filha, quão doce são as vozes daqueles que Me amam e que Me
confortam neste tempo de grande tristeza. Vós, Meus amados seguidores, que nunca
Me abandonareis, sois como mel doce na Minha Boca, tranquilizais o Meu Corpo e
elevais o Meu Espírito.
Muitos seguirão as falsidades, porque terão medo de se levantar e defender
desafiadoramente a Palavra de DEUS. No início, eles ficarão confusos pelas novas
práticas, novos símbolos, novo vestuário, novos formatos para os altares e novas
cruzes. Então, eles aceitarão todas estas coisas novas, como sinal dos tempos. Esta
nova, moderna e assim-chamada aproximação unificadora, para honrar a DEUS, será
depois entusiasticamente abraçada por aquelas pobres almas. Mas aqueles que são
Meus permanecerão leais à Minha Palavra, em todas as idades. Eles são a espinha
dorsal da Minha Igreja na Terra e nunca se separarão.
O Meu desejo é que vós, Meus fiéis Cristãos - de todas as denominações – se reúnam e
juntem para lutar contra os demónios que foram libertados do Inferno e que vagueiam
entre vós. Nunca vos desculpeis por Me amardes. Nunca aceiteis uma cruz, que não se
assemelhe à Cruz na qual Eu fui crucificado. Quando Eu Sou esquecido ou não Sou
mencionado, então vós sabereis que a infestação se espalha completamente por essas
Igrejas, o que foi arquitectado pelos Meus inimigos. Se vós aceitardes os seus símbolos
e rituais satânicos ficareis expostos ao perverso.
Permanecei leais a Mim. Conservai as vossas orações diárias simples. Mantende a Água
Benta e a Minha Cruz nas vossas casas. Protegei-vos uns aos outros. Obedecei aos Meus
servos sagrados, que permanecerão ferozmente leais a Mim e que se recusarão a
atraiçoar-Me. Em seguida, passai o resto do vosso tempo rezando pelas almas dos
ateus, daqueles que acreditam em DEUSes pagãos e daqueles que seguem cegamente os
inimigos da Minha Igreja para dentro do deserto.
Permanecei rigorosamente em união Comigo e chamai por Mim todos os dias para
terdes força. Eu estarei ao vosso lado durante estas dolorosas provas que tereis pela
frente e Eu nunca abandonarei aqueles que Me procuram.
O vosso JESUS.

Mãe da Salvação: Vós deveis manter as Cruzes tradicionais, pois
em breve elas desaparecerão
29 de Julho de 2013
Meus filhos, lembrai-vos sempre de que, pelo poder de DEUS e pela Graça do Meu
Filho, Eu esmagarei a besta e, quando tudo parecer, sem esperança, o reino do maligno
terá um fim abrupto.
O meu Véu de Proteção abrange todos aqueles que invocarem a minha ajuda, durante
estes tempos difíceis. Lembrai-vos que por pouco eu perdia o meu Filho quando Ele
tinha doze anos de idade; eu encontrei-O no templo. Rezai, meus filhos, e ide para as
vossas igrejas, agora, para oferecer os sacrifícios necessários para pedir perseverança
durante esta terrível batalha espiritual pelas almas.
125

O meu Filho sofreu muito na Sua morte na Cruz, mas esse foi apenas um fardo. O maior
sofrimento que Ele sofre hoje é por aqueles que estão realmente perdidos para Ele. E
agora, quando o espírito do mal se esforça por afastar d’Ele todos aqueles que O amam,
a Sua Dor é como se uma espada O transpassa-se, cortando-O em dois.
As almas vítimas sofrerão agora a maior dor, quando da perseguição contra os filhos de
DEUS. Pela Cruz do meu Filho, vós fostes salvos. Pela Sua Cruz vós lutareis contra o
maligno e a Sua Cruz, quando abençoada, proteger-vos-á. Mas, se essa Cruz mudar ou
aparecer com diferenças, é um escárnio da morte do meu Filho para salvar os
pecadores. Vós deveis manter as Cruzes tradicionais porque em breve elas
desaparecerão.
A vossa amada Mãe; Mãe da Salvação.

A marca da besta trará consigo a morte: a morte da alma e a
morte por uma doença terrível
29 de Julho de 2013
Minha querida e amada filha, o Meu Nome raramente é mencionado num só fôlego,
como fazem aqueles que dizem representar-Me e que gritam blasfémias contra DEUS. A
Minha morte na Cruz não só será afastada e não falada, como imagens de demônios
serão usadas em substituição do Meu Corpo na Cruz. Se não foi a Mim que mataram na
Cruz, então foi a quem? Quem são eles, que proclamam a Minha Palavra para o mundo,
mas que proferem profanidades que derramam das suas bocas?
Tomai cuidado com os milagres que os homens de túnicas brancas dizem fazer, como se
fossem feitos da Minha Carne e abençoados com o Meu Espírito. Quando vós virdes
eventos maravilhosos e aparentemente milagrosos a acontecer, sabei que eles não são
nada disso.
Ser-vos-á dito que são criados milagres pela mão do falso profeta. Então, é esperado
que vós mostreis grande respeito, e sereis informados, em primeiro lugar, e que ele é
um santo vivo. Ele será adorado, amado e admirado e todos dirão que ele é favorecido
por DEUS. Acreditarão, com o tempo, que estes milagres ocorrem para anunciar a
Minha Segunda Vinda.
E então, a besta aparecerá. E ele honrará o primeiro. E o mundo será levado a uma
terrível confusão. Eles estarão amarrados. Por um lado, o falso profeta controlará
todas as religiões do mundo e atacará o amor daqueles que conhecem a Verdade.
Aqueles que conhecem a Verdade não Me rejeitarão, porque é deles o Reino de DEUS. O
anticristo mostrará um grande respeito pelo falso profeta. Mas, porque o seu papel será
político, a sua lealdade irá unir muitas pessoas que aplaudirão tal aliança.
Estes eventos em breve começarão a fazer sentido. Aqueles que vos tentam levar com
elas para uma fé falsa, que não é de DEUS, serão muito convincentes. Eles nunca
revelarão a sua verdadeira intenção, até que acreditem que estão a ganhar essa batalha.
Mas, em seguida, eles destruirão muitos dos que se recusam a aceitar a marca da besta.
Eles dirão que ela será um sinal da verdadeira paz mundial, de amor e união, mas,
escondidos dentro do seu perverso centro, estarão os números 666, o sinal da besta.
Assim como as medalhas santas oferecem a proteção do Céu, com o Poder de DEUS, a
marca da besta trará consigo a morte - a morte da alma e a morte por uma terrível
doença. Aqueles que recusarem terão que se esconder e preparar-se. Eu Sei que isso é
assustador, mas é a Verdade. Eu intervirei com a ajuda das vossas orações para pôr fim
à perseguição.
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Vós, Meus queridos seguidores, que conheceis a Verdade, estais a ser preparados para
ajudar aqueles que lutam contra esse conhecimento. No momento em que isso
acontecer, o Meu exército Remanescente será uma força considerável. A sua força
estará na sua capacidade para salvar aqueles que vão sofrer por este ato diabólico de
vingança sobre os filhos de DEUS.
O vosso JESUS.

Os outros inocentes que seguem cegamente a besta e o falso
profeta ficarão presos num vínculo selvagem
28 de julho de 2013
Minha querida e amada filha, tu nunca deves duvidar da Minha Palavra. Se realmente
tu confias em Mim, deves fazer o que quer que Eu deseje de ti, para que Eu possa
iluminar o mundo neste momento e prepará-lo para o Novo Começo.
Muito do que está a acontecer com a Minha Igreja estava predito, mas vós tendes que
aceitar que o Meu PAI permite estas abominações por uma razão. É o fim do reinado de
Satanás. Ele ergueu uma besta, em seu nome, e este anticristo é o próprio espírito de
Satanás. A ele e aos seus seguidores foi dado muito pouco tempo na grande batalha
pelas almas.
A vingança de Satanás é roubar tantas almas quanto for capaz, antes que seja
acorrentado e lançado no abismo. Os seus seguidores, que idolatram a serpente,
apenas seguem as suas instruções por causa do poder que ele lhes diz que vai ser deles,
se o ajudarem a completar o seu diabólico plano. Como essas pobres almas sofrerão
por toda a eternidade e como gritarão pela Minha Misericórdia, quando a horrorosa
realização do seu destino se tornar clara.
Os outros inocentes que seguem cegamente a besta e o falso profeta, ficarão presos
num vínculo selvagem, do qual serão incapazes de escapar. Eles estão numa
desesperada necessidade da vossa ajuda. Vós deveis rezar muito pelas suas almas, para
regressarem de volta para Mim. Pelo aspecto exterior, em primeiro lugar, eles não
verão muito que os alarme. As guerras no Médio Oriente e a paz subsequente serão
saudadas com aplausos.
O homem da paz receberá muitas distinções em reconhecimento dos seus trabalhos
humanitários. O falso profeta será visto como unificador das igrejas do mundo e
exibirá, em cada oportunidade, todos aqueles atributos que vós associais a um santo.
Tudo estará bem até esses dois se transformarem e, num ataque de vingança, atingirem
todos os que se opõem ao seu plano para controlar o mundo. Eles vão tecer a Minha
Igreja na Terra como o ninho da besta, até que as trevas cubram a Terra.
Todos sentirão uma inquietação. Todos vós sentireis o mal enquanto Satanás, através
do anticristo, controlar tudo. Mas, em seguida, quando as coisas parecerem sem
esperança, Eu descerei através da Minha Misericórdia, para vos envolver a todos e
provar a Verdade ao mundo.
Tão grande é a Minha Misericórdia, que iluminará a mais escura das almas e elas virão
a Mim com alívio nos seus corações. Nessa fase, todas as vossas dúvidas serão afastadas
das vossas almas, pelo poder do ESPÍRITO SANTO. Logo de seguida, como os filhos de
DEUS reconhecem a Verdade, a Trombeta Final troará e a Terra será renovada. Todos
os males desaparecerão. O sol encher-vos-á a todos com uma Grande Luz e o Novo
Paraíso será entregue, com grande amor, como a maior Dádiva que poderíeis imaginar,
a todos e a cada um de vós.
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Tudo o que vós precisais de fazer, é confiar na Verdade que Eu revelo, para que possais
evitar as armadilhas que sejam postas para roubar as vossas almas. Aqueles de vós que
conseguis ver, que confiais em Mim, que Me chamais, ajudar-Me-eis a salvar as almas
daqueles que podem ver, mas que se recusam a ver a Verdade.
O vosso JESUS.

Olhai por detrás da máscara do humanismo e não encontrareis
sinais de DEUS
27 de Julho de 2013
Minha querida e amada filha, é Meu desejo que todos os Meus queridos seguidores
rezem muito para desviar o mal causado às almas pelo crescimento do ateísmo. O
ateísmo nem sempre se declara. Muitas vezes, as pessoas que decidiram, por qualquer
razão, não acreditar mais em DEUS, criam um substituto.
Pela estrutura do homem, ele necessita de procurar uma causa para justificar a sua
existência. A maldição do humanismo é que ele exalta o homem aos olhos do homem.
Tudo o que deve ser feito, de acordo com o humanismo, é assegurar as necessidades do
homem em primeiro lugar. Muitas pessoas confundem humanismo com Cristianismo.
Quando se proclama a importância dos bens materiais na vida do homem, a todo custo,
para evitar o sofrimento ou a pobreza, é fácil assumir que esta é uma forma de amor
para com o próximo.
Se vós disserdes que quereis acabar com a pobreza, o desemprego e outras misérias,
muitos pensarão que vós falais em Nome de DEUS. Olhai por detrás da máscara do
humanismo e não encontrareis sinais de DEUS, nem ouvireis mencionar o Seu Nome.
Aqueles que vivem as suas vidas como humanistas não amam a DEUS. Eles só amam a
eles mesmos. Eles também acreditam que o que importa é o bem-estar - geralmente sob
a forma das coisas do mundo - da humanidade, como um meio para um fim.
Embora possais parecer caritativos, sendo vistos a cuidar das necessidades do homem,
vós nunca podeis substituir DEUS, colocando as necessidades do homem em primeiro
lugar. Quando fizerdes isso, vós insultais a DEUS. O humanismo, apesar de ter todos os
sinais exteriores de amor a DEUS, não é o que parece. Por detrás da máscara de amor
esconde-se o amor por si próprio. O homem morrerá, o seu corpo transformar-se-á em
pó, a sua alma viverá, porém, o humanismo quer fazer–vos crer que o homem é
imortal.
Tende cuidado quando abraçardes o humanismo, porque quando o fizerdes, vos
colocais fora de Mim.
O vosso JESUS.

Embora elas venham a causar medo, não são nada quando
comparadas com o Grande Castigo que vem aí
25 de Julho de 2013
Minha querida e amada filha, a Mão do Meu PAI tem vindo a intervir no mundo para
punir o pecado do homem. O pecado tem escalado em todo o mundo, porque o homem
já não diferencia entre o bem e o mal. Vós não podeis escapar à Ira do Meu PAI, quando
os vossos países aplaudem a imoralidade do pecado, através das suas leis.
Essas punições serão testemunhadas por todo o mundo, rapidamente. Embora elas
venham a causar medo, não são nada quando comparadas com o Grande Castigo que
vem aí. O homem é teimoso. Ele recusa ajuda quando ela é oferecida por DEUS. A
humanidade tem escolhido rejeitar a DEUS, e cada um de vós tem sofrido pelo
paganismo que existe entre vós.
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O Meu Chamamento do Céu é, em primeira instância, para salvar todas as almas, mas
também é para que Eu possa ajudar-vos a mitigar as punições que cairão sobre a raça
humana. Como é grande a Minha Misericórdia. Como é grande a Minha Paciência, mas
aqueles que rejeitam os Meus Ensinamentos e que se afastam do Meu PAI, o vosso
Criador, em breve saberão as consequências.
Eu convoco todas as religiões e peço-vos que oreis por clemência, quer vós aceiteis
estas Mensagens quer não. As orações são necessárias para mitigar as catástrofes, que
já começaram. Rezai, rezai, rezai, pelas vossas vidas e pela salvação das vossas almas.
O vosso JESUS.

Tal como se um milagre acontecesse, o falso profeta parecerá
ressuscitar dos mortos
25 de Julho de 2013
Minha filha, é importante que os meus filhos não percam a coragem quando se
confrontarem com a dor que terão que enfrentar, pois a Igreja do meu Filho será
lançada para a infinidade do deserto.
Eu sou a Mulher do Livro da Revelação, vestida com raios de sol, que deu à luz o Filho.
O Filho é JESUS. O Corpo Místico do meu Filho, JESUS, é a Sua Igreja na Terra. A
Igreja do Meu Filho está a ser roubada e em breve o Seu Corpo não estará mais
presente nela. Esta desolação despedaçará em dois os corações dos que seguem os
Ensinamentos do meu Filho. Os que não tenham lugar nenhum para onde ir, ver-se-ão
afastados dos edifícios que tinham, até agora, abrigando a Santa Eucaristia. Mas,
embora sejam atirados para fora, sendo-lhes mostrada pouca misericórdia, eles serão
preenchidos com o ESPÍRITO SANTO. Isso significa que eles serão dirigidos e liderarão
ferozmente o Exército Remanescente, que é composto por aqueles que são leais a
DEUS.
Outros, cegos para a Verdade, seguirão o falso profeta, em desordem. Os seus corações
serão enganados e, em breve, quando o falso profeta for visto como estando às portas
da morte, eles soluçarão. Mas então, como se um milagre acontecesse, o falso profeta
parecerá ressuscitar dos mortos. Eles dirão que ele está abençoado com grandes
poderes sobrenaturais do Céu e cairão de rastos, com os seus rostos diante dele, em
adoração. Ele será amado e adorado por aqueles que não conseguem ver.
Em breve aparecerá o anticristo e a sua ascensão à fama começará em Jerusalém. Uma
vez que ele apareça em público, tudo na Igreja do meu Filho mudará rapidamente.
Novas regras serão introduzidas. Novas relíquias, mudanças nas vestes usadas pelos
sacerdotes, e muitos novos regulamentos serão introduzidos. No início, as pessoas
dirão que todas essas alterações provêm da necessidade de ser humilde. E, enquanto
essas abominações entram nas igrejas Cristãs, começarão as perseguições. Atrevei-vos
a opor-vos a esses rituais Satânicos e sereis considerados hereges – uma situação
perturbadora.
Muitos cardeais, bispos, padres, freiras e pessoas comuns serão excomungados, se não
seguirem as novas regras ou se não adorarem o falso profeta. Nesta fase, vós deveis
procurar os refúgios que forem criados, para que possais adorar o meu Filho, JESUS
CRISTO, em paz. Os sacerdotes devem continuar a administrar os Sacramentos e a
providenciar aos meus filhos a Santíssima Eucaristia.
Vós nunca deveis ceder ao engano, pois vos será pedido para participardes nele.
Aqueles que o fizerem perderão as suas almas para o maligno.
A vossa amada Mãe; Mãe da Salvação.
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Eu revelo os segredos contidos no Livro da Revelação; e não será
agradável
23 de Julho de 2013
Minha querida e amada filha, os testes que tu terás de enfrentar são por Eu revelar os
segredos contidos no Livro da Revelação e não será agradável. A Verdade pode ser
muito perturbadora e inquietante para muitos. A Verdade causará lágrimas de
desânimo, lágrimas de tristeza e de grande aflição.
As mentiras, por outro lado, podem embalar-vos numa falsa sensação de segurança.
Mesmo quando as mentiras, que vos são apresentadas, vêm cobertas de linguagem
amorosa e de gestos nobres, não são bem reconhecidas pelo vosso coração, elas podem
ser muito mais facilmente aceites pelo homem do que a Verdade.
Quando se diz a alguém que foi infectado com uma doença terminal, ele tem duas
opções. Pode aceitar a Verdade, preparar a sua alma, gastar tempo em estreita
proximidade com a sua família, procurar o Meu Perdão e, depois, esperar pelo dia.
Quando eles fazem isto, embora possa ser assustador, eles vão - porque aceitaram a
Verdade - encontrar a verdadeira paz nas suas almas. Essas almas não terão nada a
temer de Mim. Se, por outro lado, rejeitam a Verdade e acreditam em poções mágicas e
em falsos DEUSes, que acham que podem servir para as curar milagrosamente, elas
ficarão muito decepcionados. Estas almas, cegas pelos chamados pensamentos
positivos, acreditarão que vão para melhor, que tudo ficará bem. O que elas não
conseguem entender é que devem chamar por Mim, JESUS, se quiserem ser curadas.
Eu responderei às orações, mas apenas se o pedido é para o bem das suas almas. Essas
almas, que se recusam a aceitar a Verdade das suas doenças e que não se voltam para
Mim, vão perder-se. Elas vão desperdiçar o tempo que lhes foi concedido na Terra, para
assegurar que as suas casas estão em ordem.
O mesmo é Verdade para a Minha Palavra, a Verdade que vos é dada, agora. Eu dei ao
mundo a Verdade, durante o Meu Tempo na Terra, e fui rejeitado. Muitos Me seguiram,
mas a Verdade que lhes foi dada naquela época, será agora desafiada pelos inimigos de
DEUS e eles cairão no logro. Em breve eles rejeitarão a Verdade e não serão capazes de
aceitar o Meu Aviso, dado ao mundo neste momento.
Eu chamo-vos agora, não para vos revelar novos Ensinamentos, porque isso não é
necessário, Foi-vos dada a Verdade, mas agora Eu intervenho para vos lembrar da
Verdade. Eu também venho para vos avisar das atrocidades do maligno, que serão
infligidas por causa de vosso amor por Mim.
Não vireis as costas a Mim, JESUS CRISTO, porque neste momento Eu Estou a chegar
apenas para vos proteger. Eu não quero afastar-vos, mas Eu continuarei a lembrar da
Verdade, uma e outra vez. Quando vós achardes que a vossa alma fica agitada, como
resultado das novas regras que serão apresentados por aqueles que afirmam ser Meus,
então vós deveis chamar-Me através desta Cruzada de Oração.
Cruzada de Oração: (116) Salvai-me do mal das mentiras:
Querido JESUS, ajudai-me.
Eu estou a afogar-me em lágrimas de tristeza. O meu coração está confuso.
Eu não sei em quem posso confiar.
Por favor, enchei-me com o Vosso ESPÍRITO SANTO, para que eu possa escolher o
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caminho correto para o Vosso Reino.
Ajudai-me, querido JESUS, a permanecer sempre fiel à Vossa Palavra, dada ao
mundo
por Pedro, e a nunca me desviar do que Vós nos ensinaste nem a negar a Vossa morte
na Cruz. JESUS, Vós sois o Caminho, mostrai-me o Caminho.
Agarrai-me e levai-me na Vossa jornada de Misericórdia. Amém.
O vosso JESUS.

Mãe da Salvação: O último segredo de Fátima não foi revelado,
tão terrível ele era
22 de Julho de 2013
Minha filha, o logro que o mundo enfrenta será tão difícil de discernir que somente
aqueles que se entregam a DEUS, e colocam toda a sua confiança no meu Filho, serão
capazes de suportar as provações que estão pela frente.
Eu dei ao mundo as profecias, em 1917, mas o último segredo de Fátima não foi
revelado, tão terrível ele era para os que estão dentro da Igreja Católica.
O último segredo de Fátima ainda permanece desconhecido para os filhos de DEUS,
embora Eu vos tenha revelado parte dele em 26 de Janeiro de 2012. Muito poucos
dentro da Igreja privaram com ele. Agora, a próxima parte do último segredo de Fátima
deve ser revelado, para que eu possa avisar a humanidade sobre as consequências de
ignorar a minha intervenção para ajudar a salvar almas.
A Igreja tem sido infestada, a partir do seu interior, por inimigos de DEUS. Eles - e há
vinte deles que a controlam de dentro - criaram o maior logro. Eles elegeram um
homem, que não é de DEUS, como Santo Padre, concordando que a Coroa de Pedro
fosse cuidadosamente removida.
Os detalhes, que eu revelei, são de que haveria dois homens usando a Coroa de Pedro,
no fim dos tempos. Um vai sofrer por causa das mentiras que foram criadas para o
desacreditar e que o tornarão um prisioneiro virtual. O outro, eleito, trará a destruição,
não só da Igreja Católica mas de todas as igrejas que honram o meu PAI e que aceitam
os Ensinamentos do meu Filho, JESUS CRISTO, o Salvador do Mundo.
Só pode haver um chefe da Igreja na Terra, autorizado pelo meu Filho, que deve
permanecer como Papa até à sua morte. Qualquer outro que reivindique sentar-se na
Cadeira de Pedro é um impostor. Este logro tem um propósito, virar as almas para
Lúcifer, e há pouco tempo para essas almas, que não estão avisadas, serem salvas.
Filhos, vós só precisais agora de atender a um aviso. Não vos desvieis dos
Ensinamentos do meu Filho. Questionai cada nova doutrina que vos possa ser
apresentada e que professe vir da Igreja do meu Filho na Terra. A Verdade é simples.
Ela nunca muda. O Legado do meu Filho é muito claro. Não permitais a ninguém que
obscureça o vosso julgamento.
Portanto, as profecias de Fátima farão sentido. Tudo está agora a ter lugar num mundo
descrente, mas infelizmente poucos vão entender até que seja tarde demais. Rezai,
rezai, rezai o meu Santíssimo Rosário, tão frequentemente quanto possível, todos os
dias, a fim de diluir o efeito do mal que vos rodeia.
A vossa amada Mãe; Mãe da Salvação.
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Confiai em Mim e Eu abrir-vos-ei os olhos para a Verdade do
vosso futuro glorioso
22 de Julho de 2013
Minha querida e amada filha, Eu chamo a todos os jovens do mundo, de todos os credos
e de todas as crenças.
Eu Sou JESUS CRISTO, o Salvador do mundo, e em breve, Eu dar-Me-ei a conhecer a
vós. Quando isso acontecer, durante um evento sobrenatural que será experimentado
em todo o mundo ao mesmo tempo, vós sabereis a Verdade.
Vós não podeis aceitar agora o Meu convite para vós. Vós não podeis acolher-Me no
vosso dia-a-dia mas, quando vós sentirdes o Meu Amor, nada mais importará para vós.
O tempo para a Segunda Vinda está próximo. Esse evento, Em que Eu venho trazer a
Paz, em que Eu anuncio o Novo Paraíso, esmagar-vos-á com uma alegria que nunca
tivestes antes. Eu vou trazer-vos uma vida para além dos vossos sonhos - a vida que
quando a vislumbrardes será tudo o que vós desejais.
A Segunda Vinda não deve ser temida, pois ela será ocasião da mais poderosa alegria.
Esta é a Minha Promessa. Nunca vos deveis preocupar ou sentir que a vida está acabada
- que vos será negado o tempo que teríeis como garantido no mundo - porque a vida
estará apenas a começar. Desta vez não haverá tormento, mágoa, raiva, ódio ou divisão.
Apenas o amor prosperará e, com ele, uma vida de esplendor, onde vivereis em grande
união, amor e paz com vossos entes queridos.
Eu Estou a preparar o mundo para este grande evento, que foi profetizado. A fim de o
preparar - de modo a que, num piscar de olhos, o mundo mudará para o bem - vós
tereis que vir a Mim. Para vos ser dada esta vida no Novo Paraíso, no qual mantereis
corpo e alma perfeitos, vós deveis pedir-Me para limpar a vossa alma. Para que Eu o
faça, vós deveis pedir-Me para perdoar os vossos pecados. É muito simples. Eu sei que
vós sois pecadores. Vós sabeis que sois pecadores, mas isso nunca deve separar-vos de
Mim.
Se vós estais perturbados ou com medo, dizei-Me então as vossas preocupações e Eu
aliviarei a vossa dor. Confiai em Mim e Eu abrir-vos-ei os olhos para a Verdade do
vosso futuro glorioso. Quando a terra for renovada e a Segunda Vinda for anunciada,
Eu estarei à espera para vos saudar. Eu sempre vos amarei, porque foi por vós que Eu
dei o Meu Corpo, quando Eu permiti que Me crucificassem. Se Eu vos amo tanto, então
nada deve impedir o vosso caminho para Me chamardes.
Eu aguardo o vosso apelo. O vosso JESUS.

Eles estão agora a preparar o anticristo para a sua entrada
triunfal
21 de Julho de 2013
Minha querida e amada filha, Eu tenho uma Mensagem importante para o mundo,
incluindo os que acreditam em Mim, e os que não acreditam, aqueles que não
conseguem creditar no Meu PAI, bem como os que não aceitam que todas as coisas vêm
de Mim.
Quando a besta conspirou contra Mim, criou um plano diabólico para o fim dos
tempos, projectado para enganar o mundo com a maior mentira, para que ele vos possa
levar com ele para os fogos do Inferno.
Sabei que Eu já revelei ao mundo este plano, mas há um segredo que precisa de ser
revelado, para que vós entendeis a Verdade. Como em qualquer batalha, o inimigo
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ocupa a sua posição, e isso é geralmente planeado com muito cuidado, por isso é feito
em segredo, para que o alvo não saiba onde está o seu inimigo.
Nesta batalha final pelas almas, Satanás e a sua legião tomaram posição contra duas
testemunhas de DEUS. Isso levou muitos anos a orquestrar, mas os filhos de DEUS
devem, em primeiro lugar, saber quem são as duas testemunhas antes de entenderem
como o plano foi concebido.
O inimigo tomou agora posição na Minha Igreja. Ele fez isso como um inimigo
escondido num cavalo de Tróia. O inimigo – e, lembrai-vos, há muitos e todos eles
prestam homenagem à besta - também tem raízes no Médio Oriente. O verdadeiro alvo
é Israel, origem da segunda testemunha.
As duas testemunhas são os Cristãos e a Casa de Israel. O Cristianismo é o primeiro
alvo, porque veio de Mim. Israel é o segundo alvo, porque Eu nasci Judeu e porque é a
terra do povo escolhido de DEUS - a casa de Jerusalém.
Não é por acaso que Satanás os quer destruir a ambos, é porque ele os odeia e
eliminando todos os seus rastos ele faz a maior afirmação - de que ele está acima de
DEUS. Como estas duas testemunhas irão sofrer em nome de DEUS. Elas não
morrerão, mas parecerão ser totalmente abandonadas pela vida.
Os Sacramentos serão a primeira coisa a ser destruída -, depois a Missa - a seguir a
Bíblia e todos os vestígios da Palavra de DEUS. Durante esses tempos, muitos
combaterão para proclamarem a Palavra de DEUS. Será durante esses tempos que as
Minhas Graças serão derramadas por toda a parte, através do Poder do ESPÍRITO
SANTO, e assim DEUS nunca será esquecido.
O anticristo
Muito em breve o anticristo tornar-se-á conhecido como o homem da paz, que vai criar
o mais ambicioso plano de paz no Médio Oriente.
Eles estão agora a preparar o anticristo para a sua entrada triunfal. Entretanto, o
diabólico plano para enganar os inocentes, ensinando-lhes mentiras em Meu Nome,
continua. Aqueles de vós que não aceitais a Verdade, sabei que estes tempos estão
sobre vós. Se não puderdes aceitar a Verdade agora, e se realmente Me amais, então Eu
vos darei Graças para discernirdes.
Assim, muitos não podem ver esse plano perverso, tão cuidadosamente escondido,
mas, ele está a desenvolver-se diante dos vossos olhos, como predito. A Sagrada
Escritura nunca mente. A Minha Palavra é a Verdade. A Verdade é a vossa tábua de
salvação. Se aceitardes as mentiras, que vos são dadas na Minha Igreja por aqueles que
não vêm em Meu Nome, então vós caireis em grande escuridão e sereis devorados por
tamanha perversidade que participareis em tais práticas ocultistas - apresentadas em
Meu Nome -; vós ficareis perdidos para Mim.
Muito em breve, quando a falsa paz for criada, os planos começarão a aniquilar os
judeus. Enquanto a besta faz selvajarias em Israel, o falso profeta descartará a Minha
presença e enganará não apenas os Católicos, mas todos os Cristãos de todas as
religiões, por forma a idolatrarem a besta sob o pretexto da Única Religião Mundial.
Se esta grave Mensagem assustar as vossas almas, compreendei então que a Minha
intenção é nada vos esconder, o que poderia destruir-vos. Tudo o que importa é que vós
permaneçais fiéis aos Meus Ensinamentos e que oreis pela Minha Proteção. Quando
vos entregardes a Mim, o vosso JESUS, e Me pedirdes que vos guie, tudo ficará bem.
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Eu acolher-vos-ei dentro da Minha Proteção, todos vós, que não vos desviardes da
Verdade.
O vosso JESUS.

Mãe da Salvação: As contendas em Roma resultarão no desvio de
muitos
20 de Julho de 2013
Minha filha, apesar de aumentar a agitação no seio da fé Cristã, ainda haverá aqueles
que são leais ao meu Filho que, pela força da sua fé guardarão e protegerão a Santa
Palavra de DEUS.
As contendas em Roma resultarão no desvio de muitos que se perdem do meu Filho,
JESUS CRISTO. Eles vão cair em erro, porque aceitarão novas doutrinas que não vêm
de DEUS. Rezem, rezem, rezem pelos que no seio das Igrejas Cristãs vão cair na
armadilha de aceitar as mentiras que lhes são dadas, pela aparência dos que afirmam
ter sido escolhidos pelo meu Filho para proclamar a Sua Palavra.
Todas estas coisas foram preditas há séculos pelos visionários e ainda assim muitos de
vós recusais aceitar estas profecias. Eu avisei a humanidade destes dias negros que há
pela frente, porque o meu Filho quer que vós estejais em guarda contra os anjos caídos
que infestarão a Sua Igreja na terra. As minhas lágrimas caem em grandes torrentes
porque muitos servos sagrados dentro da Igreja negam as minhas aparições. Estas
aparições foram aprovadas por DEUS para trazer à humanidade a consciência dos
perigos que enfrentam as almas, para que recebam a Verdade com antecedência.
As profecias que foram dadas em La Salette e em Fátima são de grande significado
Porque tantas pessoas que dizem amar-me, à vossa mãe, ignoram o que eu disse ao
mundo? Vós não me escutais e deixais-vos enganar.
É hora de lembrar que a escuridão que envolve a Igreja do Meu Filho na terra é causada
pelo maligno, que tem enganado muitos. Esta escuridão não pode vir do meu Filho e,
como tal, o Seu Corpo Místico - a Sua Igreja - permanece intato. Aqueles que
permanecem fiéis ao Seu Corpo Místico não se desviarão da Verdade. Aqueles que
atraiçoam a Igreja do meu Filho e rejeitam os Seus Ensinamentos, pela adoção de novas
práticas que são insultuosas para com JESUS CRISTO, afastaram-se eles próprios da
Sua Misericórdia.
Vós deveis saber que quando a Cruz do meu Filho é alterada para parecer diferente, e
quando o percurso do Sacrifício da Missa é adaptado em nome da modernidade, então
vereis o desrespeito ao meu Filho pelo modo como essas coisas são apresentadas.
Vós nunca deveis trair o meu Filho. Ele sofreu muito e, ainda assim, alguns dentro da
Sua própria Igreja cairão no erro e crucificá-Lo-ão mais uma vez. Quando
testemunhardes estes eventos sabereis que os tempos estão a mudar e que a batalha
final entre DEUS e a besta está em curso.
A vossa amada Mãe; Mãe da Salvação.

O seu plano é atrair as almas numa teia de enganos, arrastando
os seus corações
19 de Julho de 2013
Minha querida amada e filha, Eu desejo esclarecer sobre o Exército Remanescente. O
Exército Remanescente está a crescer em todo o mundo neste momento. Muitos, que
não sabem destas Mensagens, enquanto núcleo da Minha Igreja na Terra, estão em
perigo de ser devorados.
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Muitos conhecem a Verdade e podem ver as tentativas que estão a ser feitas para diluir
a Minha Santíssima Palavra. Todos os favorecidos pela Luz do ESPÍRITO SANTO,
reconhecerão o espírito do mal quando ele absorver a Minha Igreja. O espírito do mal
virá vestido com uma aparente humildade. O seu plano é atrair as almas para dentro de
uma teia de enganos, arrastando os seus corações.
Lembrai-vos de que o plano de Satanás é roubar almas. Então, estai cientes do conjunto
de almas que ele primeiro seduz. Ele tentará sempre destruir aquelas que Me amam.
Ele ignorará as que ele já infestou, pois ele já as destruiu.
Nunca acreditais que o mal se manifesta da maneira mais óbvia. Esse espírito do mal
seduzirá as almas apresentando uma fachada humilde, suave e cuidadosa, pois, como
almas boas, elas podem ser persuadidas com mentiras.
Eu Sou o Salvador da humanidade e Eu intervenho agora para vos conduzir á Verdade.
Nada Me parará, apesar de todos os atos perversos que sejam infligidos sobre esta
Missão, para salvar o mundo da desolação.
Justamente como vós, Meus amados seguidores, que caminhais em frente, sereis
puxados para trás por aqueles que acreditam que vós blasfemais contra a Palavra de
DEUS. Então quando vos retirardes em silêncio, se cairdes nas armadilhas dos
demônios, nas quais eles vos desencorajarão a defender a Minha Palavra, eles
escarnecerão de vós.
As Graças dadas ao Meu Exército Remanescente serão sutis, mas poderosas, e com a
ajuda da Mãe da Salvação, abaterão a besta e as suas legiões.
A batalha pelas almas não será agradável, não vos iludais, a verdadeira face dos
inimigos de DEUS, que dizem vir em Seu Nome, será revelada com o tempo, por aquilo
que eles são. Tristemente para muitos, eles estarão cegos para a Verdade e, até então,
participarão em rituais Satânicos de que são ignorantes, de tal modo eles serão
cuidadosamente camuflados.
A Minha Voz rugirá e rugirá entre vós, pois Eu nunca pararei o Meu plano para vos
conduzir à Vida Eterna. Nenhum juízo do raciocínio humano que resulte na
condenação da Minha Santa Palavra, através destas Mensagens, pode diluir o Poder de
DEUS.
O vosso ódio por Mim aumentará e a raiva que submergirá as vossas almas vem de
Satanás, mas vós acreditareis que vem de DEUS. Como podeis vós ser tão cegos? Que
podridão ulcerou dentro de vós, que vos faz tentar prejudicar os outros? Orai para que
vós não alieneis o vosso próximo contra Mim. Orai para procurardes a Verdade, antes
que o diabo possua as vossas almas. Ele é muito poderoso e aqueles cujas almas foram
enfraquecidas pelo pecado do orgulho tornar-se-ão receptáculos propensos, nos quais
Satanás e seus anjos caídos habitarão.
Acordai, todos vós. Chegou o tempo para o Livro da Verdade ser aberto. Vós não deveis
apenas abrir as páginas, vós deveis abrir os vossos corações.
O vosso JESUS.

O profeta final já foi enviado, portanto, por favor, não rejeitem
esta Dádiva
19 de Julho de 2013
Minha querida e amada filha, quando te preocupas e te sentes mal amada por causa
desta Missão, deves saber que o ESPÍRITO SANTO sempre te manterá forte. Tu nunca
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serás capaz de dizer falsidades, pois isso não é permitido pelo Meu amado PAI. Tu és a
profeta dos tempos finais e embora Eu saiba que isso te assusta, entende isto.
Eu, através do Amor do Meu PAI, garanto Grande Misericórdia ao mundo. O profeta
final já foi enviado portanto, por favor, não rejeitem esta Dádiva, porque este é o desejo
do Meu PAI para agarrar todos os Seus filhos e protegê-los do mal no mundo. Esta é a
Dádiva para vos trazer a última salvação de um terrível castigo.
Não rejeitem essa Dádiva profética, a intercessão final do Céu para vos salvar do
perigo.
Aqueles que não honrais o Meu PAI e que adorais deuses pagãos, os vossos países serão
varridos da face da Terra se vós não voltardes para o Único DEUS Verdadeiro. Vós que
adorais falsos deuses, que vos prometem um futuro radioso e apelam à vossa vaidade,
sereis levados para longe de Mim e caíreis num vazio infinito - um abismo do qual
nunca regressareis.
Escutai agora, todos vós. Eu apelo à humanidade a partir do Céu. A Minha profeta fará
simplesmente o que Eu lhe digo. Ela obedece-Me, ao Filho de DEUS, o Filho do homem,
como predito. Ela não tem voz. As suas palavras são as Minhas Palavras. A sua
obediência é crucial, de acordo com a Ordem de DEUS. A sua obediência significa que
não está autorizada a abrir a boca para defender a Palavra de DEUS.
Todos os eventos preditos acontecerão rapidamente. Ignorai este aviso do Céu e
sofrereis mais do que o necessário. Vilipendiai estas Palavras do Céu e ser-vos-á
mostrada toda a vossa vergonha perante o mundo inteiro, por Me perseguirdes.
A Minha Palavra é Verdadeira. A Minha Palavra é concreta. A Minha Palavra é dada
para vos proteger e salvar da besta, que destrói as vossas vidas com a sua infestação.
Por favor, sede fortes e afastai-vos das perversas mentiras que ele vos diz. Se o vosso
coração está pesado vinde a Mim e Eu tornar-vos-ei leves. Se o vosso coração está triste
Eu vos envolverei e vos trarei a paz, para que a morte nunca vos assuste de novo.
Se vós estais cheios de ira, que se transforma em ódio contra estas Mensagens,
compreendei então que fostes atacados pelo rei das mentiras. Vós sabeis, no vosso
coração, que se estas Mensagens vos causam dor e sofrimento é porque elas vêm de
Mim.
O vosso JESUS.

Mãe da Salvação: A Medalha da Salvação oferece o Dom da
Conversão
18 de Julho de 2013
Minha filha, Eu desejo que seja dado a conhecer que, a partir de agora, eu estou a ser
tratada pelo último título que me foi dado pelo Meu filho, na Terra. Nesta Missão Final,
eu estou a ser tratada, em todos os momentos, como a Mãe da Salvação.
A Minha imagem está a ser criada e uma medalha será esculpida; de um lado, sou
colocada com o sol por detrás da minha cabeça, e doze estrelas tecidas numa coroa de
espinhos ficam sobre a minha cabeça. No reverso da medalha, desejo representar o
Sagrado Coração do Meu Filho, com as Duas Espadas da Salvação, que serão cruzados
de lado.
As Espadas da Salvação terão um duplo propósito. A Primeira Espada destruirá a besta
e foi-me dada a autoridade para fazer isso no Dia Final. A outra Espada transpassará o
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coração dos pecadores mais empedernidos e será a espada pela qual as suas almas
serão salvas.
Esta medalha é para ser disponibilizada massivamente e, depois, quando recebidas por
aqueles que as procuram, devem ser abençoadas por um padre e, então, dadas
livremente aos outros. A Medalha de Salvação oferece o Dom da Conversão e Salvação.
Todos aqueles que receberem a Medalha de Salvação devem recitar esta Cruzada de
Oração: (115) Pelo Dom da Conversão:
Ó Mãe da Salvação, cobri a minha alma com as vossas lágrimas de Salvação.
Livrai-me de dúvidas.
Elevai o meu coração, para que eu possa sentir a Presença do Vosso Filho.
Trazei-me paz e consolo.
Orai para que eu seja verdadeiramente convertido(a).
Ajudai-me a aceitar a Verdade e a abrir o meu coração para receber a Misericórdia do
Vosso Filho JESUS CRISTO. Amém.
Meus filhos, por favor, obtende esta Medalha que vai ser criada e feita. Eu guiar-vos-ei
em cada passo do caminho e, em seguida, vós deveis garantir que ela seja
disponibilizada em todo o mundo. Ide em paz, para servir o Meu filho.
A vossa Mãe; Mãe da Salvação.

Vós não podeis seguir-Me verdadeiramente sem suportardes a
dor da Cruz
17 de Julho de 2013
Minha querida e amada filha, como as orações de todos os Meus amados seguidores Me
levantam neste momento. Eu estou nos seus corações e almas, e as suas almas são
favorecidas. Eu devo pedir-lhes para sofrerem o escárnio que terão de enfrentar ao
seguirem o Meu Caminho e pela Minha Cruz, a qual eles suportam, porque a seu tempo
eles entenderão por que isso deve ser assim.
Vós não podeis seguir-Me verdadeiramente sem suportardes a dor da Cruz. Quando vós
Me amais, a Luz está presente nas vossas almas. Essa Luz pura é como um ímã, uma vez
que atrai o pior noutras pessoas. As almas bem-intencionadas são frequentemente
atacadas pelo espírito do mal, para infligirem feridas a quem segue a Verdade dos Meus
Ensinamentos.
Quando declarais a Verdade de DEUS, vós sereis odiados por aqueles que não amam a
DEUS. Quando Me seguis, mesmo em silêncio, vós suportais a mesma dor. Essa dor é
causada por aqueles que vos atacam - geralmente aqueles de quem vós gostais e
respeitais -, porque vós Me amais e sois fiéis aos Meus Ensinamentos.
Chegou a hora de vós sairdes e falardes das Minhas Mensagens. Os sacerdotes, no
entanto, acharão isto difícil, pois eles devem manter obediência aos seus superiores.
Muitos, na Minha Igreja, terão medo de testemunhar as Minhas Mensagens, mas isso
não significa que eles não possam defender a Verdade da Minha Santa Palavra. A
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Palavra, dado aos Meus Apóstolos, continua viva, embora muitos tentem matá-la. Vós
observareis quão pouco Eu sou reverenciado em público; quase nunca.
Os Meus Ensinamentos já não desempenham um papel importante na vossa sociedade.
Vós deveis insistir, seja qual for a Igreja Cristã a que pertenceis, para que os Meus
servos não se esqueçam de mencionar o Meu Nome quando se referem ao bem, porque
o bem não pode vir de uma pedra. O bem só pode vir de DEUS.
O vosso JESUS.

Aos sacerdotes: O dia em que vos será pedido para negar a Minha
Divindade não está longe
15 de Julho de 2013
Minha querida e amada filha, Eu devo chegar neste momento aos Meus sacerdotes que
estão agora a começar a perceber que Eu falo para o mundo através destas Mensagens.
Vós deveis ser cuidadosos. Vós deveis seguir as regras do Minha Igreja na Terra, uma
vez que elas permanecem como eram e não foram alteradas. Não vos sintais
desmotivados, pois vós fostes enriquecidos com o Dom do ESPÍRITO SANTO. Quando
vos pedirem para Me negardes, isso será feito de uma maneira subtil, mas mortal. Servos-á pedido para abraçardes a doutrina de todas as religiões para lá do Cristianismo.
Ser-vos-á dito de que isso é para o bem de todos e que esta renovação, incluindo toda a
aproximação, é o meio para obter um fim – no qual a humanidade poderá finalmente
ficar unida, através de meios pacíficos.
Todas as outras religiões, credos, fés e doutrinas que honram o Meu PAI, mas que não
Me reconhecem, a JESUS CRISTO, ficarão sob a alçada do antipapa. Vós, pelo poder da
besta – à sua maneira - sereis estimulados a abraçar os vossos irmãos e irmãs. Ser-vosá dito que todas as religiões que honram a DEUS estão unidas como uma aos Olhos de
DEUS. Quando contestardes, vós sereis repreendidos. Quando explicardes que o único
caminho para DEUS, o Meu amado PAI, é através de JESUS CRISTO, eis o que vos será
dito:
"Tu não entendes que DEUS ama todos os Seus filhos, desse modo, ao não
demonstrares amor e comPaixão para com a Sua Igreja, abraçando-os - incluindo as
suas crenças – tu és um hipócrita"
Agora, entendei isto. Quando vós aceitardes que todas as religiões devem ser abraçadas
como uma - que vos deveis colocar ao lado, para mostrar respeito pelos credos que não
reconhecem o Filho do homem -, então vós sereis culpados de um pecado terrível.
Então, vós estais a negar-Me.
Aos que possam ser levados a este engano, sabei que aparecerão outros sinais que
apontam para uma coisa – a Minha Divindade não será mais proclamada.
As vossas igrejas verão aparecer novas cruzes, dentro das quais a cabeça da besta será
incorporada, os vossos altares serão alterados e ridicularizam-Me. Todas as vezes que
virdes símbolos novos e incomuns na Minha Igreja, olhai com cuidado, porque a besta é
arrogante e ostenta a sua maldade, exibindo sinais em sua honra.
Aqueles dentre vós que não estiverdes alertados para este engano, sereis sugados para
práticas que não Me honram. Elas disfarçarão a sua verdadeira intenção, que será
homenagear a Satanás e seus espíritos malignos.
Os sinais começaram. As ações de que Eu falo estão ainda por chegar, mas o dia em que
vos será pedido para negar a Minha Divindade não está longe. Vós deveis manter os
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olhos abertos para aqueles que dizem que vêm em Meu Nome, mas que, ao invés,
honram a besta, pois eles já estenderam as suas asas. Eles governam dentro do vosso
meio, mas muitos de vós ainda não conseguis ver a abominação. Mas, se vós Me amais,
Eu conceder-vos-ei Graças para verdes a Verdade, porque Eu nunca vos abandonarei. O
tempo está próximo e deveis preparar-vos para a escuridão que descerá em breve.
Aqueles de vós que sois abençoados com a Luz de DEUS sofrereis às mãos dos Meus
inimigos.
Lembrai-vos destas palavras, recitai-as e Eu revelar-vos-ei a Verdade, através do Dom
do ESPÍRITO SANTO.
Cruzada de Oração: (114) Pelos sacerdotes, para que recebam o Dom da Verdade
Meu Senhor, abri os meus olhos.
Permiti-me ver o inimigo e encerrai o meu coração
Para o engano.
Eu entrego-me todo a Vós, querido JESUS.
Eu confio na Vossa Misericórdia. Amém.

O vosso JESUS.

Eu consumo-Me por eles. Sem eles, Eu não posso sentir tudo
14 de Julho de 2013
Minha querida e amada filha, quando Eu te concedo o Dom de veres os filhos de DEUS
em qualquer lugar onde vás, através dos Olhos de DEUS, é por uma razão.
Todas as vezes que vires uma criança, e sentires a Minha onda de Amor nas tuas veias,
esse é o Meu Amor por ela. Quando tu vês um adolescente andando e rindo com seus
amigos, e sentires uma onda de amor materno por ele, então nota que esse amor que
sentes é o Amor de DEUS, Quando vês as pessoas mais velhas, e ainda sentes esse amor,
esse amor que sentes é, mais uma vez, o Meu Amor.
Quando tu olhas para as almas que causam dor terrível aos outros, pela sua maldade, e
sentes pena delas, compreende também que esse é o Meu Amor, que flui através de ti.
Compreende que aqueles que Me desafiam de todas as formas, ainda Me enchem de
Amor por eles, pois como poderia Eu negá-Lo? Eles são Meus. Eu amo-os. Eu choro por
eles. Eu consumo-Me por eles. Eu adoeço de preocupação por eles. Se bem que Me
causem muitas dores terríveis, Eu lutarei contra o maligno por essas almas
arrependidas, até ao último suspiro delas nesta terra.
O que receber a vida do Meu PAI é d’Ele. O que é Seu é Meu. Eu morri por eles, mesmo
se eles Me amaldiçoaram. Eles ainda o fazem. Eu consumo-Me por eles. Sem eles Eu
não posso sentir tudo. É por isso que Eu ficaria feliz em passar de novo pela Minha
Crucificação e se de novo Eu pudesse apertá-los nos Meus Braços.
Como posso Eu descansar, Minha filha, sem a doçura da sua conversão? Mas eles
devem vir a Mim por sua livre vontade. Eu posso cobri-los com o Meu Amor e Graças.
Eu posso inundar as suas almas com todas as Graças, mas para que eles aceitem essas
Dádivas, eles terão que sucumbir à Minha Santa Vontade e render-se a Mim. Eu não
posso usar a Minha Divindade para lhes impor a Minha Vontade, mas o que Eu posso
fazer, através da Generosidade do Meu PAI, é tomar as Minhas almas escolhidas e
pedir-lhes para assumirem a Minha Dor, para retorno dessas almas. Esta milagrosa
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intervenção será uma das maneiras pelas quais Eu posso salvar a maioria da
humanidade.
Reza, Minha querida filha, a Mim, o teu JESUS, por força para Me dares mais
sofrimento. Se tu aceitares este pedido especial, Eu prometo solenemente que salvarei
dezenas de milhões de almas. Não te assustes. Tu serás forte e farás isso com alegria no
teu coração, neste tempo.
Vai, Minha filha, aceita o Meu Pedido. Não tenhas medo, pois irás trazer-Me a maior
alegria se Me entregares essas novas provações. Serei Eu, Quem suportará a dor, não
tu. A tua dor será curta mas, aceitando-a, Eu posso alcançar o Meu desejo de salvar os
Meus pobres filhos que estão separados de Mim.
Obrigado por responderes ao Meu Chamamento. Abre o teu coração ao Meu pedido e
Eu ajudar-te-ei em cada passo do caminho. Para ti, será simplesmente mais um desafio
e, em breve, facilmente esquecido. Para Mim, significa que as almas que teriam ido
para o Inferno, serão Minhas no Meu Reino.
O teu JESUS.

Será pela vossa recitação da Minha Cruzada de Orações que Eu
vos posso salvar
11 de Julho de 2013
Minha querida e amada filha, deixa-Me colocar-te perto do Meu Sagrado Coração,
porque se Me permitires fazer isso Eu instalarei na tua alma Graças Especiais. Então, o
Meu Trabalho dará mais frutos, que vão amadurecer e explodir em abundância por
toda a terra.
O fruto que vem de Mim cria conversão e suaviza os corações mais endurecidos quando
o saboreiam. Quando o comem eles unir-se-ão a Mim num caminho que lhes trará
grande paz. A paz que Eu prometo agora a todos vós que Me escutais, enquanto Eu falo
convosco, será a vossa armadura contra o ódio.
Aqueles de vós, incluindo as almas que nunca ouviram falar destas Mensagens e que
verdadeiramente Me amam, serão preenchidos com esta paz e, como resultado, tornarvos-eis imunes às vozes daqueles que gritam convosco porque vós sois Meus.
Quando vós estiverdes unidos Comigo, Eu prometo que por cada insulto e dor a que
tiverdes de resistir por proclamardes a Minha Santa Palavra, Eu vos erguerei,
guardarei e protegerei. Vós desfrutareis uma vida gloriosa no Meu Novo Paraíso, onde
todos cantarão em união pelo amor e glória de DEUS.
Vós nada tendes a recear de Mim, mas Eu peço que useis o vosso tempo em oração
pelas almas daqueles que estão confusos e, nalguns casos, perdidos. Os que estão
separados de Mim devem voltar para Mim e será através da vossa recitação da Minha
Cruzada de Orações que Eu posso salvá-los.
Ide, Meus amados seguidores, sabei que vós estais no Meu Coração e Eu Estou nos
vossos.
O vosso JESUS.
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DEUS PAI: As mentiras com que vos estão a alimentar sobre a
vossa economia são preparadas para vos enganar
10 de Julho de 2013
Minha querida filha, as guerras rebentarão em todo o Médio Oriente, e em breve o Meu
amado Israel sofrerá uma terrível abominação. Perder-se-ão vidas nesta parte do
mundo numa escala muito grande, pois o espírito do mal devorará as vidas e, em
muitos casos, as almas dos Meus filhos.
O ódio dos Meus filhos para com os outros espalhar-se-á a outros países, enquanto a
Batalha do Armagedon se intensifica e cresce, até que engolirá o mundo em toda a
parte. O ódio, causado como resultado da infestação de Satanás e seus demônios,
tornar-se-á um sinal tão visível que pouquíssimas almas, independentemente da crença
que tenham por Mim, o Criador de tudo o que é, deixarão de sentir o espírito do mal,
que se espalha como um vírus mortal.
As guerras, muitas delas, inclusive as batalhas no interior dos governos de todas as
nações, entrarão em erupção todas ao mesmo tempo. Como as Minhas Mãos descerão
realmente em punições moderadas, sabei que Eu esmagarei quem magoar os Meus
filhos. Isso será quando a batalha pelas almas aumentar e se espalhar de muitas
formas.
As mentiras com que vos estão a alimentar sobre a vossa economia são preparadas
para vos enganar e vos despojar do que possuís. Rezai, rezai, rezai para que Eu impeça
aqueles que controlam a vossa moeda de vos tirarem tudo o que é vosso. Sabei que
enquanto a Minha Mão Direita lança castigos contra os perversos, a Minha Mão
Esquerda irá erguer-vos e levar-vos sob a Minha Proteção; e Eu vos aprovisionarei.
As mudanças preditas no Meu Livro Sagrado estão agora a ser mostradas ao mundo. As
batalhas serão furiosas, perder-se-ão vidas, as terras sofrerão desordens ecológicas, as
culturas falharão e muitos de vós sereis perseguidos pelos vossos governos. A pior
batalha será a espiritual, na qual todos os esforços serão feitos para que vos volteis
contra Mim.
O vosso PAI; DEUS, o Altíssimo.

Mãe da Salvação: muito facilmente as pessoas aceitam novas leis,
que se afirmam como boas
10 de Julho de 2013
Minha filha, as tuas orações estão a ser correspondidas e o Meu Filho intervirá em tua
especial intenção. Tu deves orar por todos os que no mundo se estão a enganar
acreditando que o mal é bom. Esta teia de mentiras cobriu a humanidade a tal ponto
que muitos já não conseguem distinguir entre as Leis de DEUS e a maldade do maligno,
quando ela se manifesta entre vós.
Muito facilmente as pessoas aceitam novas leis, que se afirmam como boas - para o bem
de todos - quando, na verdade, elas disfarçam o pecado mortal aos Olhos de DEUS.
A batalha grassa entre aqueles que defendem as Leis de DEUS e aqueles que as
profanam. Aqueles que defendem publicamente as Leis de DEUS são demonizados e
acusados de serem cruéis e perversos. O engano e as mentiras, que enchem aqueles que
dizem amar a humanidade, são vistos claramente quando eles justificam publicamente
o pecado mortal. Quão esperto é o maligno. Assim poucos compreendem a sua
influência nas vossas vidas, ou como ele distorce o vosso raciocínio.
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Consolai-vos, queridos filhos, compreendei que eu, a Mãe da Salvação, posso derrotar o
maligno dentro do vosso meio. Vós deveis chamar-me todas as vezes que vos sentirdes
superados pelo poder que ele exerce nas vossas nações. Eu destruirei a sua influência
quando vós colocardes o vosso pedido perante mim.
Por favor, recitai esta Cruzada de Oração: (113) Para derrotar o mal na vossa terra
Ó Mãe da Salvação, entrai no nosso meio e cobri a nossa terra com a vossa proteção.
Esmagai a cabeça da besta e acabai com sua perversa influência entre nós.
Ajudai os vossos pobres filhos perdidos a levantar-se e a falar a Verdade, quando
estamos rodeados de mentiras.
Por favor, ó Mãe de DEUS, protegei a nossa terra e mantende-nos fortes, para que
possamos permanecer fiéis ao vosso Filho neste tempo da nossa perseguição. Amém.
De acordo com a Palavra de DEUS vós nunca deveis aceitar argumentos que permitam
que leis ímpias sejam trazidas à existência; que vos ditem como viverdes a vossa vida.
Quando tais leis se infiltram nas vossas terras, elas destroem as almas.
Confiai em mim, a Mãe da Salvação, para ajudar a salvar as almas daqueles que vós
amais e com quem trabalhais. Chamai-me e eu prometo que cobrirei a vossa nação com
o meu Santíssimo Manto.
A vossa amada Mãe; Mãe da Salvação.

Os Dez Mandamentos dados ao mundo pelo Meu PAI, através do
profeta Moisés, estão a ser reescritos pelo homem
8 de Julho de 2013
Minha querida e amada filha, sempre que tu sentes que há pouca esperança para os
pecadores, por favor lembra-te que a Minha Misericórdia é infinita. Não há uma alma
no mundo que Eu não queira abraçar e trazer-lhe o Dom da Redenção. Eu amo a todos
vós. Eu perdoo tudo o que Me pedem, pelo Dom da Redenção, mas isso não significa
que Eu não puna aqueles que cometem um pecado grave.
Os Dez Mandamentos dados ao mundo pelo Meu PAI, através do profeta Moisés, estão a
ser reescritos pelo homem. Eles têm sido postos de lado, distorcidos e alterados no seu
significado, para que o homem possa desculpar o pecado.
Vós idolatrais falsos DEUSes e justificais isso. Vós viveis uma terrível mentira quando
insultais o Meu PAI dessa forma e, ainda assim, quando a Verdade for mostrada aos
pagãos eles arrepender-se-ão e Eu esperarei para os abraçar.
Vós matais o próximo e dizeis simplesmente que mostrais misericórdia quando o
fazeis. Vós legalizais o assassinato, a execução, a eutanásia e o aborto, e dizeis que essas
são coisas boas. Isso é o mal no seu pior, em que vós desafiais o Autor de toda a vida - o
Criador do Céu e da Terra -, interferindo com as Divinas Leis de DEUS. No entanto,
quando mostrardes verdadeiro remorso, Eu também estarei à espera para vos abraçar
nos Meus Braços.
Vós saqueais o que não vos pertence e roubais os pobres para satisfazer o vosso desejo
por mais. Vós cometeis terríveis pecados da carne, que estão abaixo da dignidade do
homem, e comportai-vos como animais selvagens à solta numa fossa. A vossa miséria é
abominável aos Olhos de DEUS mas, ainda assim, se vós Me chamardes e Me
implorardes por Misericórdia, Eu estarei à espera pacientemente. Quando vós destruís
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DEUS, recusando-vos a aceitar que Ele Existe e, em seguida, tentais levar os Seus filhos
convosco para o abismo, com a besta, Eu ainda estarei à espera que Me chameis e Me
peçais para Me dar a conhecer a vós.
Aqueles de vós que aceitais a Verdade, não tendes tempo para Me honrar no Dia de
Descanso, porque colocais as vossas próprias necessidades antes de Mim. Vós magoaisMe por isso, porque vós já sabeis que sois filhos de DEUS. Vós deixastes a casa do vosso
PAI e só voltareis quando não tiverdes um tecto sobre a vossa cabeça. E Eu estarei à
espera para vos receber de volta.
O vosso amor por DEUS tem diminuído, assim como o vosso amor e respeito pelos
vossos PAIs. Os vossos corações endureceram tanto que vós não lhes mostrais amor
nem cuidais deles como é suposto.
Vós amaldiçoais DEUS e blasfemais, usando diariamente o Meu Nome da forma mais
desrespeitosa, e não falais Comigo da forma que Eu desejo. Quando caluniais os outros
vós caluniais-Me. Quando prejudicais a reputação de outra pessoa, vós destruís o Meu
Amor. E, mesmo assim, Eu perdoar-vos-ei quando vós mostrardes remorso.
Vós mostrais desrespeito pela instituição do casamento e o menosprezeis, abusando
deste Santo Sacramento. Vós insultais a DEUS ainda mais quando continuais a
procurar as Suas Bênçãos para os casamentos, quando Ele não pode, nem o faz,
reconhecê-los. Porém, vós continuais a insultá-Lo.
Tão obcecados estais na procura de bens materiais e tão infestados estais com ambições
doentias, que aniquilais as pessoas que estão no vosso caminho. Apesar disso, Eu
mostrarei Misericórdia se voltardes para Mim.
Nenhum pecado, com excepção da blasfémia contra o ESPÍRITO SANTO, é tão mau que
não possa ser perdoado. Eu peço a todos vós que examineis as vossas consciências e
que vos reconcilieis comigo, uma vez mais.
Eu Sou Paciente; Eu Sou Amor; Eu Sou a vossa salvação; Eu Estou à espera, por favor,
vinde a Mim rapidamente, porque Eu vos amo com uma Paixão incomensurável. Eu
não descansarei até vos ter salvo a todos.
O vosso JESUS.

Ele usa a Verdade de DEUS para se esconder por detrás; até o
momento certo
7 de Julho de 2013
Minha querida e amada esposa, que importa se eles te gritam ou praguejam em Meu
Nome? Que importa se todos os que proclamam a Minha Santíssima Palavra e
permanecem firmes em união Comigo são algemados e espancados? Não sabeis vós que
o Meu poder é Todo-Poderoso e que não pode ser quebrado, mesmo que eles possam
quebrar os Meus Ossos?
Quando um médico luta para salvar a vida de um homem, seja qual for o custo ele fará
tudo o que for possível para ter sucesso. Se ele é interrompido por outros que o tentam
impedir - se é um médico dedicado - ele irá ignorar todos os protestos e tentativas de
interferir no seu caminho, se ele sabe no seu coração que pode e quer salvar aquela
vida. E, portanto, ele continua até que todos possam ver os frutos do seu labor. Ele
persevera até que a vida seja salva e então, quando tudo estiver resolvido, ele será
felicitado com amor pelas mesmas pessoas que, por qualquer razão, tentaram
interferir com os seus esforços para manter a vida. E assim todas as fricções serão
esquecidas.
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O mesmo é verdade para esta Santa Missão, prometida pelo Meu PAI para salvar as
vidas dos Seus filhos nestes tempos finais antes da Minha Segunda Vinda. Conta com
interferências nesta Missão porque, se não fosse atraída tal oposição então tu
entenderias certamente que as Minhas actuais Mensagens para ti não poderiam vir do
teu amado JESUS.
Quando a Verdade é declarada não é facilmente aceite, apesar de ser a Palavra de
DEUS. Porém, quando as mentiras são apresentadas, vestidas como a Verdade, são
mais facilmente aceites e, na maioria dos casos, saudadas com braços quentes e
acolhedores. Ficai atentos às mentiras, as quais serão apresentadas pelos Meus
inimigos, que se apresentam a eles próprios como Meus porta-vozes. Eles irão
desencaminhar-vos por muitas formas, pelo medo de que vós os apanheis no seu
engano. Eles gastarão o seu tempo associando-se aos que são conhecidos no mundo
como bons, santos e puros servos - muitos dos quais já estão Comigo no Céu. Por
associação, eles serão vistos como leais discípulos de tais santos. Então eles irão repetir
a Verdade dos Meus Ensinamentos e isso confundir-vos-á. Vós direis: "Mas, como pode
ser isto?" Este homem fala a verdade."
A astúcia da besta está para lá da vossa compreensão, Meus amados seguidores. Ele
tem o cuidado de nunca se revelar a si mesmo, e então esconde-se atrás da Verdade.
Quando está presente nas pobres almas iludidas, ele usa a Verdade de DEUS para se
esconder por detrás; até o momento certo. Então, ele evita lançar obscenidades contra
a Palavra de DEUS, mas para muitos isso não será evidente. Olhai por detrás das
palavras, que serão cuidadosamente construídas, e detectareis a mentira. Esta é a
natureza da força com que os filhos de DEUS terão de se confrontar.
O espírito do mal é como uma nuvem negra e quando ela está cheia, abatendo-se sobre
a humanidade, torna-se difícil diferenciar entre o bem e o mal. Mas Eu Prometo-vos
que essa nuvem se dissipará e, quando a Luz de DEUS brilhar, vereis a maldade em
toda a sua fúria, tal como é vista pelos Olhos de DEUS.
A luta continuará entre as pessoas que prestam fidelidade ao DEUS Único e
Verdadeiro, enquanto o maligno provocar estragos entre elas. Como esse grupo se
divide em dois, há outros por quem vós deveis orar. São as almas que estão tão
distantes de DEUS que não O reconhecem em nenhuma ocasião. Essas são as Minhas
almas perdidas, às quais Eu dedico esta Santa Missão. Quando Eu salvar aqueles que
estão completamente perdidos, a Minha Intervenção irá também salvar os outros, os
que estão simplesmente confusos.
Vinde reunir-vos, todos vós, diante de Mim, porque o Meu Tempo está muito próximo.
Que nenhum de vós se atrase a rezar pelas almas daqueles que mais precisam da vossa
ajuda.
O vosso JESUS.

A Ordem Única Mundial é a maior caricatura contra o Verdadeiro
DEUS Trino
5 de Julho de 2013
Minha querida e amada filha, há uma religião que Me causa o maior sofrimento, que é
uma falsa religião que idolatra a besta. A Ordem Única Mundial é a maior caricatura
contra o Verdadeiro DEUS Trino, e os que pertencem à casa de Satanás precisam de
muita oração. Eles são levados a acreditar que existe outro DEUS que os ama. Foi-lhes
dito que a Santíssima Trindade é uma falsidade e que o Meu Amado PAI é mau. Eles
não aceitam que Ele os criou, e as suas cabeças estão cheias com tantas mentiras que
nunca abrirão as suas mentes para a Verdade. Pela sua devoção ao oculto, eles
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envolveram-se em forças satânicas que devoram as suas almas, que estão cheias de
ódio não só por DEUS, mas por todos os filhos de DEUS.
Eles apenas se amam a si mesmos e o seu desejo de prazer enche-os com uma ânsia
insaciável por mais. Nenhum valor mundano os satisfará, razão pela qual almejam a
seguir outras obscenidades. Eles têm prazer em tirar a vida e não têm qualquer
remorso nas suas almas pelos brutais assassínios de que são culpados. A sua influência
espalha-se por toda a Terra, em todas as nações, e os seguidores do diabo misturam-se
entre ricos, empresários, governos, realeza, organizações, incluindo a mídia e os
aplicadores da lei; a judicial e a Canônica.
Por favor, não subestimeis os seus poderes. Ainda que sejam em pequeno número e
não se infiltrem em todos os sectores das vossas comunidades, eles farão no entanto
um dano terrível. Não só vendem as suas almas ao diabo, como arrastarão outras almas
inocentes para o abismo, com a besta e os seus demónios.
Eu dou-vos, a todos aqueles que Me amam, as Graças para derrotar este sinistro e
poderoso grupo, que Me amaldiçoa a cada segundo do dia, ao recitardes esta curta
Cruzada de Oração.
Cruzada: (112) Pela Graça da Salvação
Querido JESUS, eu peço-Vos para protegerdes as almas daqueles que foram
infestados
por Satanás, com a Vossa Graça especial da Salvação.
Libertai as suas pobres almas do perverso cativeiro do qual não podem escapar.
Amém.
Essas pobres almas serão as primeiras a reivindicar a besta como sua, e cairão de rosto
no chão em adoração ao anticristo. Vós deveis orar fortemente, todos vós, para que o
poder que Satanás tem sobre eles possa ser quebrado; e para que os seus corações se
abram para Minha Misericórdia.
O vosso JESUS.

DEUS PAI: Eu sei que o plano do aborto em todo o mundo é
controlado
4 de Julho de 2013
Minha querida filha, chegou o tempo para Eu Intervir no mundo; forçosamente, numa
época de grande pecado contra Mim.
A Minha Paciência é posta à prova e a Minha Ira provocada, quando Eu testemunho os
maiores insultos que estão a ser perpetradas contra Mim.
Como Criador de todas as coisas vivas, Eu Sou o Autor da Vida. Eu Criei-a como Eu
desejei e Eu acabarei com ela de acordo com a Minha Santa Vontade. É quando o
homem tenta interferir com a Minha Vontade, que Eu a suspenderei, porque Eu não
tolerarei esse tipo de perversidade.
Aos que matais qualquer um dos Meus filhos, a vossa vida acabará. Eu retirarei a vossa
vida, não só em corpo, mas em espírito. Não tereis nenhuma vida eterna, nem vos pode
ser concedida. A vida que vós tirastes será a vossa ruína. Olho por olho, será o vosso
castigo.
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Prestai atenção: aqueles de vós que continuais a destruir a vida em todas as formas, Eu
sei o que fazeis. Eu sei que o plano do aborto em todo o mundo é controlado por um
grupo dentre vós. Eu sei que os países que se apressam, através de legislação obscena, a
justificar o aborto são meros fantoches. São marionetes que dançam ao som da música
do Grupo Mundial, que obedecem a um único mestre. A sua lealdade é para com a
besta, cujo maior plano para destruir centenas de milhões de vidas foi conseguido pelo
pecado do aborto. O nascituro é um alvo fácil aos seus olhos. Eles usam o aborto para
interferirem com as Minhas Leis, e com o maior Dom que Eu leguei ao homem: o Dom
da vida.
A arrogância do homem, unido pelo quadril à besta, e daqueles dentre vós que ele
engana, indispõe-Me. O Meu Amor é Poderoso, mas a vossa perversidade para destruir
o que é Meu, será uma parada tão alta que vós gritareis pela vossa vida. A menos que
apeleis a Mim agora, através do Dom da Reconciliação, ser-vos-á mostrada pouca
Misericórdia. Cada um de vós que tolere, promova ou tenha qualquer papel na retirada
da vida de um nascituro, sofrerá a mesma punição. Destruí essas vidas inocentes e as
vossas próprias vidas serão retiradas. Eu venho observando há muito tempo, com
terrível mágoa, como vós Me insultais. O vosso tempo acabou, pois sereis severamente
punidos, agora, por este grave ato contra a Minha Divindade.
Lembrai-vos de que há pouco tempo para que abandoneis a vossa aceitação do aborto.
A Minha Cólera será em breve derramada sobre os quatro cantos da Terra. É pelo
pecado do aborto, que o homem sofrerá o pior castigo. Nenhum país será excluído
desse castigo. Somente aqueles que não permitem o aborto serão poupados da terrível
dor que será infligida sobre o mundo.
Como o Autor da Vida, nenhum homem tem o direito de ir contra Mim. Ninguém.
Aquele que ousa desafiar-Me, imitando-me em tomar a vida, será privado de toda a
vida.
O vosso PAI; DEUS, o Altíssimo.

Como a amargura divide as nações, a desconfiança e o medo
continuarão a causar agitação civil
3 de Julho de 2013
Minha querida e amada filha, as guerras e tumultos espalham-se, conforme predito,
como incêndios em todo o planeta. Muito poucas partes do mundo deixarão de ser
afectadas por guerras e rumores de discórdia.
Como a amargura divide as nações, a desconfiança e o medo continuarão a causar
agitação civil, as leis anticristãs continuarão a aumentar, de modo que o assassinato e o
aborto, bem como os atos contra os Santos Sacramentos, acontecerão nos vossos
países. Muitos serão levados ao pecado por causa de tais leis e, muito em breve, a dor
da escuridão da alma estarão presentes e poucos serão capazes de as ignorar.
Porque, perguntarão eles, existe uma atmosfera estranha em que a confiança de uns
para com os outros desapareceu? Por que é difícil actuar nas nossas vidas como
CRISTO ditou, por medo de ser rotulado como um tolo? A resposta está no fato de que
os vossos países, um a um, não só Me condenaram mais uma vez, mas declaram o
pecado como legal. Quando isso acontece, Satanás e o seu exército ficam possessos.
Eles tornaram-se muito poderosos e, através de todas as leis liberais que toleram o
pecado, tornam-se verdadeiramente aceitos, e então, como resultado, não haverá paz
no coração do homem. Será como se crianças roubadas aos seus pais e feitas
prisioneiras, fossem alimentadas com esmero para compensar o fato de estarem em
cativeiro. Por mais prazeres que lhes sejam oferecidos, isso não lhes trará conforto. Em
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vez disso, essas crianças sentir-se-ão inquietas, vazias e ansiosas por sentirem o
verdadeiro amor, que só pode ser trazido pela presença dos pais.
A Presença de DEUS ainda está nas vossas nações, mas como Eu, o Filho do homem,
Estou a ser rapidamente afastado pela introdução de leis perversas nas vossas terras e
em breve através das vossas igrejas, vós sereis como órfãos abandonados sem nada
onde pousar a cabeça.
Sem DEUS, não há paz. Sem Mim, JESUS CRISTO, Presente através dos Meus
Ensinamentos, vós ficareis lentamente esfomeados. Não permitais que tais leis
impeçam a vossa devoção a Mim, pois neste tempo mais do que em qualquer outro
tempo, Eu virei até vós para vos dar o conforto que implorais.
Eu amo-vos. Eu choro pela vossa desolação e Eu prometo que esta perseguição será de
curta duração.
O vosso JESUS.

Haverá terremotos na Rússia e na China; em breve, que terão
lugar um após o outro
3 de Julho de 2013
Minha querida e amada filha, como Eu senti a tua falta e como Me alegra que a
escuridão espiritual que te cobriu por dias já esteja levantada. Tu deves continuar a
recitar o Santo Rosário, a fim de te protegeres; e tudo ficará bem.
A terra tremerá como previsto e um terço dela será queimada como resultado direto do
pecado do homem. A oração pode mitigar muitas destas chamas, as quais serão
lançadas sobre a parte do mundo onde as leis perversas enfurecem o Meu PAI.
O pecado contra as leis de DEUS será tolerado, desde que aqueles que conhecem a
Verdade e aceitem a Palavra de DEUS, O honrem. Mas agora, aqueles que vós
colocastes em posições de poder, viraram as costas a DEUS. Por isso, eles serão
punidos através da turbulência ecológica. A purificação é a única forma de despertar a
humanidade, desde que que eles encontrem o remorso nas suas almas. Outros meios,
embora criando a conversão, não têm sido suficientes. O homem sofrerá uma grande
série de castigos, enquanto eles continuarem a abraçar o paganismo e a matarem-se
uns aos outros.
A Intervenção de DEUS é necessária. Sem isso, vós ficaríeis abandonados.
Haverá terremotos na Rússia e na China; em breve, que terão lugar um após o outro.
Climas extremados e mudanças bruscas de temperaturas; desde frio a muito calor,
acontecerão. As estações do ano não serão mais vistas da forma como eram no passado.
Inundações e tempestades no mar serão vistas em algumas partes do mundo; nunca
experimentados até agora. Nos países que aprovam leis perversas contra DEUS, os
terremotos sacudirão as terras; e aqueles que me conhecem saberão porque isso
acontece.
Quando os castigos ocorrerem haverá uma terrível segunda punição, que será infligida
nas falsas igrejas que deliberadamente bloqueiam a Verdade. Elas serão as mais
afetadas, por causa das almas que Me roubaram.
Enquanto Eu revelo mais sobre as profecias, que estão contidas nos Selos, o homem
acabará eventualmente por reconhecer a Verdade. E embora DEUS seja Amor, ao
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mesmo tempo Ele é Justo. Os Seus castigos cairão sobre a humanidade, para os livrar
da sua vaidade, ego e amor a si mesmos; para que então o homem possa tornar-se
digno de entrar no Seu Novo Paraíso. Apenas aos de coração puro e humilde será
concedida esta Dádiva.
O vosso JESUS.

Mãe da Salvação: nenhuma porta foi aberta para permitir que o
meu Filho viesse ao mundo com dignidade
3 de Julho de 2013
Minha querida filha, quando tu és atirada para o deserto, e isolada por causa desta
Missão, é importante saberes a razão; porque quando o fizeres será mais fácil aceitares
tal crueldade.
Quando eu estava prestes a dar à luz, nenhuma porta foi aberta para permitir que o
meu Filho viesse ao mundo com dignidade. As portas fechadas contra a Face de DEUS,
que enviou o Seu Filho Único para redimir o homem do pecado, agora se repetirão,
quando DEUS prepara o caminho para a Segunda Vinda do Seu Filho.
Como DEUS prepara o mundo para esse Grande Dia, as portas serão novamente
fechadas, em desafio contra a Palavra de DEUS. Tu, como mensageira, continuarás a
enfrentar uma oposição feroz. Muitos não só manterão as portas fechadas - isso será
apenas um insulto -, como gritarão terríveis obscenidades e magoar-te-ão, minha filha,
porque eles não querem ouvir a Palavra de DEUS.
O espírito do mal prevalece neste momento crucial na história da humanidade, e
esmagará até o mais santo dentre os filhos de DEUS. Somente os mais corajosos
resistirão ao espírito do mal, que infesta milhões, para que eles rejeitem a Misericórdia
do meu Filho.
Não são apenas as Mensagens que serão odiadas, mas é o medo de que, através da
Misericórdia do meu Filho, mais almas sejam salvas das garras do maligno. O maligno
trabalha e tece o seu caminho para os corações de muitas almas e, em particular,
daquelas que estão perto de meu Filho. São os devotos seguidores, dentro da Igreja do
meu Filho, os primeiros alvos do maligno, que fará com que a maioria deles se vire
contra a Sua Palavra nestes tempos.
A Verdadeira Palavra do meu Filho, JESUS CRISTO, foi diluída ao longo dos séculos, e
os conteúdos da Bíblia Sagrada são agora negados por muitos que dizem que conhecem
o meu Filho. Lembrai-vos que a batalha pelas almas está a ser travada pelos anjos e
santos no Reino do meu PAI, contra o enganador. Vós, meus filhos, sois apanhados no
meio e, como tal, tornais-vos um alvo fácil.
É por causa da enormidade desta Missão, e porque tu és uma profeta - e não uma
visionária - que trabalhas isoladamente, és odiada entre os homens. Não permitas que
esta perseguição te entristeça ou que sintas que não és suficientemente forte, pois isso
não pode ser. Tu foste enviada, tu estás protegida e te levantarás e continuarás a
proclamar a Palavra de DEUS, até o último dia. Isto está predito. Quando as almas do
mundo forem salvas e o Novo Reino – o Novo Paraíso – começar, nenhum desses
sofrimentos terá qualquer consequência.
Alegra-te e não tenhas medo, Eu, a tua amada Mãe, guiar-te-ei e proteger-te-ei, mesmo
na tua hora mais negra, para que a Luz de DEUS preencha a tua mente, corpo e alma,
todos os dias. Eu amo-te, minha filha, e tu deves saber que foste abençoada com o Dom
da Perseverança. Tudo está agora nas Mãos de DEUS. Tu deves confiar n’Ele, em todos
os momentos.
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A tua amada Mãe; Mãe de DEUS, Mãe da Salvação.

Mãe da Salvação: o que eu testemunhei nunca poderia ser posto
no papel, tão vis foram as crueldades infligidas ao Seu Divino
Corpo
1 de Julho de 2013
Minha filha, quando tu sofres pelo meu Filho é normal gritares de dor, pois afinal tu és
apenas humana. Quando eu testemunhei a flagelação do meu Filho, e então a Sua
terrível Crucificação, eu estava ao lado a sofrer. E enquanto observava o Seu piedoso
Corpo sofrer, o que nenhum animal seria capaz de tolerar num matadouro, eu
desmaiei tantas vezes do choque que mal podia manter-me de pé.
O que Ele sofreu nunca ninguém saberá, porque o que eu testemunhei nunca poderia
ser posto no papel, tão vis foram as crueldades infligidas ao Seu Divino Corpo. É por
isso que é dada tão pouca descrição sobre os insultos degradantes que Lhe infligiram,
porque descrevê-los seria tão chocante que iria manchar o Seu Santo Nome.
Tu, minha filha, sofres, mas uma pequena fração da Sua dor. Tu deves saber, quando
estás com dor física, que o meu Filho só permite que o Seu sofrimento se manifeste
naqueles que Ele escolhe. Quando Ele faz isso, Ele ajuda-vos a desafiar, derrotar e
destruir o poder do mal, através do Dom do vosso livre-arbítrio ao meu precioso Filho.
Ao fazerdes isso, vós consagrais a vossa alma, bem como o vosso corpo, e isso é para Ele
uma Dádiva muito especial – uma Dádiva que Lhe permite salvar os outros.
Então compreende, por favor, que quando o meu Filho aumenta o sofrimento, e
quando Ele verdadeiramente sofre dentro de ti, essa é uma Graça que tu não deves
rejeitar. Abraça-a. Tu logo entenderás como é poderosa. Quando o meu Filho manifesta
as suas feridas no corpo de uma alma escolhida, isso traz consigo uma terrível
perseguição. É quando o maligno ataca com uma raiva séria e violenta. No início
assustavas-te, mas agora, que compreendes, aceitarás isso; e simplesmente protegerte-ás através da recitação do meu Santíssimo Rosário, pelo menos três vezes ao dia.
Minha filha, por favor assegura-te, e não permite que o medo te afaste deste Trabalho,
pois é isso o que o maligno quer. Tu deves levantar-te, resistir e permanecer em
silêncio, quando o ódio avança sobre ti. Essas provações são de esperar numa Missão
desta grandeza. Fica em paz e sabe que todos os Anjos e Santos estão contigo e te
orientam.
A tua amada Mãe; Mãe de DEUS, Mãe da Salvação.
Junho/2013

Vós sereis acusados de conspirar contra a Minha Própria Igreja,
mas o vosso único crime será o de defender a Verdade
30 de Junho de 2013
Minha querida e amada filha, nem por um momento o maligno parará na sua
perseguição aos que Me amam. Quando as almas estão próximas de Mim e quando o
seu amor por Mim cresce, ele estará sempre a tentar afastar-vos para longe de Mim.
Quando salvais almas através das vossas orações, o maligno desabafará toda a sua ira
contra vós e sentir-vos-eis magoados porque vos tornareis alvos de críticas,
especialmente daqueles que amais. Vós deveis habituar-vos a essa dor e tristeza quando
Me seguis e quando aceitais a Minha Intervenção, através destas Mensagens. Elas
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trazem consigo uma terrível flagelação, pois estas Mensagens serão responsáveis pela
salvação de mais de 7 bilhões de pessoas.
Quando o diabo sabe que está a perder as almas para Mim, ele usa todos os meios
necessários para criar dúvidas na mente de quem é leal a Mim e, em seguida, ele irá
criar uma terrível fricção entre os Meus seguidores. Vós deveis reconhecer o trabalho
do diabo, porque ele sabe que quanto mais sois perseguidos por aceitardes a Minha
Mão de Misericórdia, mais estais a seguir a Verdade. Somente a Palavra de DEUS,
quando presente na sua forma mais poderosa - quando o ESPÍRITO SANTO se torna
evidente entre os grupos de filhos de DEUS – fará do maligno um lutador mais difícil.
Ele, Satanás, está furioso por causa desta Missão. E, aqueles que duvidam da Minha
Palavra, que vos é dada neste momento, sabei isto.
Apenas a Minha Palavra pode provocar tal ultraje, mesmo entre aqueles que acreditam
em Mim e seguem os Meus Ensinamentos. Nenhum de vós é imune a ataques. Vós,
Meus preciosos seguidores, chegareis a receber por fim ataques de línguas perversas,
contra Mim. Vós sereis cuspidos, gozados e ridicularizados. Vós sereis acusados de
conspirar contra a Minha Própria Igreja, mas o vosso único crime será o de defender a
Verdade. Aqueles que defenderam a Palavra de DEUS e que se recusaram a desviar-se
da Verdade sofreram sempre às mãos daqueles que se colocaram como os mais
escolhidos dos representantes de DEUS, antes dessas pobres almas que realmente Me
amavam.
Há uma diferença entre aqueles que dizem que são mais bem informados e, portanto,
dignos de julgar os outros em Meu Nome, e aqueles que simplesmente Me amam. Vós
só podeis erguer-vos e declarar o vosso amor por Mim, se seguirdes o Meu Exemplo. Eu
nunca diria que um homem é melhor do que o outro - pois todos vós sois pecadores.
Porém, Eu nunca aceitaria que aqueles que possam saber tudo que há para saber
acerca de Mim, declarassem a sua superioridade sobre os outros. Aqueles que dizem
que Me conhecem e insultam os outros em Meu Nome realmente não Me conhecem de
todo.
O diabo enche as almas com o ego, o orgulho e a raiva. Estas são as três características
pelas quais vós sabereis que ele está presente numa alma, quando ele tenta silenciar
outras almas que proclamam a Verdade de DEUS. Como essas almas sofrerão,
especialmente agora, quando esta Missão, a mais esperada, está a ser vivida entre vós.
Cada um de vós que responda ao Meu Chamamento terá que enfrentar o abuso e a
ridicularização pública, o que vos deixará sem respiração - tão perversa será a
emanação do ódio. Eu quero que entendeis que não é a vós que o ódio se dirige, mas a
Mim. Satanás quer calar a Minha Voz, pois Ela visa salvar-vos do seu plano perverso,
que foi cuidadosamente orquestrado e que foi planeado ao longo de muito tempo. Não
pode haver vitória para a besta, mas ele sabe como Eu sofro quando ele arrebata as
almas de Mim. Não permitais que essa interferência vos cegue para a Verdade.
A Verdade salvará a vossa alma, e quando espalhais a Verdade Ela trar-Me-á mais
almas. Desta forma Eu derrotarei a besta. Vós estareis protegidos de todos os males,
mas sofrereis a indignidade de serdes tomados por tolos. E tudo porque vós Me amais.
O vosso JESUS.

A mudança no formato da Missa será em breve apresentada na
Minha Igreja
29 de Junho de 2013
Minha querida e amada filha, tu deves ignorar o ódio que extravasa da boca daqueles
que afirmam ser o santo povo e leais seguidores da Minha Amada Mãe. Nota que o ódio
mostrado contra ti será pior do que contra qualquer outro profeta vindo antes de ti.
150

Digo-te isto não para te assustar, mas apenas para que conheças o fato e ignores a
maldade. Sempre que a Presença de DEUS é dada a conhecer entre os homens,
produzirá sempre uma reação viciosa da besta, que irá trabalhar através de outras
pessoas para negar a Palavra de DEUS.
Minha filha, a mudança no formato da Missa será em breve apresentada na Minha
Igreja. Será muito confuso e muitos não conseguirão ver as mentiras que serão
apresentadas nas novas orações. A Minha Presença será negada da forma mais sutil,
mas aqueles que seguem o novo formato, no qual a Minha Verdadeira Presença será
negada, não serão capazes de realizar o sacrifício a DEUS da maneira como deve ser.
Minha filha, dessa revelação única resultará o vosso menosprezo, mas deveis saber que
isso foi predito. Os Meus seguidores serão informados de que a Sagrada Comunhão
respeita a todas as pessoas - em todos os lugares – unidas como uma apenas para
mostrar o amor de uns pelos outros. Lenta, mas seguramente, a Santa Missa não será
mais sobre o Meu Santo Sacrifício. Em vez disso, a cerimônia será feita para prestar
homenagem ao homem, e vós sereis levados a testemunhar uma confrontação diante
dos Meus Altares Sagrados, e em todos os tabernáculos do mundo.
O dia em que os sacrifícios diários cessarão não está longe. Sabei que Eu venho avisarvos disso agora para que não morreis de fome. Quando vós fordes privados da Minha
presença ficareis vazios do Meu Espírito e achareis difícil permanecer perto de Mim.
As palavras que serão usadas para vos enganar incluirão a frase: "para o bem de todos;
para a unificação de todos os filhos de DEUS". A Missa terá um novo significado. Será
esquecida a Minha Morte na Cruz e todas as razões para isso serão redefinidas.
Lembrai-vos, nesse dia, das Minhas atuais Palavras para vós. Aceitai a substituição e a
Minha Presença desaparecerá. Eu estarei convosco, mas não será o Meu Corpo que vós
compartilhareis.
Aqueles que não acreditam no plano perverso que foi criado para eliminar todos os
vestígios de Mim, respondei agora a isto: Quando Eu Estiver ausente vós procurar-Meeis? Quando a Minha Santa Eucaristia for maculada vós desculpareis os responsáveis?
Ou vós ireis seguir-Me e ouvireis a Verdade quando estiverdes cercados por mentiras?
A escolha será vossa. O vosso JESUS.

A Minha Justiça cairá sobre todos aqueles que impedem a Santa
Palavra de DEUS de ser dada a conhecer ao mundo
27 de Junho de 2013
Minha querida e amada filha, não permitas que as Minhas Revelações te causem dor ou
medo. Tu estás a ser guiada e mesmo quando o sofrimento se torna insuportável,
lembra-te das Minhas Palavras.
O Meu PAI prometeu, através dos profetas antigos, que Ele enviaria o profeta final, o
mensageiro final. Não importa o quão temeroso isso possa ser ou quão aterrorizador
seja para vós, sabei que é por este ato que a Aliança Final de DEUS pode ser levada a
bom termo.
Eu digo-vos agora, temei aqueles que insultam a Palavra de DEUS. Baixai os vossos
olhos cobri-os com as mãos, especialmente aqueles de vós que cuspiram na minha cara,
neste momento, por causa destas Minhas Mensagens de Reconciliação. Vós não sois
dignos de estar na Minha Presença. Vós, que escarneceis de Mim, afligi-vos agora e
continuai a afligir-vos até ao Grande Dia, porque Me perdereis as almas que Eu tanto
desejo.
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Aos Meus servos sagrados que escarnecem da Minha Intervenção, através destas
Mensagens, virá o Dia em que Eu vos pedirei isto. Enquanto gastais muito do vosso
tempo negando a Minha Verdadeira Voz, quantas almas vós Me enviastes? E quantas
afastastes de Mim por esses atos, pelos quais Eu vos julgarei?
Aqueles dentre vós que gritais blasfêmias contra o ESPÍRITO SANTO, sabei que antes
do Grande Dia, e como sinal para todos, sereis abatidos. Nem uma palavra escapará dos
vossos lábios e, por esse fato, vós sereis reconhecidos entre o vosso rebanho - o mesmo
rebanho a que vós dissestes para ignorar estas Mensagens, porque elas não vinham de
DEUS. Nesse dia, os vossos seguidores saberão a verdade, e vós caíreis diante de Mim.
Eu não faço nenhuma reivindicação por este aviso. Se corromperdes a Palavra do
ESPÍRITO SANTO, Eu afastar-vos-ei de Mim, e haverá um terrível choro por vós e por
todos os que levareis convosco para o deserto.
A Minha Justiça cairá sobre todos aqueles que impedem a Santa Palavra de DEUS de
ser dada a conhecer no mundo. Será deles o pior castigo, pois a dor que irão sentir será
pior do que a do nível mais baixo do Purgatório. A vossa maldade choca muitas boas
almas inocentes que são fiéis a Minha Igreja na Terra. A vossa crueldade, que será
revelada a seu tempo, será vista por muitos e, em seguida, a vossa verdadeira fidelidade
à Palavra de DEUS será finalmente testada. Então vós ficareis diante de Mim no Grande
Dia, em que Eu venho para recuperar todos os filhos de DEUS; quando Eu Venho vos
libertar do exílio e levá-los para a sua última morada de Amor e de Paz, para a Nova
Época do Meu Novo Paraíso. Isto é, quando o Céu e a Terra se tornarem um.
O vosso Salvador, JESUS CRISTO.

Mãe da Salvação: trazei-me os vossos filhos, de modo a que, como
verdadeira mãe de todos os filhos de DEUS, eu possa consagrálos ao Meu Filho
26 de Junho de 2013
Meus queridos filhos, como vossa mãe Eu peço-vos que me trazeis os vossos filhos, de
modo a que, como uma verdadeira mãe de todos os filhos de DEUS, eu possa consagrálos ao Meu Filho JESUS CRISTO.
Quando vós consagrardes os vossos filhos ao meu Filho, através de mim, a Mãe da
Salvação, eu apresentá-los-ei perante o meu Filho, para que Ele possa conceder
grandes Graças sobre as suas almas.
Vós nunca deveis esquecer o Amor que o meu Filho tem pelos filhos de DEUS. Não
importa que idade eles tenham, quando vós os oferecerdes ao meu Filho, para a
santificação das suas almas, através de mim, a Sua Mãe Santíssima, as vossas orações
serão respondidas. Aqui está uma Cruzada de Oração para os vossos filhos. Quando
recitada todos os dias, ela trará os vossos filhos para perto do Misericordioso Coração
de JESUS.
Cruzada de Oração: (111) Para consagrar os vossos filhos a JESUS CRISTO
Ó querida Mãe da Salvação,
Eu consagro os meus filhos (nome do filho / filhos aqui) perante o vosso Filho, para
que Ele lhes possa trazer paz de espírito e amor ao coração.
Por favor, orai para que os meus filhos sejam aceites nos Misericordiosos Braços do
Vosso Filho e para livrá-los do mal.
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Ajudai-os a permanecer fiéis à Santa Palavra de DEUS, especialmente nestes tempos,
em que são tentados a afastar-se d’Ele. Amém.
O meu apelo, em vosso nome, pelos vossos amados filhos, será aceite pelo meu Filho,
como uma Dádiva especial para mim, a Sua Mãe, quando eu me erguer para cumprir a
minha promessa ao meu Filho, visto que a minha missão para ajudar a salvar as almas
dos filhos perdidos de DEUS começa neste momento. O meu papel, como Mãe da
Salvação, começou seriamente e Dádivas especiais, através da minha intercessão, para
assegurar a Misericórdia de DEUS sobre os pecadores serão concedidas em abundância
a todos aqueles que me chamarem.
Ide em paz, filhos, Eu, a vossa amada Mãe da Salvação, responderei sempre ao vosso
apelo, quando vós pedirdes a salvação das almas.
A vossa amada Mãe; Mãe da Salvação.

Muito poucos encontram conforto em Mim. Eu espero
pacientemente e, porém, eles não virão a Mim
25 de Junho de 2013
Minha querida e amada filha, as Minhas lágrimas fluem hoje, pois a miséria do mal,
que se manifesta no coração dos homens, aumenta. Tão endurecidos eles se tornam
que os seus corações empedernidos não deixam espaço para Mim, JESUS CRISTO, para
os consolar por dentro.
O Meu Coração pulsa agora de tristeza, pelos Cristãos que se afastaram da Verdade e de
tudo que Eu lhes ensinei. Muito poucos encontram conforto em Mim. Eu espero
pacientemente e, porém, eles não virão para Mim. Eles criaram um muro que os separa
de Mim e encerram os lábios à Minha Promessa de voltar. Como eles se esqueceram do
que Eu disse, do que Eu fiz para os salvar e do que Eu lhes disse através de Livro do
Meu PAI, na espera do tempo que se aproxima.
Meus pobres, pobres filhos. Eu preciso, em primeiro lugar, de despertar o amor por
Mim nos seus corações, se quiserem receber o conforto e a atenuar a dor das suas
pesarosas e difíceis provações nesta vida. Eles devem levantar os braços e chamar por
Mim agora, neste momento, para que Eu faça a passagem menos dolorosa para eles.
Eu não tenho nenhum desejo de infligir sofrimento aos filhos de DEUS. Mas, ao
rejeitarem a Verdade dos Meus Ensinamentos e as Leis estabelecidas pelo Meu PAI,
serão arrastados para uma batalha terrível com o espírito do mal, antes que a Minha
Misericórdia os possa trazer para os Meus Braços, quando Eu os salvar.
Como eles têm pouca confiança nos seus corações, para com o DEUS Único e
Verdadeiro. Quão frívolos eles são e com que rapidez abraçam falsidades, a fim de
satisfazerem os seus apetites pelo pecado. Como são ingênuos quando aceitam
mentiras que se adequam ao seu estilo de vida para justificarem o pecado.
Qualquer coisa plausível que justifique o pecado através do intelecto humano, é o único
caminho que eles escolhem para que possam viver as suas vidas como desejam. A
Verdade é tão difícil de engolir e tão difícil de digerir, pelos sacrifícios da carne que têm
de ser feitos para a aceitar. A Verdade, se e quando for aceite, precisa de muita coragem
e somente aqueles que têm o Dom da Humildade podem realmente adotá-la com
facilidade.
Aqueles que realmente procuram a Verdade de DEUS muitas vezes são enganados por
aqueles que dizem que proclamar a Palavra de DEUS. Os únicos lugares onde
encontrareis a Verdade são na Santíssima Bíblia e na Minha Santa Palavra, que vos é
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dada através destas Mensagens. As Minhas Mensagens defendem a Santa Palavra de
DEUS, como está estabelecido no Livro do Meu PAI.
Amar-Me não é fácil, porque vós só podeis vir a Mim como uma simples criança. Os
vossos ares e graças, que mostrais ao mundo no vosso dia-a-dia, devem ser deixados de
lado. Vós só podeis vir a Mim como uma simples criança confiante. Vós deveis colocarvos diante de Mim e pedir-Me para vos levar, moldar, ajudar a trilhar o caminho certo
para a santidade e, então, a confiar completamente em Mim.
Uma vez que entregueis tudo a Mim, Eu vos levantarei, tirarei o vosso o medo e Eu vos
levarei para o Meu Reino; mesmo então, com o Amor de DEUS na vossa alma, achareis
este caminho difícil. Mas será como se as teias de aranha fossem removidas, porque
uma vez que a Verdade fique clara, não haverá outro percurso que vos faça andar para
baixo; pois esse é o único caminho que vos leva para o Paraíso, e esse é o caminho que
deveis tomar para vir a Mim, JESUS CRISTO, pois Eu Sou o Caminho.
O vosso JESUS.

Mãe de DEUS: vós deveis manter-vos fiéis ao que o Meu Filho
ensinou. Ele era como vós em todas as coisas, exceto no pecado
24 de Junho de 2013
Eu sou a vossa amada Mãe, Rainha de todos os anjos, Mãe de DEUS. Eu sou a
Imaculada Conceição.
Meus filhos, vós não sabeis que o Meu Filho, neste tempo, está a guiar todos os que vêm
perante Ele com o coração aberto?
Para que seja dado testemunho do Senhor DEUS, através do Seu único Filho, vós deveis
permanecer fiéis aos Seus Ensinamentos. Eles são esculpidos na pedra e, como tal,
nunca podem mudar. A Verdade nunca pode mudar. A todos os filhos de DEUS foi dada
a Verdade, mas nem todas aceitaram Quem Ele era ou de Onde Ele veio. Aqueles que
não aceitaram a Verdade, dada à humanidade pela Crucificação de Meu amado Filho,
JESUS CRISTO, nunca devem esquecer o que Ele lhes disse.
Ele explicou-vos todas as coisas. Nada mudou. Vós deveis permanecer alerta em todos
os momentos, pois vós estais a ser enganados e, em breve, muitos de vós caíreis no
erro.
Pecado é pecado. Ele é desagradável a DEUS, mas é perdoado quando o remorso é
mostrado; e quando vós pedis por redenção. As Graças da Vida Eterna são para todos
os filhos de DEUS que as peçam. A cada filho de DEUS, através da Misericórdia do Meu
Filho, será dado um tempo e, em seguida, uma grande Dádiva, para recordarem a
Verdade. Deste modo, a maioria da população mundial poderá, e será salva; e, então,
ser-lhes-á dado o Dom da Vida no Novo Paraíso.
Como pecadores vós deveis continuar a pedir perdão através do Meu Filho, para
permanecerdes em Estado de Graça. Vós não podereis ser perdoados pelos vossos
pecados, até pedirdes ao Meu filho pelo Dom da Reconciliação.
Vós deveis manter-vos fiéis ao que o Meu Filho vos ensinou. Ele era como vós em todas
as coisas, excepto no pecado. DEUS é Todo-Poderoso. DEUS é Amor. DEUS é perfeito.
DEUS, através do Seu Filho, nunca poderia ser tentado a cometer o pecado.
Ide em paz, queridos filhos, e uma vez que permanecerdes firmes e leais à Verdade, a
qual só pode vir de DEUS, vós vivereis uma vida plena e gloriosa em vida, corpo e alma,
e em perfeita harmonia com o Meu Filho.
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A vossa Mãe; Mãe da Salvação.

A Verdade libertar-vos-á. As Mentiras destruir-vos-ão
23 de Junho de 2013
Minha querida e amada filha, como o Meu coração se quebra pelo sofrimento dos Meus
pobres servos amados, que começam agora ver a confusão que está a ser mostrada
dentro da Minha Igreja. Para eles, Eu digo isto. Ficai e fazei o que deveis para Me servir
debaixo to tecto da Minha Igreja. Permanecei firmes para com os Meus Ensinamentos.
Não aceiteis novas, e assim chamadas, explicações teológicas sobre Quem Eu Sou; o que
Eu fiz pela humanidade, ou como Eu voltarei para reivindicar todos os filhos de DEUS
que aceitem a Minha Misericórdia. Confiai apenas na Minha Santa Palavra, que vos foi
dada através dos Meus apóstolos e na Santíssima Bíblia. Qualquer coisa que difira dos
Santos Sacramentos ou do que vos foi dito sobre a necessidade de redenção - não a
aceiteis.
Eu Sou a Verdade. Tem-vos sido dada a Verdade. Só a Verdade pode salvar as vossas
almas da condenação. A Verdade libertar-vos-á. As Mentiras destruir-vos-ão. Eu
prometo solenemente a cada um de vós, Meus preciosos servos sagrados, Graças
extraordinárias para vos perseverardes face à perseguição, quando a vossa fé for
testada até os limites, se recitardes esta oração.
Cruzada de Oração: (110) Para os sacerdotes permanecerem fiéis à Vossa Santa Palavra
A verdade libertar-vos-á. As mentiras destruir-vos-ão.
Ó meu querido JESUS, eu suplico-Vos para me manteres forte e corajoso, para que eu
possa defender a Verdade no Vosso Santíssimo Nome.
Dai-me a Graça de que eu preciso – Eu imploro - para dar testemunho da Vossa Santa
Palavra em todos os momentos.
Dai-me a capacidade para suportar as pressões para promover inverdades, quando
eu sei, no meu coração, que elas Vos ofendem.
Ajudai-me a permanecer fiel à Vossa Santa Palavra, até o dia em que eu morrer.
Amém.
Meus servos sagrados, Eu tenho mais uma palavra de precaução para vos dar.
Vós deveis defender o Dom da Reconciliação e reconhecer que somente aqueles que
procuram o remorso pelos seus pecados e Me aceitam, a JESUS CRISTO, como a chave
para a sua salvação, se juntarão a Mim no Paraíso.
O vosso JESUS.

DEUS PAI: Quando o Meu Filho é considerado um pecador, sabei
que essa é a maior blasfêmia
23 de Junho de 2013
Minha querida filha, como é que reagiria um pai se soubesse que os seus filhos
enfrentam a morte? Será que não lutaria até o osso para os salvar de todos os males? É
precisamente por isso que Eu intervenho agora no mundo, instruindo o Meu Filho para
dizer a Verdade, a fim de salvar a vida dos Meus Filhos.
São as pequenas coisas da vida que têm um impato à escala global. Uma abelha cujo
comportamento muda e cujo pólen não pode ser criado terá um efeito directo sobre a
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vida que existe na Terra. É através da Igreja do Meu Filho na Terra que a vida da alma
pode ser mantida. Sem a Verdade, a Igreja do Meu Filho não pode sustentar a vida.
Portanto, se a mentira se infiltrar nas paredes da Igreja, sem a Minha interferência,
então isso terá um impato sobre a vida da alma.
Será quando a Igreja se voltar contra Aquele Que a criou, que a vida será destruída.
Esta infestação terá um impato direto sobre todo o mundo, incluindo aqueles que não
acreditam na vida futura. Afectará mesmo os de outras religiões que não provêm de
Mim. Quando as mentiras infestam o Corpo Místico de Meu Filho, JESUS CRISTO, na
Terra, elas causarão a doença. A doença, se não for atacada, levará à morte. Portanto,
como DEUS, PAI de toda a Criação, não ficarei para trás, permitindo que os Meus
inimigos destruam as almas dos Meus filhos.
Quando enfrentais as mentiras, elas sairão da boca dos enganadores numa confusão de
disparates. As mentiras já iniciadas são expressas num tipo de linguagem humilde, que
disfarça as maiores mentiras contra a Verdadeira Doutrina da Igreja. Reconhecei-as
por aquilo que são - enviadas para vos persuadir a cometer o pecado. Quando o Meu
Filho é considerado um pecador, sabei que essa é a maior blasfémia, porque isso é
impossível.
Eu enviei o Meu Filho como um homem de carne e osso, como todos vós, com uma
excepção. Ele nasceu sem pecado e, portanto, é incapaz de o cometer. Qualquer um que
use a Verdade para a distorcer para introduzir um novo sentido à Crucificação do Meu
amado Filho, é um mentiroso. Ele não vem de Mim e é um inimigo do Meu Filho.
Observai agora, Meus filhos, como a besta e os demónios que ele enviou para vos levar
para longe de Mim, deambulam entre vós. Vós deveis ser fortes. Vós deveis sempre
saber que o Meu filho vos deu a Verdade quando andou pela Terra e quando Ele morreu
pelos vossos pecados. Ele sacrificou o Seu Corpo para vos redimir, mas Ele nunca se
tornou um pecador, pois Ele não é um de vós.
Vós deveis manter-vos fiéis à Minha Palavra e aos Ensinamentos do Meu Filho. Se vós
não o fizerdes, então sereis tentados a aceitar mentiras, que nada mais vos trarão senão
eterno sofrimento.
O vosso amado PAI; DEUS, o Altíssimo.

A maior mentira é a de que Satanás pode predizer o futuro; mas
isso nunca pode ser
21 de Junho de 2013
Minha querida e amada filha, como o paganismo continua a espalhar-se como um vírus
por todo o mundo, o homem começa a colocar-se a ele próprio como DEUS. Muitas
seitas que não aceitam a existência do DEUS Verdadeiro honram em Sua vez a besta,
nos seus templos. Essas pobres almas, cujo amor por elas mesmas cresce a partir de
uma feroz ambição, levantam templos que, desavergonhadamente, honram a Satanás.
Para muitas pessoas de fora, esses templos parecem igrejas que honram a DEUS, mas
não vos deixeis enganar. O seu único propósito é adorar a besta, que promete a vida
eterna. Ela promete-lhes que, prestando homenagem ao seu amor-próprio, o qual
substitui o amor de DEUS, eles ganharão um eterno paraíso de prazer.
As promessas que lhes são feitas pela besta, que comunica claramente com eles, são
planeadas para os levar a acreditar numa mentira. Que se eles se colocarem perante o
altar da besta - o falso DEUS que eles adoram em vez do Meu amado PAI -, os seus
pedidos de prazeres mundanos e de auto-satisfação serão concedidos. Se colocarem as
suas necessidades em primeiro lugar, antes das dos outros, eles acreditam que serão
empossados de grande riqueza, controlo e liberdade.
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Essas pessoas são encorajadas a colocar-se diante de DEUS e tentarem usar aqueles
poderes que os tornem capazes de derrotar o Divino Reino de DEUS. Infelizmente, eles
farão o que for preciso para alcançar a sua ambição de riqueza e de controlo sobre os
outros através de pura ganância. Eles destruirão a vida dos outros. Eles matarão para
atingirem os seus objetivos e blasfemam contra DEUS todos os dias.
Quando blasfemam contra DEUS, eles arrastam as massas ignorantes, muitos dos quais
são mantidos em segredo e com a participação de pessoas poderosas, incluindo aqueles
que dizem servir a DEUS nas suas igrejas. As suas cerimónias satânicas são um lugar
comum e eles orgulham-se dos seus atos. Eles proclamam orgulhosamente os seus
edifícios como sendo templos, pois não têm vergonha nas suas almas. Esses templos
são levantados para prestar homenagem a Satanás, não a DEUS, porém eles querem
fazer-vos acreditar no contrário.
Eles serão punidos por Mim pelos seus crimes contra a humanidade e pelas blasfémias
contra DEUS, das quais são culpados. Muitos deles blasfemam contra o Meu PAI
usando termos que são unicamente para Ele. O Meu PAI disse: "Eu Sou o Princípio."
"Eu sou" é utilizado para designar o seu amor por eles mesmos e eles imitarão cada ato
sagrado e escritura, repetindo palavras que foram dadas ao mundo por DEUS, para
corromper a Sua Palavra.
Os seus templos serão, durante o Grande Castigo, despedaçados por DEUS e tornar-seão estéreis e vazios, sem qualquer espécie de poder sobre os filhos de DEUS. No
entanto, tal como a todos os filhos de DEUS, ser-lhes-á dada a oportunidade de
rejeitarem Satanás antes do Grande Dia. Alguns aceitarão a Minha Mão de
Misericórdia, mas muitos a rejeitarão, por acreditarem nas mentiras diabólicas postas
nas suas almas pela besta.
Eles acreditam que, controlando o mundo, aumentando os seus conhecimentos sobre o
universo, sobre o controlo da vida, prolongando a vida humana e esgotando a
população global, se tornarão como DEUS.
Satanás é muito cuidadoso na forma como captura as suas almas. Ele mostra-lhes
grandes visões do futuro, dizendo que é o deles. Ele fala-lhes de grandes
acontecimentos que terão lugar no futuro, que lhes serão atribuídos. São tudo
mentiras. Nada do que ele diz é verdade. Satanás tem muitos poderes, que lhe foram
dadas por DEUS, enquanto Lúcifer, um dos anjos mais poderosos na hierarquia do Meu
PAI. Ele mostra aos seus seguidores belas imagens de um futuro glorioso, dizendo que
será o deles se lhe entregarem as suas almas. Eles acreditam nas suas promessas de
futuro.
A maior mentira é a de que Satanás pode predizer o futuro; mas isso nunca pode ser. A
profecia só pode vir de DEUS. A ninguém foi concedido este Dom, o qual só pode fluir
dos lábios de DEUS. Satanás não pode predizer eventos futuros, cujos pormenores só
podem ser dados aos profetas de DEUS. Se acreditais nas promessas de Satanás, a
vossa vida torna-se uma mentira e a Vida Eterna não pode ser vossa, a não ser que vós
aceiteis a Verdade.
DEUS prometeu-vos a Vida Eterna. A Minha Promessa de regressar e de vos levar para
o Paraíso é Verdade. Não insulteis a DEUS, rejeitando a Verdade.
O vosso JESUS.

Eu Sou o Amor. Eu sou DEUS. Eles são uma e a mesma coisa

19 Junho de 2013
Minha querida e filha amada, o Meu Desejo de formar o núcleo do Meu Exército na
Terra está a ser cumprido neste momento. A partir de pequenos agrupamentos serão
disseminados; crescerão e espalhar-se-ão por toda parte.
157

Minha filha, a fundação é a parte importante. Tal como um bebé, que é formado no
útero, que recebe alimento da placenta, precisa de tempo e atenção a fim de assegurar o
bem-estar da criança. Ela crescerá lenta, mas perfeitamente, até que finalmente será
expelida do útero e ficará pronta para viver a vida que o Meu PAI previu para ela.
O nascimento do Meu Exército Remanescente será o mesmo. Ele fará uma grande
preparação antes de estar pronto para tomar o seu lugar no mundo, mas a sua
fundação é sólida e as almas, que são os blocos de construção, unir-se-ão como um só
para construir um formidável Exército. Então, este exército espalhar-se-á e crescerá
em todos os lugares ao mesmo tempo e com tanta força que se tornará difícil ignorá-lo.
Os que estão dentro do Meu Exército Remanescente serão desprovidos de ego, orgulho
ou da necessidade de depender da avaliação científica da Minha Palavra, que lhes será
exigida para provarem a Verdade de DEUS.
A ciência é um Dom de DEUS, mas a ciência não pode explicar o Mistério de DEUS.
Portanto, aqueles que precisam do conforto de explicações lógicas, sobre como Eu
comunico com os filhos de DEUS na Terra, neste momento, ficarão desapontados. Não
há resposta que os satisfaça.
Um dos maiores Dons dados ao homem é o amor. O amor não pode ser explicado
cientificamente ou provado, pois vem do Espírito de DEUS. Ele está presente em todos
vós. Vós sentis isso. Ele é o elo que mantém a humanidade junta, coisa que o poder do
maligno não pode destruir.
Eu Sou o Amor. Eu Sou DEUS. Eles são um e a mesma coisa. Sem amor vós não teríeis
vida. O amor unir-vos-á, manter-vos-á fortes, manter-vos-á juntos. O amor ajudar-vos-á
a trazer-Me almas.
O vosso JESUS.

Será dentro do Império Romano que a grande abominação se
erguerá contra Mim
15 de Junho de 2013
Minha querida e amada filha, assim como Eu caminhei sozinho durante a lenta e
dolorosa caminhada até ao cimo do Monte Calvário, também o Meu Exército
Remanescente caminhará.
Quando Eu caminhei nesse monte tortuoso Eu estava cercado por centenas de soldados
Romanos que bloqueavam aqueles que ao longo do caminho queriam dar-Me conforto.
Embora não tivesse sido necessária essa grande quantidade de soldados para proteger
apenas um homem, a sua presença foi para demonstrar uma série de coisas. Eles
queriam mostrar aos Meus seguidores e a quem tentou espalhar a Verdade dos Meus
Ensinamentos, quem tinha autoridade. Esse ato de agressão foi para ameaçar e
intimidar os que ousavam mostrar-Me fidelidade.
Os JuDEUS negaram-Me e depois traíram-Me. Os Romanos crucificaram-Me e foi em
Roma que o Meu Amado apóstolo Pedro foi instruído para formar a Minha Igreja na
Terra, porque Eu desejava que a Minha igreja se formasse entre os que Me perseguiam.
Visto que a Minha Segunda Vinda terá lugar em breve, com o Meu retorno para a
Minha Última Missão a fim de levar a humanidade à salvação final, Eu prometi que esta
desvendada história se repetiria. Os JuDEUS ainda Me negarão, até que O Aviso ocorra.
Os inimigos de DEUS erguer-se-ão contra Mim, em todos os lugares. Aqueles que Me
amam e aqueles que dizem que Me representam trair-Me-ão.
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Será dentro do Império Romano que a grande abominação se erguerá contra Mim.
Babilônia, o lar do Império Romano, onde as nações que abandonaram DEUS em favor
de falsos DEUSes estão sitiadas, será a sede a partir da qual todas as mentiras serão
vomitadas.
A besta com os dez chifres é a Europa e em Roma um exército se levantará contra Mim.
Eles serão responsáveis, uma vez mais, pela crucificação antes do Grande Dia. Eles
trarão o insulto final, quando crucificarem e destruírem o Meu Corpo Místico na Terra.
O Meu Corpo é a Minha Igreja. Aqueles que se separarem do Meu Corpo, optando por
seguir uma nova doutrina, trair-Me-ão e, ainda assim, terão a coragem de se levantar e
dizer que vêm de Mim.
Nesse dia, quando a Nova religião Mundial Única se der a conhecer, o que será
sancionado por seções dentro da Igreja Católica, como predito, os céus vão escurecer e
um grande trovão descerá sobre a Terra. Será como no segundo em que Eu dei o Meu
último suspiro na Cruz, quando a Ira de Meu PAI foi lançada sobre o Monte Calvário.
Quando isso acontecer e o sinal de que a Minha Única Verdadeira Igreja foi afastada e
uma falsa abominação pagã a substituirá, vós deveis saber isto. Isso é quando os
castigos choverão sobre a raça humana, em toda parte.
Todos os sinais serão dados do Céu para alertar os que estão ao lado do falso profeta e
do seu bando, o anticristo, que os seus dias estarão contados. Ser-lhes-á mostrado
como será experimentar a Ira do Meu PAI. Muitos bispos e sacerdotes perceberão a
Verdade nessa fase e lutarão contra este mal. Eles não Me abandonarão e continuarão a
liderar a Minha Verdadeira Igreja na Terra. Infelizmente, muitos não terão a coragem
de o fazer e serão como cordeiros levados ao matadouro, mas eles serão confortados
por saberem que Eu nunca os abandonarei. Eu enviar-lhes-ei muita ajuda e o Meu
exército Remanescente surgirá e espalhará o Evangelho, quando eles forem postos de
lado em todos os lugares. Eles pregarão em todos os cantos do mundo e serão
destemidos. O seu amor por Mim vencerá o trabalho do anticristo. A sua obediência a
Mim e a sua resposta à Minha Cruzada de Orações salvará bilhões de almas.
E então, o Meu Plano estará completo. O vosso JESUS.

DEUS existe em cada pessoa nascida neste mundo,
independentemente da sua fé ou da crença dos seus PAIs
15 de Junho de 2013
Eu Sou o teu amado JESUS, Que trabalha através da tua alma. Mesmo quando tu Me
ignoras, Eu Estou aqui. Eu trabalho através da tua alma, que tu Me deste, e como tal, tu
sofrerás sempre por Mim e Comigo.
Hoje, Minha filha, Eu apelo a todos aqueles que dizem que não acreditam em DEUS. Se
vós não acreditais em DEUS, Eu devo agora explicar-vos como vós sabeis que DEUS
realmente existe. DEUS traz a toda a forma de vida uma percepção de respeito e de
admiração que nunca deixará de criar um intenso sentimento de amor dentro de uma
alma por qualquer outra das criações de DEUS.
Cada um de vós é uma Criação de DEUS. Isso é um fato. Alguns de vós nascem com
grande beleza. Alguns nascem com defeitos. Outros nascem com terríveis imperfeições;
porém, todos nascem porque DEUS o permite.
Muitos de vós justificarão o impedimento da vida nos filhos de DEUS, porque são
imperfeitos. Alguns de vós matarão os filhos de DEUS dentro do útero e, em seguida,
justificá-lo-ão, a maioria das vezes por razões egoístas. Por isso, vós sereis condenados,
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a menos que vós Me apelais para vos perdoar. Vós sereis perdoados, mas apenas se
estiverdes realmente arrependidos do que fizestes por amaldiçoar o Meu PAI.
Alguns de vós nascem com imperfeições, as quais criam traumas nas vossas vidas. Por
mais difícil que isso possa ser, vós tendes esse sofrimento para salvar outras pessoas,
que de outra forma deixariam de existir. Vós vereis as almas que desonram o Meu PAI,
e que nunca pedirão o perdão dos seus pecados, acabar no fogo do Inferno por toda a
eternidade. O vosso sofrimento ajudará a salvá-los, pois eles não podem e não vão
salvar-se por si mesmos; vós escolhestes esse sofrimento antes de nascer. Vós podeis
aceitar isso agora, ou talvez mais tarde, mas vós estais seguros de que o Meu Reino
Glorioso será vosso por toda a eternidade.
O vosso JESUS.

DEUS não espera de vós que passeis o vosso tempo ignorando as
questões do dia-a-dia, ou o tempo que despendeis com a família e
amigos
14 de Junho de 2013
Minha querida e amada filha, quando um homem começa a acreditar na sua
invencibilidade, ele está perdido.
Muitas pessoas, que não aceitam que a vida na Terra é apenas uma pequena parte da
sua viajem espiritual para o Meu Reino, estão a desperdiçar um tempo muito precioso.
O tempo que Eu refiro é vos dado por DEUS, o qual vós deveis viver de acordo com os
Seus Mandamentos se quiserdes alcançar a Vida Eterna. Se não aceitardes DEUS, então
vós colocai-vos longe d’Ele. Quando fazeis isso, a vossa vida será abreviada, e então, em
vez do Dom da Vida Eterna, a vossa vida acabará quando morrerdes nesta. Vós não
deveis perder o tempo que vos é dado nesta vida, desperdiçando-o a perseguir coisas
inúteis, que não serão senão poeira no tempo.
DEUS não espera de vós que passeis o vosso tempo ignorando as questões do dia-a-dia
ou o tempo que despendeis com a família e amigos. Isso não significa que, se desfrutais
os frutos da vida na Terra, vós não podeis aderir aos caminhos do Senhor. Vós podeis.
Minha filha, Eu gostaria de fazer saber que há muita confusão quanto aos Meus desejos
para a humanidade, o que Eu desejo para que sigam os Meus Ensinamentos.
Rir é bom. Companheirismo é importante. Gozar uma vida plena é bom, desde que vós
mostreis humildade e louvor a DEUS e, em seguida, agradecimento, mesmo pelo menor
dos prazeres. Qualquer Dádiva que vós recebeis nesta vida, para o bem dos outros,
apenas pode vir de DEUS. Como vós usais essas Dádivas será importante na salvação
das vossas almas, quando as Dádivas concedidas por DEUS são compartilhadas com
outras pessoas. A alguns são dados grandes talentos, mas todas as almas nascem com
Dádivas. Elas têm o sentido de vos ajudar a ajudar os outros. Aqueles que nasceram
com talento para o negócio têm a obrigação de garantir que ele tenha bom uso, em
benefício dos outros. Outros usarão os seus Dons para cuidar do próximo e para trazer
alegria à vida das outras pessoas. E depois há as almas que sofrem. O seu sofrimento é
também um Dom, pois ajudá-los-á a salvar as almas dos outros e, ao fazê-lo, ganharão o
maior Dom de todos - a Vida Eterna.
A vida é dada por DEUS, por uma razão. É para Glorificar a DEUS e para incentivar os
Seus filhos a unirem-se com Ele, finalmente, quando a vida mudar. Os filhos de DEUS
estão a ser preparados para essa mudança, na qual, finalmente, a gloriosa Vida Eterna
prometida a Adão e Eva se tornará vossa.
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É importante tentar e mostrar mais amor e compaixão de uns pelos outros, assim como
vós esperais ser tratados por Mim quando Eu vier para Julgar. Todos os dias vós pedis
por cada ação que realizais, será que isso agrada a DEUS? Estou a fazer o suficiente
para seguir os Mandamentos de DEUS? Estou a quebrar as Leis de DEUS, e assim
sendo, quais serão as consequências?
Ignorai as necessidades dos outros e as vossas necessidades serão ignoradas. Feri
qualquer dos filhos de DEUS com intenção deliberada e vós sofrereis. Matai qualquer
filho de DEUS e vós não tereis vida. A vida na Terra, embora ela possa trazer muito
amor, alegria e esperança, está cheia de desafios. Cada desafio deve ser enfrentado e
vós tendes que aceitar que isso faz parte do plano de DEUS para a purificação dos Seus
filhos.
Quando vós viveis a vossa vida sem reconhecer DEUS, vós estais a viver a vida seguindo
os vossos próprios desejos. Quando vós não definis normas, estabelecidas por DEUS,
perdereis o vosso caminho. Se vagueardes para tão longe que não conseguis encontrar
o caminho de volta, então deveis rezar pela Graça de DEUS para vos ajudar.
Cada pedido feito a DEUS, se é para o bem da vossa alma e para as necessidades
daqueles a quem amais, é sempre respondido.
O vosso JESUS.

Nunca façais isso, pois é o único pecado que, pela sua hipocrisia,
Me repugna
12 de Junho de 2013
Minha querida e amada filha, como Eu tento acima de tudo, com todas as Minhas
forças, inflamar as almas dos crentes, nestas Minhas Santas Mensagens para o mundo,
Eu devo advertir aqueles que falam mal da Minha Santa Palavra, mais uma vez.
Enquanto Eu procuro as almas dos mornos na sua fé, porque devem aqueles que
declaram falar em Meu Nome, condenar a Verdade, quando te é dada pelo Cordeiro de
DEUS através destas Mensagens?
Que homem poderia falar contigo desta forma, no Meu Santo Nome, e ousar colocar-se
diante de ti? Nenhum. Só pelo poder de DEUS a Minha Palavra pode ser dada a
conhecer em linguagem simples.
O homem continuará a pecar, quer ele cometa pecados que sejam comuns entre todos
vós no mundo, quer sejam de natureza grave. Todos vós sois pecadores.
Um pecador não pode perdoar a outro em Meu Nome, a não ser que o faça por Minha
Autoridade, através do Ato da Confissão, que vos liberta do pecado por um curto
tempo. Nenhum pecador pode condenar outro pecador em Meu Nome, porque não tem
esse direito. Quando vós condenais outro pecador, se ele for culpado, mesmo do ato
mais grave contra DEUS, tornar-vos-eis numa alma tão enegrecida como a pessoa a
quem condenastes abertamente em Meu Nome.
Não sabeis vós como Me causa dor e tristeza quando vos magoais uns aos outros? Vós
não me entendestes, afinal? Será que não sabeis que Eu morri por vós? Aqueles de vós
que ainda não compreendestes a Verdade deveis escutar agora. Eu não vos condeno
pelos vossos pecados, porque Eu vos amo e vos perdoarei por qualquer pecado, não
importa quão terrível possa ser. Mas quando vos afirmais a vós mesmos em Meu Nome,
de serdes iguais a Mim, e julgais outro pecador usando o Meu Nome, Eu condenar-vosei também.
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Nenhum de vós, não importa quanto Eu vos ame, pode julgar o outro. Só a Mim, JESUS
CRISTO, foi dada a Autoridade pelo Meu PAI para Julgar a humanidade – a mais
ninguém. Se vós cometerdes este pecado, tereis que enfrentar o Meu Julgamento.
Nunca façais isso, pois é o único pecado que, pela sua hipocrisia, Me repugna.
O tempo está quase sobre a humanidade, para que a Verdade seja testemunhada. Não
muitos, inclusivamente os que professam fidelidade a Mim, responderão ao Meu
Chamamento, até que o Meu PAI lance muitas punições. Tão cegos estais vós para a
Verdade da Vida Eterna, tão imunes estais a ouvir a Palavra de DEUS, que a única
maneira pela qual vós a escutareis será quando os castigos forem lançados sobre vós.
Quando vos acontecer a primeira de muitas, muitos dirão que são catástrofes naturais,
mas quando chover fortemente sobre vós e quando não tiverdes para onde ir, apenas
então sabereis que é a Mão de DEUS que cai sobre vós.
O Meu PAI abalará o mundo inteiro. Aqueles de vós que estais na dúvida de que Ele
Existe, sabereis que tais eventos não podem ser atribuídos apenas à natureza. Aqueles
de vós que acreditais em Mim, mas que ridicularizais estas Mensagens Divinas,
comereis as vossas palavras e querereis cortar as vossas línguas, porque percebereis
em breve como as vossas palavras vis Me insultam. Não apenas porque blasfemais
contra DEUS, mas porque impedis esta Missão Divina de salvar almas.
Por cada alma que vós Me negais, sofrereis na eternidade. Quando desafiardes a Face
de DEUS, não vos será permitido fazê-lo. Lembrai-vos, não importa quanto Eu vos amo,
que Eu intervirei se vós tentardes sabotar a Obra de DEUS, nesta Missão final para
salvar a humanidade.
O tempo para o Livro da Verdade ser dado ao mundo tem lugar agora. Se Me seguis
agora, mas não Me aceitardes quando Eu vos Chamo, não vos preocupeis, pois Eu não
vos Julgo. Mas se tentardes impedir-Me de salvar os filhos de DEUS, Eu deitar-vos-ei
abaixo.
O vosso JESUS, Salvador da Humanidade.

Vós não deveis ter medo, porque o que Eu Prometo é vosso; e é a
vossa Herança
10 de Junho de 2013
Minha querida e amada filha, o mundo deve ser informado de que o Meu Tempo de
retorno está próximo. O Meu tempo realmente começou, enquanto Eu luto para trazer
a humanidade até Mim antes do Meu Grande Dia.
Eu Estou a preparar-vos a todos neste tempo, embora muitos façam ouvidos surdos. Eu
faço isto com amor, por cada um de vós, a quem Eu amo. Por cada um de vós, a quem
Eu dei o Meu Corpo. Vós testemunhareis a Minha Intervenção, quando Eu abrir os
olhos da humanidade, e será claramente testemunhada.
Os Milagres têm lugar quando a Minha Missão é aceita. A Minha Presença será sentida,
e eu dar-Me-ei a conhecer através de Atos de Misericórdia. Este plano é para vos
seduzir, para trazer de volta pela Minha Gloriosa Salvação aqueles que não acreditam
mais que Eu Existo.
Eu sou o Rei, Que Reinará no Novo Paraíso prometido a Mim pelo Meu PAI. Aqueles
que não Me conhecem, escutem-Me agora. Vós sois Meus. Eu trago-vos a vida, não
como vós a conheceis na Terra, mas a Vida Eterna.
Vós não deveis ter medo, porque o que Eu Prometo é vosso; e é a vossa Herança.
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Este é o Reino para o qual vós nascestes, para que assim DEUS, o Meu amado PAI,
pudesse recriar o mundo como era no principio. Ele é o Princípio, porque Ele o criou.
Ele é o fim, porque quando o Grande Dia vier não haverá mais sofrimento, pois o Novo
Principio – a Vida Eterna - será mostrado aos que aceitarem o amor de DEUS. Vós
deveis tornar-vos mais confiantes, menos cínicos, e aceitar o Grande Dom da Vida, que
só pode vir de um DEUS perfeito.
Só DEUS pode criar tal milagre: o Dom da Vida.
Só DEUS pode dar-vos a Vida Eterna, em que a morte será vencida, e com ela todo o
mal.
Vós deveis olhar para o futuro com antecipação. Vós deveis tentar escutar estas
Mensagens, porque serão a tábua de salvação de que precisais, quando os dias em
frente ficarem negros.
É Meu Desejo que nenhum de vós se atormente, se sinta preocupado, assustado e triste,
pois o Meu Dia Glorioso significará que Eu limparei todas as vossas lágrimas, dores,
tristezas e sofrimentos; e purificar-vos-ei com a Minha Grande Glória.
Vós experimentareis a felicidade eterna e pura, por fim. Tudo o que vós jamais
imaginastes ser um estatuto do Céu, será vosso.
Se vós não podeis responder-Me agora, por falta de confiança, Eu ajudar-vos-ei se Me
apelardes. Pedi-Me o Dom da Confiança através desta Cruzada de Oração.
Cruzada de Oração:(109) pelo Dom da Confiança
Ó meu querido JESUS,
Ajudai-me a confiar em Vós.
A confiar na Promessa do Vosso retorno.
A aceitar a Verdade da Vossa Segunda Vinda.
A confiar na Promessa de DEUS, o PAI, quando Ele disse que iria dar-Vos o Vosso
Reino.
Ajudai-me a confiar nos Vossos Ensinamentos, no Vosso Plano para salvar o mundo.
Ajudai-me a aceitar, com Graça, as Vossas Dádivas.
Ajudai-me a confiar em Vós, para que eu perca o medo e possa permitir que o Vosso
Amor inunde o meu coração e a minha alma. Amém.
Ó, como Eu anseio confortar-vos, aliviar os vossos medos, problemas e preocupações.
Como Eu desejo fazer a transição, com a menor dor possível, para que vós não tenhais
que sofrer pela mão da besta, cujo trabalho será visto através dos inimigos de DEUS.
Se vós confiardes completamente em Mim e vos renderdes à Minha Misericórdia, Eu
prometo solenemente que a Minha Misericórdia diminuirá o tempo em que o
sofrimento humano vai aumentar devido à perversidade dos que querem causar o
vosso sofrimento.
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Eu prometo que a Minha Intervenção, através de Milagres, despertará os que mais
precisam de ajuda; da consciência da Verdade. Quando a Verdade de DEUS é aceita por
aqueles que verdadeiramente não entendem a Minha Promessa de voltar, mas que a
aceitam dentro dos seus corações, então o sofrimento será reduzido e Eu mostrarei
Misericórdia a bilhões de almas.
Contudo, a vossa confiança em Mim ajudar-vos-á a ver a Verdade. Quando aceitardes a
Verdade, vós aceitais as Chaves para o Meu Novo Reino.
O vosso JESUS.

Quando a Nova Jerusalém descer sobre o mundo ao som das
trombetas, as luzes preencherão os céus e tudo ficará em silêncio
9 de Junho de 2013
Minha querida e amada filha, a dor que tu suportas fisicamente neste momento é para
salvar almas que estão afastadas de Mim, as quais, se não fosses tu ofereceres-Me essa
dor, como uma alma vítima, estariam perdidas para Mim para sempre. Lembra-te
sempre quanto Me magoa e quebra o Meu coração quando Eu perco ainda que apenas
uma alma.
O Meu amor pela humanidade permanece intato, pois nada poderia impedir-Me de
amar cada alma preciosa. Eu amo-as tanto que o Dom que Eu te dei, Minha filha, de
veres todos os filhos de DEUS como Ele as vê, com pureza de coração, nunca acaba. É
por isso que tu sofres tanto, Minha pequena. Não é por causa daqueles que por raiva te
insultam, mas é por essas almas que estão em terrível escuridão e cujo destino te
aterroriza que suportas estas novas aflições físicas.
Por favor entende que, quando tu ficas impaciente e preocupada por causa dessas
dolorosas provações, que elas nada são comparadas com o intenso sofrimento que
enfrentarão as almas que são tomadas pela besta. Isso nada significa quando
comparado com as almas que suportarão a dor dos sofrimentos do Purgatório. Quão
pouco isso significará para ti quando vires como Eu agarrarei as almas que, de outra
forma, não seriam capazes de se salvar das garras malignas da besta.
Minha filha, não importa quão doloroso é esse sofrimento, isso não importará quando
Eu unir os filhos de DEUS, no Grande Dia em que o Glorioso Paraíso descerá. Quando a
Nova Jerusalém descer sobre o mundo ao som de trombetas, as luzes preencherão os
céus e tudo ficará em silêncio, até ao som dos anjos, cujos cantos atingirão todas as
almas antes do momento final. Esta será a última hora, na qual Eu venho para julgar os
vivos e os mortos.
O vosso JESUS.

Eu criarei milagres em todo o mundo para provar aos céticos que
Sou Eu, JESUS CRISTO, que enviei a Minha profeta para vos
preparar a todos para a Minha Segunda Vinda
7 de Junho de 2013
Minha querida e amada filha, todos os que conhecem a Verdade e que aceitam as
profecias contidas no Livro do Meu PAI, têm que aceitar que Ele concedeu ao mundo a
maior Misericórdia.
Agora que o tempo se aproxima para a Minha Segunda Vinda, aqueles que reconhecem
a Minha Voz e que Me escutam, devem dedicar o seu tempo a garantir que espalham a
Minha Palavra e a rezar pela salvação de todos os seus irmãos e irmãs.
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Meus amados discípulos, as Minhas Graças estão a ser derramadas sobre vós e deveis
manter-vos confiantes a ajudar os outros a preparar-se para a Minha Segunda Vinda.
Mesmo quando eles vos gritam obscenidades, deveis manter a calma. Esta Missão será
a mais difamada desde a Minha Crucificação, mas sabei que é uma Missão que irá
poupar bilhões de almas.
Este é o Meu tempo. É o tempo que o Meu amado PAI fixou para Mim, conforme
acordado. É o tempo para o Meu Reino, em que o Novo Céu e a Nova Terra se fundirão
como um. Do mesmo modo que a vontade do Meu PAI é feita no Céu, assim também
será feita na Terra. Tudo se tornará como um. O ódio, o sofrimento e o poder do mal
cessarão. Todos os esforços que vós fazeis agora para salvar as vossas próprias almas, e
as vossas orações para salvar os outros, valerão a pena, não importa o quão difícil
sejam. Deixai-os rugir-vos, flagelar-vos, abusar de vós, chamar-vos de mentirosos e
tratar-vos cruelmente. Quanto mais vós sofrerdes, mais almas trareis para Mim.
Eu esculpi este caminho e ele é guardado por todos os anjos do Céu. Todo o espírito do
mal causará perturbações, criará obstáculos e tentará impedir-vos de caminhar para
Mim, mas será inútil. Eles não podem impedir-Me de vos alcançar ou de vos atrair para
perto. Vós sereis aos bilhões. Aqueles que recusam a preparar-se agora fá-lo-ão a
tempo. Vós não deveis permitir que eles vos atrasem, pois o tempo é curto.
A cada um de vós, do Meu Exército Remanescente, serão dadas Graças especiais e Eu
criarei Milagres em todo o mundo para provar aos céticos que Sou Eu, JESUS CRISTO,
que enviei a Minha profeta para vos preparar a todos para Minha Segunda Vinda.
O vosso JESUS.

As mentiras vêem muitas vezes vestidas como coisas boas
6 de Junho de 2013
Minha querida e amada filha, como Eu queria que o amor se multiplicasse no mundo,
pois então o homem amaria verdadeiramente o próximo, tal como o Meu PAI mandou,
e não haveria guerras.
As guerras são o resultado da falta de crença no DEUS Único e Verdadeiro. Elas são
causadas pelo medo, ódio e orgulho, todos eles inflamados pelo poder de Satanás.
Quanto mais as pessoas se afastam de DEUS e rejeitam a necessidade de preparar a
alma para uma vida de gloriosa eternidade, mais caem no erro. Como elas não podem
ver a Verdade, elas estarão predispostas a acreditar em mentiras. As mentiras vêem
muitas vezes vestida como coisas boas. Elas disfarçam-se de ações desejáveis, atos
legítimos e prazenteiros, como alternativas ao que é natural.
O mal raramente é visto como tal, porque não é assim que Satanás planeia o seu logro
sobre a humanidade. Ele, o maligno, cujas obras são vistas nas palavras, ações e atos de
almas fracas, tem o cuidado de nunca se revelar a si mesmo. Ele, através das pobres
almas que infesta, vem através da solicitude, agradável carinhosa, e apresenta sempre
uma fachada atractiva. Astuto, ele levará as pessoas a cometer atos de maldade através
da tentação e fará isso aproveitando-se das suas fraquezas mais vulneráveis. Embora
seduza normalmente através dos sentidos, ele apelará também aos que buscam a
Verdade na sua fé. Isso acontece quando ele, Satanás, atrai as almas para uma
armadilha na qual elas aceitarão o mal como se fosse o bem.
Apenas ficarão num estágio posterior, quando se sentirem desconfortáveis e inquietas
e sentirem que algo está errado. Até então, o ódio e o desrespeito pelo próximo
manifestaram-se dentro das suas almas. Em seguida, elas acreditarão que tais ações,
nas quais embarcam em Nome de DEUS, mas que insultam DEUS, são para a Glória de
DEUS.
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Quando a guerra é criada em nome de DEUS, não é normalmente aos exércitos de
DEUS no mundo que prestam homenagem. Quando assassinam nações e dizem que
honram a DEUS, eles afastam-se de DEUS e estão do lado da besta.
A besta está a planejar a destruição da humanidade de duas maneiras, neste período do
tempo. Em primeira instância, ele está a destruir a vida através do aborto, assassinato e
guerra. Em segunda instância, ele está a atacar a Minha Igreja na Terra para que todas
as igrejas que Me honram, a JESUS CRISTO e ao Meu amado PAI, sejam destruídas.
Dessa maneira ele roubará almas e impedi-las-á de seguir a Verdade e de herdarem o
Meu Reino.
O vosso JESUS.

O resto dos Meus servos sagrados assinará um compromisso de
fidelidade com a nova religião mundial
5 de Junho de 2013
Minha querida e amada filha, muitos dos Meus servos sagrados estão, por fim, a
responder ao Meu chamamento, embora isso seja para eles uma viagem solitária.
O seu dever é para com os seus superiores, pois Eu dei à Minha Igreja autoridade sobre
a Terra para se afirmar sobre todos os filhos de DEUS. Eles, os Meus servos sagrados,
devem aderir a todas as instruções que lhe são dadas pela Minha Igreja, até ao dia em
que os Meus sacramentos forem alterados. Então, o seu dever será para Comigo.
Aqueles dos Meus servos sagrados que não acreditais nas profecias preditas, pelas
quais a Minha Igreja na Terra será destruída a partir de dentro, precisais de orar para
que Eu possa manter-vos fortes e leais aos Meus Ensinamentos, até o dia das trevas que
acabará com toda a Minha Presença nos Santos Tabernáculos em todo o mundo. Pois
quando isso acontecer, o vosso único dever será para Comigo, JESUS CRISTO.
Não deixeis que os vossos corações vos perturbem, porque uma vez que vós apenas
proclamais a Verdade dos Meus Ensinamentos e administrais os Sacramentos da
maneira como vos foram ensinados, essa será a vossa Graça salvadora. Se, e quando,
vos for instruído para rejeitardes a Verdade da Minha Igreja na Terra, será então que
vós tereis de discernir.
Esse dia ainda não chegou, mas quando vos for pedido pelos de postos mais elevados
para rejeitardes a Sagrada Eucaristia, vós sabereis então que vos foi dada a Verdade.
Quando vos for pedido para aceitardes certas doutrinas, pelas quais, antes desse dia
chegar, sabereis nos vossos corações que nunca podereis ser perdoados por Mim, vós
ireis perceber a terrível realidade de destruição que a Igreja enfrenta.
Apenas os bravos e corajosos dentre vós se levantarão pela Verdade, quando tentarem
fazer-vos aceitar mentiras pagãs, permanecendo leais a Mim. Vós continuareis a
administrar os Sacramentos do Batismo, da Santa Comunhão, Confissão, Crisma,
Matrimônio e Extrema Unção.
O resto de meus servos sagrados assinará um compromisso de fidelidade para com a
nova religião mundial. Será então que vós sereis divididos em duas partes: aqueles que
seguem a Verdade; e aqueles que irão aceitar as leis que equivalem a apenas uma coisa,
a adulação de falsos deuses e a aceitação do pecado.
Muitos de vós já não Me honrareis. Se vós não permanecerdes leais a Mim e
alimentardes as Minhas ovelhas com mentiras, muitas estarão perdidas para Mim.
Porém, quando essas almas perceberem que foram enganadas, Eu mostrarei grande
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Misericórdia. Vós, no entanto, que fostes ensinados para entender os Meus
Ensinamentos, para honrar a Minha Santa Palavra e administrar os Santíssimos
Sacramentos, trair-Me-eis...
O vosso JESUS.

O Meu Caminho é muito simples. Vós seguir-Me-eis por qualquer
via que desejais, mas deveis honrar-Me nas Minhas Igrejas
Cristãs
4 de Junho 2013
Minha querida e amada filha, muitos subirão com entusiasmo este difícil Caminho da
Verdade, da mesma forma que fizeram no caminho para o Monte Calvário.
Esta é uma jornada desafiadora, cheia de muitos obstáculos. A maioria das pessoas
achará esta subida dolorosa, pois muitas realizações acontecerão, incluindo o fato de
que vós sereis desprezados por Me seguirdes. Outros tentarão suster-vos e usarão
todos os argumentos para que volteis atrás, para que vos afasteis de Mim. Outros
gritarão coisas terríveis e acusar-vos-ão, não como um soldado de CRISTO, mas como
um instrumento de Satanás.
Então, aos sacerdotes e servos dentre vós, ser-vos-á ordenado para Me deixardes nesta
última subida até ao cimo. Esta subida é um símbolo do Caminho da Cruz.
Todos os que Me seguem, para ajudar que a verdade dos Meus Ensinamentos seja
redescoberta no mundo de hoje - onde as pessoas têm os olhos vendados e não
conseguem diferenciar entre a realidade e a ficção – sofrerão um tipo diferente de
crueldade. Eles, os Meus amados seguidores, serão atormentados com acusações de
que pertencem a uma seita. Esse insulto particular sugere que eles estão iludidos e não
estão de mente sã. Vós deveis perceber que esse tipo de acusação é feito para criar
dúvidas nas vossas mentes.
O Meu Caminho é muito simples. Vós podeis seguir-Me por qualquer via que desejais,
mas deveis honrar-Me nas Minhas Igrejas Cristãs, em todos os lugares, pois Eu não
tenho outras casas na Terra. As seitas usam outras casas fora da Minha Igreja. Quando
vos pedirem para deixardes a Minha Igreja, não haverá diferença relativamente ao
tempo dos Meus apóstolos, durante o Meu tempo na Terra, quando lhes pediram para
fazer o mesmo.
Ignorai as provocações, o ridículo; e aqueles que usam os Meus Ensinamentos e que
depois os distorcem, porque assim eles negam as Minhas Mensagens que hoje vos são
dadas.
Caminhai, falai e marchai em frente com confiança, pois esta batalha irá derrotar o mal
e as mentiras afirmadas pelo enganador, que lança uma terrível escuridão sobre as
pessoas inocentes, que não podem ver o que está a acontecer.
Aqueles que acham que não têm força ou coragem para continuar, por favor, não
tenham medo, porque Eu dar-vos-ei Graças especiais se vós disserdes esta
Cruzada de Oração: (108) Subida ao Monte do Calvário
JESUS, ajudai-me a ter coragem, bravura e força para me levantar e ser incluído,
para que me possa juntar ao Vosso Exército Remanescente e subir o mesmo Monte
Calvário que Vós tivestes de suportar pelos meus pecados.
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Dai-me o poder de levar a Vossa Cruz e a Vossa carga, para que eu possa ajudar-Vos a
salvar almas.
Livrai-me da minha fraqueza.
DissiPAI os meus temores.
Esmagai todas as minhas dúvidas.
Abri os meus olhos para a Verdade.
Ajudai-me, e a todos aqueles que respondem ao Chamamento para carregar a Vossa
Cruz, para Vos seguirem com o coração humilde e contrito e que, pelo meu exemplo,
outros possam ganhar coragem de fazer o mesmo. Amém.
O Vosso amado JESUS.

As vossas práticas pagãs levar-vos-ão para o Inferno
3 de Junho de 2013
Minha querida e amada filha, a flagelação que Eu suporto neste momento não é apenas
por causa da traição pendente sobre Mim dentro da Minha própria Igreja, mas tem a
ver com os falsos ídolos pagãos que Me substituem no mundo de hoje.
O paganismo está a crescer muito rapidamente e é encarado como uma nova cultura
popular, uma alternativa para a crença no DEUS Único e Verdadeiro. Ele assume
muitas formas. Mais importante, será apresentado como uma diversão inofensiva para
os que se envolvem em práticas da Nova Era e uma parte importante do
desenvolvimento pessoal - uma forma de humanismo e de amor por si próprio.
Este paganismo mundial foi predito para o fim dos tempos e para muitas pessoas que
não o podem ver pelo que ele é. É um amor pelo próprio e por falsos DEUSes, em quem
muitos depositam a sua fé pelos chamados benefícios mágicos que acreditam que eles
têm para oferecer.
Muitos, que buscam diversões a fim de preencherem o vazio das suas almas, fazem-no
por adulação de estátuas de Buda, que se tornam fundamentais para as suas vidas, as
suas casas e locais de trabalho. Eles deixam-se levar por uma sensação de calma
espiritual quando praticam o paganismo da nova era, como o yoga, o reikki e a
chamada meditação. Depois disso, eles são atraídos por um profundo anseio e
continuarão a acreditar em todas as falsas promessas feitas por aqueles que praticam
essa abominação. Pois isso é o que é - uma forma de ocultismo, que cega muitos
milhões de pessoas para a Verdade de DEUS.
Seja qual for a doutrina, new age ou não, promete-vos um grande conforto espiritual
que se destina a capacitar-vos para propósitos egoístas; sabei que isso nunca poderia
vir de DEUS. Quaisquer doutrinas que digam para vós honrardes tais estátuas, ou em
que sois convidados a participar em práticas que envolvam o ocultismo, não são de
DEUS, e devem ser evitadas a todo custo. Não sabeis vós o que elas fazem à vossa alma,
à vossa mente e ao vosso corpo? Elas destroem-nos.
Muitas almas foram infestadas por essas práticas que abrem a porta da vossa alma e
permitem que Satanás e os seus demónios vos devorem. Essas - e não vos enganeis - são
práticas poderosas, na medida em que atraem maus espíritos. O uso de cartas de tarô,
yoga, reikki e certos tipos de meditações, que envolvem as práticas pagãs, contaminarvos-ão. Com o tempo podeis ficar doentes e cheios de um negro desespero, quando os
espíritos do mal entram nas vossas vidas, a partir do que há pouca fuga.
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Estes são os sinais das influências satânicas no mundo e muitos demónios vêm
disfarçados de anjos da luz. É por isso que aqueles que se tornam obcecados com
figuras de anjos e que aceitam os chamados mestres ascensos, nessa cultura angélica,
estão a abraçar o espírito do mal, que é apresentado como uma inofensiva diversão.
A outra forma de paganismo jaz na prática do ateísmo. Aqueles de vós que são
orgulhosos do seu ateísmo e que podem praticar boas vidas, em que sois bondosos e
amorosos com os outros e tratais os vizinhos com respeito, sabei que o Reino dos Céus
não é vosso. Eu nunca posso aceitar-vos no Meu reino, uma vez que vós dais o vosso
último suspiro, não importa o quanto isso quebre o Meu Coração. Se não Me pedirdes
para Eu vos aceitar antes de morrer, então Eu não posso ajudar-vos por que não posso
interferir com o vosso livre arbítrio. Qualquer um que diz que o ateísmo não importa é
um mentiroso. A verdade é que só quem Me aceitar e reconhecer DEUS é que pode
entrar no Meu Reino.
Muitos de vós que viveis vidas tão confusas e acreditais que tudo ficará bem, tendes
muito a aprender. É por isso que o Meu PAI permitiu que O Aviso ocorra, pois sem isso
muitas almas mergulhariam directamente nos fogos do Inferno.
Agradecei pela Verdade que vos está a ser dada, pois muito poucos dos Meus servos
designados para pregar sobre os perigos da vida pecaminosa que vós viveis hoje, e
sobre as terríveis consequências, o farão.
As vossas práticas pagãs levar-vos-ão ao Inferno. O vosso ateísmo separar-vos-á de
Mim. Somente o arrependimento vos pode salvar. Ouvi e aceitai a Verdade, por mais
desagradável que a possais achar, e ser-vos-á dado o Dom da Vida Eterna - a vida que
vós desejais agora mas que nunca vai ser vossa se continuardes a idolatrar falsos
DEUSes e a rejeitar-Me, a JESUS CRISTO. A escolha é apenas vossa. Ninguém mais
pode fazer esta escolha, pois DEUS deu-vos o livre arbítrio para escolherdes entre o
bem e o mal, e Ele nunca vos tirará isso, mesmo quando vós escolheis o caminho
errado.
O vosso JESUS.

Eu Estou Presente na Santíssima Eucaristia através do Ato de
Transubstanciação
2 de Junho de 2013
Minha querida e amada filha, Eu devo lembrar a todos os filhos de DEUS a Verdade da
Minha Promessa de dar à humanidade a Dádiva da Sagrada Eucaristia.
Eu devo lembrar-vos do Poder da Santíssima Eucaristia e do fato de que Sou Eu, o vosso
amado JESUS, que Estou realmente Presente. Eu dei o Meu Corpo para vos salvar da
condenação eterna. Eu dei-vos o Meu Corpo, para que Eu possa permanecer dentro das
vossas almas.
Eu Estou Presente na Santíssima Eucaristia através do Ato de Transubstanciação. Eu
expliquei isso muito claramente aos Meus apóstolos na Última Ceia. Então, por que
tantos de vós não aceitais esta grande Dádiva, que foi vos dada a grande custo? Esta é a
Minha Dádiva para Vós. O Meu Corpo e Sangue fortalecerão a vossa alma. A Minha
Divina Presença alimenta a vossa alma e fornece a todos aqueles que aceitam a Minha
Santa Eucaristia uma Graça especial, que vos trará para mais perto de Mim.
Quando Me fazeis companhia durante a Adoração da Eucaristia, Eu derramo as
maiores Dádivas sobre vós. Logo, vós achareis que é difícil afastar-vos de Mim e Eu
ficarei mais perto de vós. O vosso coração entrelaçar-se-á com o Meu Sagrado
Coração.
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Vós nunca deveis esquecer o Poder da Minha Santa Eucaristia, porque mantém a Luz
da Minha Presença no mundo. Sem a Minha Presença Real na Eucaristia vós estareis
perdidos e não sereis capazes de permanecer em estado de Graça.
Quando vós estais privados do Meu Corpo, começareis a sentir-vos vazios. Vós ficareis
separados de Mim, e, embora ainda Me possais amar, vós fareis um grande esforço
para permanecerdes em união Comigo.
O vosso JESUS.
Maio/2013

DEUS não é arrogante; DEUS não é orgulhoso; DEUS é gentil,
amoroso, e ainda firme na Sua instrução para a humanidade
31 de Maio de 2013
Minha querida e amada filha, a maneira pela qual Eu Me apresento aos filhos de DEUS
na Terra é através de uma única fonte, que é o ESPÍRITO SANTO. Eu não posso dar-Me
a conhecer a eles através de qualquer outra maneira.
Sem a Presença do ESPÍRITO SANTO a Minha Voz não pode ser ouvida. Assim, quando
o ESPÍRITO SANTO desce sobre uma alma escolhida a Minha Voz pode ser conhecida.
Mas ficai cientes. O ESPÍRITO SANTO só pode residir nas almas que escutam e
comunicando simplesmente o que lhes é dado.
O ESPÍRITO SANTO deve inspirar as pessoas para falarem a Palavra de DEUS, mas
essas almas não podem desviar-se disso. Qualquer um que escreve, comunica, fala e diz
que representa a Palavra de DEUS, que lhe é dada pelo Poder do ESPÍRITO SANTO,
nunca pode dar a sua própria interpretação da Minha Santíssima Palavra.
Qualquer um que proclama a Palavra de DEUS e que foi capacitado pelo ESPÍRITO
SANTO, nunca se orgulha desse fato. Eles nunca condenam os outros em Meu Nome,
falam mal dos outros ou os difamam. Quando virdes isso acontecer vós sabereis que o
ESPÍRITO SANTO não está presente.
São tantos os falsos profetas que gritam do alto das suas vozes, gabando-se do fato de
terem recebido o Dom do ESPÍRITO SANTO, mas isso é uma mentira. Conhece-se o
mentiroso quando ele diz que está bem informado, que tem uma grande educação em
teologia - e, portanto, sabe mais sobre Mim do que os outros - e, em seguida, clama terlhe sido dada a autoridade para condenar os outros, que dizem falar em Meu Nome.
Essa arrogância nunca pode vir de DEUS.
DEUS não é arrogante. DEUS não é orgulhoso. DEUS é gentil, amoroso e ainda firme na
Sua instrução para a humanidade. Ele nunca daria permissão a nenhum profeta
genuíno, discípulo verdadeiro ou servo sagrado, para magoar ou insultar os outros
em Meu Nome.
Tende cuidado com os falsos profetas, que não têm o Dom do ESPÍRITO SANTO,
porque eles vão conduzir-vos ao erro. Eles vão conduzir-vos na direção oposta ao
caminho que Eu escolhi para cada um de vós.
O vosso JESUS.

170

DEUS PAI: Eu atingirei todas as nações de acordo com a extensão
do número de inocentes que elas assassinaram
29 de Maio de 2013
Minha querida filha, Eu Sou o Princípio e o Fim. Eu Sou o Criador de tudo o que é e
será. Eu Sou o Mestre da vida e da morte. Ninguém tem autoridade para intervir na
vida ou morte, pois apenas Eu, o vosso PAI Todo-Poderoso, posso intervir em qualquer
um.
Quando o homem começa a acreditar que é tão bom, senão mais poderoso do que Eu,
ele tentará emular-me. Quando o homem quer assumir o controle sobre a Minha
Criação, ele está a ser tentado por Satanás para o pecado. Quando o pecado do orgulho
infesta a alma de tal forma, o homem irá desafiar-Me destruindo a vida na Terra.
Porque quer o homem fazer isso? Ele quer obter poder sobre o que tem sido livremente
dado por Mim, quando tira a vida de uma criança no útero. Quando quer controlar a
população, ele destrói a vida antes do nascimento e mata aqueles que ele sente que não
devem continuar a manter a vida.
Há um plano, Minha filha, de um grupo, para destruir o crescimento da população do
mundo. Isso faz-se pelo terrível mal que é promulgado através do aborto. O incremento
do aborto e a sua rápida introdução por todo o mundo não é acidental. Isso está a ser
espalhado em todas as nações. Aquelas nações que se opõem ao aborto serão postas de
lado pela besta de dez chifres e forçadas a introduzir essa abominação.
Pela Minha Mão, Eu lançarei uma severa punição sobre as nações que introduziram o
aborto. Vós vereis isso acontecer, logo que tais leis sejam introduzidas pelo castigo que
Eu infligirei. Vós sabereis que foi a Minha Mão que caiu em cima de tal perversidade.
Aqueles de vós que pensam ter o direito de tirar uma vida, sabei que esse direito não
existe. Tirai uma vida e vós não tereis vida. Nem a Vida Eterna será vossa, se assistirdes
em qualquer ato que traga tais leis malvadas à existência. A mesma punição será
infligida aqueles que se atrevem a justificar a eutanásia.
A Minha Misericórdia é abundante e Eu perdoarei aos que não entendem a diferença
entre o certo e o errado. Mas quando deliberadamente fizerdes parte do plano global
para destruir a vida, como parte de um grupo satânico, vós estais condenados. O vosso
futuro terá sido selado pela promessa que fizestes com a besta e, em breve, pela vossa
aliança com o anticristo.
Ao tirar a vida de inocentes e forçando essas leis a existir, vós estais desafiando
abertamente um dos Meus Mandamentos mais importantes - não matarás. Quando vós
planeais um genocídio numa base tão global, estais a realizar a obra do diabo e, por
isso, Eu destruir-vos-ei.
Eu Estou a avisar-vos primeiro e depois, se essas leis maldosas não forem cortadas, vós
deixais-Me sem escolha. A terra tremerá com tanta força que vos engolirá. Eu atingirei
todas as nações de acordo com a extensão do número de inocentes que elas
assassinaram. Se Eu não intervier, muito em breve as vossas nações serão devorados
pela besta e ninguém restará. Eu preciso que vós saibais que o pecado tem infestado a
Terra a tal ponto que restou apenas um lampejo de luz. Essa luz é a luz de DEUS e está
presente no Meu Filho e no Seu Corpo Místico. Os vossos pecados continuam a flageláLo e isso aumentará até ao estágio em que a Sua Igreja será crucificada. Quando isso
acontecer, a escuridão descerá e, em seguida, virá o fim.
A Minha Ira atingiu o limite. As vossas orações ajudarão a atenuar algumas das
punições que vão ser lançadas sobre este mundo ingrato e sobre tais pecadores ímpios,
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mas não todas, pois essas punições devem ocorrer para que Eu possa impedir que esses
planos vos destruam. Se Eu não travasse a propagação de tais abominações não haveria
nenhum remorso. Nem vergonha. Nem consciência do fato de que Eu, DEUS, o
Altíssimo, crio vida e tiro-a de acordo com a Minha Vontade. Ninguém mais tem o
poder de fazer o mesmo.
A Minha Ira tem sido mostrada aos Meus filhos através dos tempos, mas, até agora,
tem resistido às punições que agora serão derramadas sobre aqueles que são culpados
de introduzir o ato do aborto.
O vosso PAI; DEUS, o Altíssimo.

A Minha Voz, tal como ecoa, atrairá milhões a Mim na próxima
fase; e, depois, bilhões nos estágios finais
28 de Maio de 2013
Minha querida e amada filha, Eu Estou agora a preparar todas as partes do mundo,
para a Minha Segunda Vinda. Eu alcançarei todas as nações - nenhuma será excluída nos Meus Braços de Misericórdia, para que Eu as possa levar para o Meu Reino.
O Meu Plano é muito detalhado e, porém, simples. A Minha Voz, tal como ecoa atrairá
milhões a Mim na próxima fase; e, depois, bilhões nos estágios finais. Muitos mais
ouvirão agora a Verdade, mas eles não a aceitarão, até que Eu te diga o que acontece. A
Minha Missão expandir-se-á rapidamente e, depois, quando todos souberem que Sou
Eu, JESUS CRISTO, Quem faz este Chamamento do Céu, eles juntar-se-ão a Mim. A
Minha Missão será correspondida até mesmo por aqueles que renunciam a estas
Mensagens.
Vós, Meus seguidores, podeis ser desmotivados devido aos abusos que tereis que
suportar por causa de Mim, mas isso não durará muito. O Meu Amor pelos filhos de
DEUS é tão grande que pode ser comparado ao de um pai que tem uma série de filhos.
Alguns filhos honrarão a sua mãe e o seu pai e responderão ao amor que lhes é
demonstrado. Outros filhos afastarão os seus pais, tratarão mal os seus irmãos e irmãs,
antes de finalmente quebrarem todos os laços. Por causa dos laços de sangue e de
amor, todos os esforços serão feitos, não só pelos pais, mas pelos irmãos, para trazer os
filhos perdidos de volta ao seio da sua família. E quando isso acontece, todos os
pecados, a raiva e a rejeição serão esquecidos.
Meus seguidores, enquanto tiverdes que enfrentar a ira dos outros deveis manter-vos
calmos e pacientes. A vossa perseverança será testada e alguns de vós cairão. Quando
isso suceder, tudo será feito pelos Meus fiéis seguidores para vos trazer de volta, para
que possais responder ao Meu Chamamento.
O vosso amado JESUS.

DEUS PAI: Eu prometi ao mundo o Livro da Verdade e nunca
mais voltarei atrás com a Minha Santa Palavra
26 de Maio de 2013
Minha querida filha, os Meus amados filhos estão em desordem neste momento. Quero
dizer-lhes, e, especialmente aos que duvidam estas Mensagens Divinas, que te são
dadas porque Eu os amo, que eles não devem temer.
O medo cria a dúvida. A dúvida cria confusão. A confusão pode levar ao desconforto e,
eventualmente, vós ficareis cegos para a Verdade. A verdade nunca será fácil de aceitar,
porque a Verdade revela o bem e o mal. Ninguém quer ouvir o mal e, em vez de aceitar
a orientação dada ao mundo através dos Meus Desejos, a humanidade encolhe-se de
medo.
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Eu envio os Meus profetas para vos lembrar do Meu Infinito Amor por cada um dos
Meus filhos preciosos. Eu também os envio para avisar dos obstáculos que serão
colocados pelo maligno para vos afastar de Mim. Quando Eu revelo essas coisas, não é
para vos perturbar, mas para vos salvar e afastar do perigo.
A Verdade, que vos foi dada no Meu Livro Sagrado, a Bíblia, existe para vós a verdes.
Não é para vos levar a criar a vossa própria versão, porque não é Meu Desejo que
distorçais a Verdade. Eu prometi ao mundo o Livro da Verdade e nunca mais voltarei
atrás com a Minha Santa Palavra. É isso que Eu vos dou agora, para que Eu possa
reunir os Meus filhos nos quatro cantos da Terra. Os Meus inimigos tentarão impedir a
difusão dos conteúdos do Livro da Verdade. Não permitais que eles vos distraiam,
porque quando isso acontecer as almas ficam perdidas para Mim.
Agradecei-Me, ao vosso amado PAI, por vos dar esta grande Dádiva, pois precisareis da
Minha direcção, especialmente agora que o anticristo será apresentado para o mundo
ver. Ser-vos-á mostrado, através do Livro da Verdade, como proteger as vossas almas
da contaminação que ele planeou para infligir ao mundo. Toda a proteção vos está a ser
dada para ajudar a salvar, não só as vossas próprias almas, mas as almas de bilhões.
Serão dados ao Exército Remanescente os maiores poderes para derrotar a besta. Será
suficientemente forte para o fazer, por isso nunca vos sintais desanimados quando os
Meus inimigos tentarem impedir que vos multipliqueis por todas as nações. O seu
poder será anulado e aqueles que são fracos e aceitarem as mentiras que lhes serão
apresentadas em breve, em Nome do Meu Filho, ficarão perdidos para Mim. Somente
através do vosso amor por Mim e pelo Meu Filho amado, JESUS CRISTO, e pelo Poder
do ESPÍRITO SANTO, poderão, todos os Meus filhos, ser salvos.
Eu proteger-vos-ei e guardar-vos-ei em todos os momentos. Elevai as vossas almas a
Mim, através da vossa fidelidade ao Meu Filho, e ser-vos-á concedida a Gloriosíssima
Dádiva do Meu Novo Paraíso.
Que ninguém vos pare de reclamardes a vossa herança de direito. Que ninguém vos
pare de lutardes pelas almas de todos os Meus filhos, porque vos estão a ser dadas as
Graças necessárias para salvardes ainda as almas daqueles que mais Me ofendem.
Eu amo-vos, filhos. Aguardo a vossa resposta a este Apelo do Céu.
O vosso amado PAI; DEUS, o Altíssimo.

Eu, a Mãe de DEUS, destruo o poder do maligno nos corações
daqueles que Me chamam
26 de Maio de 2013
Minha filha, tu nunca deves ouvir aqueles que tentam impedir-te nesta Santa Missão. É
importante que tu permaneças em união com o Meu amado Filho e nota que essas
vozes, que blasfemam contra o Meu filho, continuarão a multiplicar-se. O ódio que
derrama das suas bocas não é contra ti, mas contra a Santa Palavra do Meu Filho.
Agora, tu sabes quantos inimigos o Meu Filho tem no mundo. Os que mais O magoam
são aqueles que dizem que O amam, mas que O rejeitam agora, quando Ele fala através
dos profetas escolhidos de DEUS.
Aqueles que Me usam, a Santa e Imaculada Mãe de DEUS, para se esconderem
enquanto gritam obscenidades enchem-Me com lágrimas de grande tristeza. Então, os
seus corações estão tão endurecidos e cheios de raiva que o seu ódio por estas
Mensagens chocará a muitos. Aqueles que acreditam que defendem a Palavra de DEUS,
e rejeitam aqueles que vêm em Seu Nome, nunca devem desculpar os que mostram
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ódio ou difamam os outros em Seu Nome. Quando isso acontece, e quando aqueles que
se dizem profetas fazem isso, sabemos que esses cruéis ataques não vêm de DEUS, pois
isso seria impossível.
Eu, a Mãe de DEUS, destruirei o poder do maligno nos corações daqueles que Me
chamam. Se não Me chamardes, Eu não vos posso ajudar. Eu, como Co-redentora,
nunca poderia negar a Verdade que o Meu Filho quiser revelar ao mundo. O Meu dever
é com o Meu Filho. Eu nunca vos diria para não rejeitardes ou denunciardes o maligno,
pois assim Eu estaria a enganar-vos ao afirmar ser a Mãe de DEUS.
Aqueles que dizem honrar-Me através do Meu Santíssimo Rosário e, em seguida, dizem
coisas perversas acerca do Meu filho, declarando que as suas Mensagens são mentiras,
insultam o Meu Filho e desonram-Me. O Meu Santíssimo Rosário, quando dito devagar
e do coração, abrirá os corações à Verdade desta Missão. Vós nunca deveis perder a
esperança, mesmo se não vos for dado o Dom do discernimento. Ele ser-vos-á dado se
Me pedirdes para consagrar a vossa alma ao cuidado do Meu Filho. Se isso for feito com
um espírito simples e humilde, o Meu Filho vos recompensará com o Dom do
ESPÍRITO SANTO.
Filhos, vós nunca deveis insultar os profetas do Meu Filho, mesmo que não acrediteis
neles. Vós deveis permanecer em silêncio e orar por eles. Se vós rejeitardes os profetas
do Meu Filho, Ele não tomará isso contra vós. Mas, se declarares que a Sua Santa
Palavra, dada aos verdadeiros profetas, é do maligno, vós sofrereis terrivelmente.
Mantende a calma, filhos, e colocai a vossa confiança completamente no Meu Filho.
Rendei-vos à Sua Misericórdia e Ele vos guiará; e a paz estará convosco. Ide, Meus
queridos filhos, seguros do entendimento de que o Meu Filho vos ama. Ele perdoa a
todas as almas por todos os pecados, com exceção do pecado eterno: a blasfêmia contra
o ESPÍRITO SANTO.
A vossa amada Mãe; Mãe da Salvação.

Estas mensagens serão as últimas que vos são dadas antes do
Grande Dia, em que Eu venho para julgar
25 de Maio de 2013
Minha querida e amada filha, o sofrimento dos profetas que vieram antes de ti nunca
foi verdadeiramente conhecido. Mas o seu fardo foi pesado. Ao contrário dos
visionários, eles trabalharam sozinhos e foi-lhes negada qualquer forma de aceitação.
Os profetas foram odiados porque eles profetizaram em Nome de DEUS e porque
falaram de tragédias futuras, as quais cairiam sobre a humanidade por causa da
mancha do pecado. Eles levavam vidas solitárias e assustadoras e ficaram abatidos
muitas vezes pela dificuldade das suas Missões. Eles tiveram dificuldade em entender
as profecias e muitos deles eram ignorantes sobre o significado das Palavras que lhes
foram ditadas. Muitos deles não estavam seguros de que eram de fato profetas, mas,
pelos frutos da sua Missão, quando puderam ver a propagação da Palavra de DEUS e
como as conversões eram rapidamente testemunhadas, eles entenderam.
A maioria dos profetas de DEUS foram desprezados, ridicularizados e considerados
hereges. Muitos foram expulsos para o deserto e atormentados, tudo porque eles eram
mensageiros enviados por DEUS.
Os profetas são enviados ao mundo apenas pelo amor de DEUS, para preparar os Seus
filhos para eventos que terão um impato sobre a salvação das suas almas. Aos profetas
foram dadas diferentes Missões. Nalguns casos, eles foram enviados para alertar a
humanidade sobre o perigo de desobedecer ao PAI. Outros foram enviados para avisar
174

das consequências que se abateriam sobre o homem se ele caísse em pecado grave.
Noutros casos foi para avisar a humanidade sobre aqueles que lhes causariam
perseguições e tentariam impedir que a Palavra de DEUS alimentasse os Seus filhos. E
depois foi enviado João Batista, para preparar os filhos de DEUS para a vinda do
Messias, o Filho Unigénito de DEUS, enviado para os resgatar aos Olhos de DEUS. Mas
eles não quiseram ouvi-lo. Os mais humildes dentre os judeus ouviram e aceitaram-Me,
a JESUS CRISTO, o Filho do homem, mas os servos mais sagrados e mais elevados, na
Igreja da época, recusaram-se a aceitar a Verdade.
E agora tu, Minha filha, foste enviada para preparar o caminho para a Minha Segunda
Vinda, para que Eu possa trazer a salvação ao mundo e para que o Meu Novo Paraíso
possa ser realizado. Isto foi anunciado, mas vão eles escutar? Infelizmente, não. Eles
recusam-se a acreditar que o Meu PAI possa enviar ao mundo, no vosso tempo, o Seu
último profeta. Fazendo isso, eles estão a negar o Santo Evangelho de DEUS. Eles
acreditam que a Minha Segunda Vinda não ocorrerá senão num futuro distante. Este
erro não é causado pelo seu conhecimento das Sagradas Escrituras, mas devido ao seu
defeituoso raciocínio humano, pelo qual nenhuma parte da Minha Promessa de
regressar pode ser entendida.
A Gloriosa Herança do vosso futuro, que vos espera, é vossa. É para cada um de vós,
não importa quão negras ou puras sejam as vossas almas, mas deveis preparar-vos e
estar alerta, pois todos os demónios do Inferno andam na Terra neste momento, e
através dos outros tentarão impedir-vos. Satanás não quer que o Meu PAI leve os Seus
filhos para casa, para a sua legítima herança. Ele vai espalhar mentiras, causar
confusão e distraí-vos. Os seus caminhos ardilosos e enganadores serão muito subtis, e
ele trabalhará através de outras almas, que permitem elas próprias abrirem-se a essa
tentação. As pessoas, portanto, não acreditarão jamais que DEUS envie outro profeta
ao mundo desta maneira. É desnecessário, dirão eles. Eles serão levados a acreditar, ao
invés, nos falsos profetas - e muito deles são lobos em pele de cordeiro - e serão
atraídos por aqueles que lhes vão dizer todas as coisas que querem ouvir. Contam-lhes
“estórias”. Habilmente camufladas em falas santas, que esconderão mentiras terríveis
que corrompem a Minha Santa Palavra.
Tu, Minha filha, serás a única falar a Verdadeira Palavra de DEUS, neste tempo para
todo o mundo ouvir. Há também outros profetas de DEUS, mas as suas Missões são
diferentes. Ser-te-á pedido para dizeres a Verdade, mas a Verdade chocará, assim como
ela salvará as almas.
Aqueles dentre vós que proclamam conhecer-Me, não pensam que o Meu PAI enviaria
um último profeta para vos preparar, através do Poder do ESPÍRITO SANTO, antes da
Minha Segunda Vinda? Não Me conheceis vós? Não sabeis vós quão grande é o Seu
Amor? Não sabeis vós a extensão da Sua grande ComPaixão? Se pensardes nisso, então
vós escutareis estas Mensagens do Céu. Estas Mensagens serão as últimas que vos são
dadas antes do Grande Dia, em que Eu vier para Julgar.
Aqueles que vivem as suas vidas de acordo com a Palavra de DEUS e que não sabem
destas Mensagens, nada têm a temer. Aqueles que aceitam estas Mensagens e avisos,
não aceitando qualquer outra doutrina a não ser a que é dada ao mundo por Mim,
JESUS CRISTO, não têm nada a temer, porque deles será o Reino de Meu Novo Paraíso.
Aos que recusam a Minha Mão de Misericórdia, que se desviam de Mim e que destroem
as suas almas, honrando Satanás e a todas as suas promessas vazias, em vez do seu
DEUS e Criador, será negada a Vida Eterna, a menos que implorem a Minha
Misericórdia.
Há tempo para renovardes as vossas vidas, é muito simples, vinde a Mim e Eu vos
protegerei. Estas profecias relacionam-se com o futuro, e serão realizadas. Rejeitai-as
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como absurdas e arrepender-vos-eis do dia em que voltastes as costas para a Verdade,
prometida a vós como filhos amados de DEUS.
O vosso JESUS.

Aqueles que gritam contra a Minha Palavra, em fúria, declarando
que Ela vem de Satanás, residirão com a besta na eternidade
24 de Maio de 2013
Minha querida e amada filha, em toda parte onde a Minha Voz é ouvida, em todo lugar,
e em cada templo dedicado à adoração a DEUS, haverá rotura. Enquanto muitos Me
prestarão homenagem, aos Meus ensinamentos, à Minha Igreja, eles, quando ouvirem
a Minha Voz, que lhes exige agora atenção, taparão os seus ouvidos.
A Minha Voz cairá sobre as almas surdas e teimosas. A Minha Voz, a Minha Palavra e o
Meu Apelo serão furiosamente rejeitados e afastados, assim como Eu Sou perseguido
pela última vez na Terra. Esta é a última chamada para trazer os filhos de DEUS ao Meu
Coração, antes da Minha Segunda Vinda e, porém, muitas pessoas confusas com as
mentiras espalhadas pelos demónios se afastarão e rejeitarão a Minha Misericórdia.
Mais uma vez Eu serei rejeitado por aqueles que residem na Casa de DEUS, os
sacerdotes, e por todos aqueles que não aceitam a Verdade. O insulto final ao Meu
Nome será visto em breve por todos vós. Aqueles de vós que cobris os olhos e andais
por aí de olhos vendados, vereis afinal a Verdade, tal como vos está a ser dada neste
momento.
Eu não posso criar o cisma dentro Minha Igreja, porque então Eu estaria a negar- Me a
Mim Próprio. O Meu Corpo é a Igreja e Ela nunca pode morrer, mas serão os que estão
dentro dela que Me rejeitarão. Assim como Eu fui rejeitado pela primeira vez, eles
tentarão desta vez destruir-Me antes que Eu venha para trazer a salvação final
prometida ao homem.
O homem é fraco. O homem é ignorante e não é digno da Minha Misericórdia. O
homem é teimoso. Foi dada ao homem a Verdade durante o Meu Tempo na terra, mas
ele ainda não entende a Minha Promessa. O Meu Regresso, na Segunda Vinda, será
precipitado pela rejeição do Meu último profeta. O profeta que foi enviado para vos dar
a Palavra final de DEUS, a fim de preparar as vossas almas, sofrerá arduamente. É a
Mim, JESUS CRISTO, que caluniais quando escarneceis da Minha Santa Palavra dada
ao profeta de DEUS. É a Palavra de DEUS, que está a ser dada para vos preparar para a
batalha contra o anticristo, que vós rejeitais. Fazendo isso, vós destruís almas. Vós
impedis essas almas de entrarem no Meu Paraíso.
Aqueles que dizem coisas perversas sobre as Minhas Mensagens, não podem justificar
o seu ressentimento, a sua raiva ou a sua lógica, pois eles estão completamente
errados, o que é gerado pelo pecado do orgulho. Em breve, a Verdade será difícil de
discernir das mentiras da nova organização mundial, que apresentará a nova religião
mundial pagã.
Se não Me ouvirdes agora, vós sereis forçados a aceitar esse maligno substituto. Ele
será vestido com um reluzente exterior em ouro. Ele impressionará até mesmo os mais
devotos dentre vós, distorcerá a vossas fidelidade para Comigo e será admirado por
todos. Essa é a religião que irá converter os ateus para acreditarem numa grande
mentira. Nenhuma paz haverá para os que seguirem essa abominação pagã. O medo e o
ódio de uns pelos outros manifestar-se-á, pelo que irmãos lutarão contra irmãos e a
raça humana será dividida em duas partes. Metade aceitará a verdade distorcida por
essa nova religião mundial, que presidirá em muitas igrejas, muitas crenças, bem como
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numa grande parte da Igreja Católica. A outra metade será composta por aqueles que
realmente Me amam e que permanecerão fiéis à Verdade.
Quando vós não aceitardes a Verdade - a Verdade contida na Bíblia Sagrada - vivereis
uma mentira. Vós não ficareis com nenhum amor por Mim nas vossas almas se
aceitardes as mentiras com que sereis alimentados.
E embora a Minha Palavra possa hoje parecer uma heresia, como pareceu durante os
Meus tempos na Terra, muitos de vós devorareis estas Mensagens quando estiverdes
carentes da Verdade, quando o anticristo controlar as vossas nações. Vós rastejareis
sobre os vossos estômagos e gritareis por Mim. Vós, que blasfemastes contra Mim,
querereis cortar as vossas línguas, pois entendestes então como as vossas palavras Me
insultaram. Eu aguardo por esse dia com paciência, mas colocai-vos diante de Mim e
impedi-Me de alcançar as almas, que Eu vos lançarei ao fundo. Se continuardes a
blasfemar contra Mim, declarando as Minhas Mensagens como sendo obra do diabo,
então vós nunca sereis perdoados. Pois esse é o maior pecado contra DEUS.
Lembrai-vos de que Eu venho para os filhos de DEUS neste fim dos tempos, para
cumprir o Pato do Meu PAI. A Sua Vontade pode agora ser feita tanto na Terra como no
Céu. Ninguém dentre vós pode impedir que isso aconteça. Nenhum dentre vós, embora
alguns Me odeiem, pode impedir a Minha Segunda Vinda. Aqueles que gritam contra a
Minha Palavra, em fúria, e declaram que Ela vem de Satanás, residirão com a besta na
eternidade.
O vosso JESUS.

Os Meus soldados Cristãos formarão o maior Exército contra o
anticristo
23 de Maio de 2013
Minha querida e amada filha, os Meus amados seguidores em todo o mundo sentirão
em breve a Minha Presença, pois Eu próprio dar-Me-ei a conhecer dentro dos seus
corações, de uma forma que não tinham experimentado antes. É assim que Eu vou
preparar os cristãos para lutarem em Meu Nome para salvar as almas de todos.
Os Meus soldados Cristãos formarão o maior Exército contra o anticristo. Refiro-Me a
todos aqueles que Me conhecem e que permanecem leais à Minha Santa Doutrina,
contida na Bíblia Sagrada. Refiro-Me também aqueles que praticam a sua fé, aqueles
que acreditam em Mim, mas que não Me visitam, e a todos aqueles que permanecem
fiéis à Verdade. Reunir-vos-eis em todos os cantos do mundo e, apesar de vos juntardes
no Meu Exército Remanescente falando em muitas línguas, unir-vos-eis como um só
em Mim.
Aqueles que seguem estas Mensagens formarão o núcleo, e deste crescerão os rebentos
e a seguir os ramos do Meu Exército Remanescente em todo o mundo. Não haverá
sequer um país intocado pelo Meu ESPÍRITO SANTO através do Livro da Verdade.
O Livro da Verdade unir-vos-á quando a vossa fé for testada. Quando a fidelidade a
Mim for adulterada e quando Eu for atirado para fora das vossas igrejas, pisado e
depois posto longe da vista – levantar-vos-eis e mantereis viva a Minha Palavra A
Chama do ESPÍRITO SANTO guiar-vos-á em cada passo do caminho. Vós sentireis uma
força e coragem que surpreenderá até o mais humilde dentre vós. O fraco se tornará
forte. O temível ficará bravo e os oprimidos marcharão em frente como guerreiros da
Verdade. E o tempo todo, à medida que o Meu Exército Remanescente cresce e se
expande para os seus milhões, muitos obstáculos serão colocados diante dele.
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Insultos, acusações de heresia, mentira, raiva e ódio será o seu destino. A confusão será
vista em todos os lugares entre os detratores, cujo argumento estará cheio de
imprecisões, contradições e argumentos incompreensíveis. A influência de Satanás
criará sempre confusão, desordem, argumentos ilógicos e astúcia, e sempre associada
ao ódio contra os filhos de DEUS. Aqueles que são abençoados com a Luz de DEUS e a
Luz da Verdade atrairão terríveis e odiosos ataques. Onde Eu estou presente, podeis
estar certos de que a perseguição aos que proclamam a Minha Santa Palavra será
enorme. O pior é a perseguição contra qualquer Missão de DEUS; vós podeis estar
certos de que Satanás está muito furioso.
Quando vós sofrerdes, como ireis sofrer, pelo ódio que vos é mostrado, porque
carregais a Minha Cruz para Me seguir, mais preocupada ficará a besta e mais actuará,
através das almas dos que estão manchados com o pecado do orgulho, para vos
destruir. Vós deveis ignorar esses ataques. Ficai em paz, pois enquanto eles aumentam
um ódio intenso contra vós, tendes a certeza de que estais em verdadeira união
Comigo, o vosso JESUS.
Ide em paz e amor e sabei que Eu vivo nos vossos corações.
O vosso JESUS.

Quando chegar a hora da besta revelar o anticristo, serão vistos
grandes sinais
21 de Maio de2013
Minha querida e amada filha, quando chegar a hora da besta revelar o anticristo, serão
vistos grandes sinais. Trovões, como nunca antes foram ouvidos, serão sentidos em
muitas partes do mundo, mas em particular, na parte onde o anticristo nasceu.
Até lá, o Meu ESPÍRITO SANTO, derramado entre os Meus seguidores em todas as
Minhas Igrejas Cristãs, assegurará que eles estejam prontos. Eles, juntamente com os
Meus discípulos nesta Missão, formarão a Igreja Remanescente. O seu poder será
grande e nenhum mal virá para aqueles que têm o Selo do DEUS Vivo. O Seu poder virá
das Orações que lhes são dadas pela Minha Mãe nas Cruzadas de Orações.
O anticristo começará o seu reinado suavemente. Ninguém suspeitará da sua intenção,
porque a paz de várias espécies descerá sobre a Terra. Esse tempo será muito
importante para vós, Meu Exército Remanescente, para vos reunirdes em Grupos de
Oração. Eu prometo solenemente que estas Orações diluirão a maior parte dos atos
terríveis que ele, o anticristo, infligirá sobre as nações que cobrem os quatro cantos da
Terra.
Eu concederei a salvação a todas as nações em que os Grupos de Oração existam. Será
pela vossa devoção a Mim, o vosso amado JESUS, que Eu salvarei as almas e
derramarei mais Dádivas sobre a humanidade, para proteger os filhos de DEUS do
sofrimento que a besta está a projetar.
Confiai em Mim. Ficai em paz, com o conhecimento de que estais a ser guiados e
protegidos.
O vosso JESUS.

Em primeiro lugar virão a Mim todas as Igrejas Cristãs. Depois,
com o tempo, os JuDEUS mudarão e, finalmente, aceitar-Me-ão
20 de Maio de 2013
Minha querida e filha amada, à medida que esta Missão se intensifica, a Minha Palavra
será falada em muitas línguas. As Minhas Mensagens, dadas hoje a vós, inflamam a
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Minha Santa Palavra no Novo Testamento. As Minhas Mensagens recordam também ao
mundo a Palavra de DEUS, que está contida na Bíblia Sagrada.
Eu não reescrevo a Palavra, Eu apenas vos recordo o que Ela significa hoje. Também
digo ao mundo para que eles se preparem para Minha Segunda Vinda, pois Eu não
quero que eles se percam. É com grande amor e alegria que Eu vejo como os Meus fiéis
seguidores Me aceitam como Eu Sou. Aqueles que souberam imediatamente que fui Eu,
JESUS CRISTO Quem lhes falou, através destas Mensagens, são abençoados. Eles são
os únicos que nunca duvidaram. Eles puderam sentir a Minha Presença. A Minha
Palavra perfurou os seus corações como uma espada. O Meu Espírito tocou as suas
almas. Eles souberam. Eles reconheceram-Me, e como eles sofrem por isso.
Vós, Meus preciosos filhos, sabei que quando respondestes ao Meu Chamamento Eu
vos dei uma Dádiva especial, uma bênção, que irá ajudar-vos a suportar este Caminho
para a Vida Eterna. Vós precisareis desta Dádiva, porque sereis a espinha dorsal do
Meu Exército Remanescente e conduzireis os outros, que acabarão por vos seguir.
Pessoas de todas as nações seguir-vos-ão quando não tiverem para onde ir, e vós
compartilhareis com elas os Meus Ensinamentos. A todos os que são leais a Mim,
JESUS CRISTO, serão dados novos Dons para os ajudar a unir-se, em todo o mundo,
em união Comigo. Em primeiro lugar, virão a Mim todas as Igrejas Cristãs. Depois, com
o tempo, os judeus mudarão e, finalmente, aceitar-Me-ão. Todas as outras religiões
entenderão a Verdade dos Meus Ensinamentos e também Me seguirão. Mas nem todos
aceitarão a Verdade, mesmo quando lhes é colocada bem diante dos seus olhos.
Depois, há os não-crentes, muitos deles pessoas boas. Eles usam o intelecto humano
para desenvolveram todas as razões pelas quais DEUS não existe. No entanto, eles,
incluindo muitos dos seus companheiros Cristãos que são mornos de fé - virão a Mim
em primeiro lugar. Os seus corações serão desbloqueados, porque apenas ao verem o
testemunho que Eu carrego, eles saberão que Eu os Chamei. Eles não Me resistirão, ao
contrário daquelas almas obstinadas que pensam saber mais acerca da promessa que
Eu fiz de voltar para oferecer o Pato Final, do que Eu.
Cada tarefa que Eu vos dou, levará mais e mais nações a carregar a Minha Cruz para
criarem o único caminho para Mim. Nunca hesiteis em caminhar ao Meu lado, quando
Eu vos Chamar, porque quando Me responderdes vós destruireis o poder do maligno. O
maligno pode causar dor, mas quando Me permitirdes que Eu vos guie, podereis
superar qualquer obstáculo no vosso caminho.
Eu amo-vos e Eu guio-vos, assim como Eu protejo Os Meus Grupos de Oração em todo o
mundo.
O vosso JESUS.

E então, precisamente quando eles se esquecerem de Mim, a
Minha Igreja ressuscitará dentre os mortos; assim como Eu fiz
19 Maio de 2013
Minha amada filha, no Meu Novo Paraíso a morte já não terá poder sobre aqueles filhos
de DEUS que O amam.
Estas mensagens trarão lamentavelmente um medo desnecessário para aqueles que
acreditam que, quando a Terra for descartada em favor do Novo Céu e Terra, terão de
enfrentar a morte. Isto não é verdade. Aqueles que recebem os Meus favores e que
aceitem a Minha Mão de Misericórdia, ser-lhes-á dado o Dom da vida. Mesmo os ateus,
os não-crentes, não-Cristãos, e aqueles cheios de fé voltar-se-ão para Mim e aceitarão a
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Minha Dádiva, depois de O Aviso ocorrer. Isto é, quando Eu derrotar a besta, porque
Eu darei a Vida Eterna a bilhões de almas que estão vivas no mundo.
O pecado introduzido em Adão e Eva pela besta deixará de existir. A Minha
Misericórdia irá derrotá-lo. E assim como o pecado destrói o corpo, a Minha Luz trará a
Vida Eterna à humanidade. A morte, a doença, a velhice, nunca existirão no Meu Novo
Paraíso. Os Meus filhos escolhidos, bilhões deles, terão corpo e alma perfeitos, em
união com a Divina Vontade do Meu PAI.
Ele, o Meu PAI, deu a Vida Eterna a Adão e Eva e eles rejeitaram-na. E assim, a eles e a
todos os seus descendentes foi negado o Dom do Paraíso e a Vida Eterna. Agora,
finalmente, isso mudará. A Minha Vida, Morte e Ressurreição devem agora ser
restabelecidas nesta parte final da Minha Aliança. A Minha Igreja, assim como Eu, foi
perseguida e agora irá suportar a pancada selvagem, um ataque doloroso, e que parece
ser uma derrota esmagadora. E quando for crucificada e posta de parte, parecerá
queimada e esquecida.
O paganismo irá prosperar, mas porque será influenciado e liderado pelo maligno; ele
vai ter cuidado para não mostrar as suas verdadeiras cores. Ele será apresentado ao
mundo como uma nova forma de justiça social, uma nova forma de humanismo, em
que todas as necessidades do homem são satisfeitas. Estas necessidades incluem o
direito ao pecado; mas tais pecados, num desafio a DEUS, serão vistos como direitos
morais do homem.
Muito repugnante será para Mim, JESUS CRISTO, esta perversa religião mundial
única. Não só eles Me voltarão as costas, como incluirão símbolos satânicos, em que a
Minha Cruz será exibida da forma mais grotesca. A Minha hóstia será descartada. Será
feita uma espécie diferente de sacrifício nos altares das igrejas. Será à besta que eles
adorarão abertamente e, em troca, ela dar-lhes-á muitos poderes. É por isso que muitos
acreditarão que quem vai governar essa abominação terá poderes milagrosos. E
embora eles pareçam estar a seguir uma igreja boa e justa, ela não será senão a
escuridão.
Celebrações e comportamentos obscenos serão testemunhados nessas igrejas, que
foram construídas para Me honrar, a JESUS CRISTO, mas Eu não estarei presente. E
então, precisamente quando eles se esquecerem de Mim, a Minha Igreja ressuscitará
dentre os mortos, assim como Eu fiz. Tornar-se-á novamente viva nos lugares públicos.
Então, Eu reunirei todos os Meus filhos que permaneceram fiéis à Minha Palavra e
aqueles cujos olhos foram abertos para a Verdade. Depois, nós ascenderemos,
juntamente com aqueles que aguardaram pelo Grande Dia, mas que estão mortos, para
o Novo Paraíso.
Aqueles que Me recusarem, depois de todas as tentativas que têm sido feitas por Mim
para salvar as suas almas, serão lançados fora. Então, o Meu Reino começará e o Reino
que o Meu PAI Me prometeu, por Meu PAI estará formado.
Nunca receeis o futuro, porque apenas o Meu Novo Reino irá satisfazer os vossos
pobres corações aflitos. Só o Meu Novo Reino vos dará a Vida Eterna.
Vós deveis orar por vós, e por cada um de vós, para que sejais dignos de receber esta
Grande Dádiva.
O vosso JESUS.
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Quando o ESPÍRITO SANTO está presente, Ele espalha-se como
fogo, e replicará a Palavra de DEUS em muitas línguas
18 de Maio de 2013
Minha querida e amada filha, o Dom do ESPÍRITO SANTO é muito mal compreendido.
É um Dom precioso e é derramado sobre a humanidade através da Generosidade de
DEUS. É dado com muito amor a todos, mas nem todos o aceitam. Nem todos são
capazes de receber este Dom. Aqueles que acreditam que merecem este Dom, porque
dizem que Me conhecem, e que são instruídos em todos os aspectos da teologia, não
estão necessariamente preparados para receber este Santíssimo Dom.
Durante os dez dias no Cenáculo, a Minha amada Mãe teve que explicar pacientemente
aos Meus apóstolos a importância da humildade. Sem a humildade não podeis ser
preenchidos com este Dom do Céu. Alguns dos Meus apóstolos pensaram, como
discípulos escolhidos, que eram melhores do que as pessoas comuns, porque estavam
mais próximos de Mim, e que os outros deviam cair automaticamente aos seus Pés.
Mas, certamente, não era isso o que Eu lhes ensinava. A Minha Mãe passou muitas
horas a explicar-lhes como o orgulho pode impedir que o ESPÍRITO SANTO entre nas
suas almas.
Quando o ESPÍRITO SANTO entra numa alma, traz Consigo muitos Dons. Pode ser o
Dom do Conhecimento, o Dom de Línguas, o Dom da Sabedoria, o Dom do Amor, o
Dom de Cura ou o Dom da Profecia. No caso dos Meus apóstolos, eles rapidamente
perceberam que em breve receberiam este Dom e nunca poderia permitir que o pecado
de orgulho pudesse manchar a sua Missão. Porque, assim que o orgulho intervém
numa pessoa que recebeu o Dom do ESPÍRITO SANTO, o Espírito de DEUS desaparece
e no seu lugar habitará o espírito das trevas.
Uma alma em trevas não pode derramar a Luz do ESPÍRITO SANTO sobre os outros.
Ela só pode espalhar trevas. A escuridão do espírito engana os outros. É
particularmente enganosa quando se trata de alguém que é visto como um santo
discípulo ou um perito nos Meus Ensinamentos. Tudo o que resulta é ódio, mal-estar e
uma sensação de desespero.
Para receber o Dom do ESPÍRITO SANTO a vossa alma deve estar limpa e livre do
pecado do orgulho, caso contrário nunca vos será concedido. Quando o ESPÍRITO
SANTO está presente, Ele espalha-se como Fogo e replicará a Palavra de DEUS em
muitas línguas. Ele vai trazer a cura da mente, corpo e espírito, e trará com Ele a
sabedoria, que só pode vir de DEUS. Ele espalhará a conversão global.
Esses serão então os frutos pelos quais vós sabereis onde o ESPÍRITO SANTO está
presente. A abundância de todos os possíveis Dons, incluindo milagres do Céu, já se
manifestaram no Livro da Verdade, para o bem de todos - O Livro prometido a toda a
humanidade para estes tempos. Aceitai-o com um coração afável e dai graças a DEUS
por um dos últimos Dons do Céu antes do Grande Dia.
O vosso JESUS.

Eles serão imediatamente perdoados se ganharem coragem e Me
apelarem para os ajudar a sair da sua miséria
17 de Maio de 2013
Minha querida e amada filha, tu deves saber que todos os pecadores, especialmente
aqueles que fizeram coisas terríveis, devem vir a Mim. Eu imploro a sua atenção e
quero trazê-los para o Meu Coração, pois Eu amo-os. Eles serão imediatamente
perdoados se ganharem coragem e Me apelarem para os ajudar a sair da sua miséria.
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Eles nunca devem recear-Me, porque Eu Sou Sempre Misericordioso. Eles estão mais
perto de Mim do que aqueles que professam representar-Me na Terra, mas que são
hipócritas, tal como foram os fariseus.
Dai-Me a vossa mão. Não importa que ações vós fizestes, Eu descerei sobre vós. A
Minha Oração, que vos dou agora, vai trazer-vos para dentro do Meu Coração e Eu
residirei em vós e vós sereis salvos.
Cruzada de Oração: (107) Salvai-me do fogo do Inferno
JESUS, eu sou um terrível pecador.
Pelos meus atos causei desesperado sofrimento a outros.
Como resultado, eu estou posto de lado.
Não sou mais tolerado na Terra, em qualquer lugar.
Livrai-me deste deserto e protegei-me das garras do maligno.
Permiti que me arrependa.
Aceitai o meu remorso.
Enchei-me com a Vossa Força e ajudai a erguer-me das profundezas do desespero.
Eu entrego-Vos, Querido JESUS, o meu livre arbítrio e fazei de mim o que Vós
desejardes, para que eu possa ser salvo do fogo do Inferno. Amém.
Vai em paz, Minha filha, porque Eu nunca abandonarei aqueles que Me implorem por
Misericórdia.
O teu JESUS.

O mundo vai alegrar-se, pois juntamente com a Minha Igreja, em
Roma, a nação judaica será abatida
17 de Maio de 2013
Minha querida e amada filha, Eu revelo-te na intimidade da Minha dor e tristeza como
Eu revivo, mais uma vez, a agonia que Eu sofri no Jardim das Oliveiras.
Então, a Minha Dor criada pelo maligno, que Me mostrou visões do futuro, foi causada
pelo paganismo que varreria a Terra no vosso tempo. Eu sabia, como pode ser visto
agora, o ódio que existe no mundo por Mim, JESUS CRISTO.
O Meu sofrimento é exacerbado pelo fato de que a humanidade ainda não compreende
totalmente o sacrifício que foi feito por Mim pelas almas. A Minha Crucificação foi para
salvar todas as gerações, incluindo as do mundo de hoje. A Minha Dor é grande neste
momento e o Meu sofrimento manifesta-se em ti, Minha filha, e noutras almas vítimas,
para que Eu possa recuperar os mais devastados dentre vós.
Eu choro lágrimas amargas e o Meu Coração arfa enquanto o pecado está a ser
espalhado através de leis dos vossos países, o que levará as almas inocentes à tentação.
Eles não só vão sentir agora que o pecado pode ser justificado, porque as leis dos seus
países o perdoam, como serão também acusados de violar as leis da sua terra se
defenderem a Minha Santa Palavra.
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Ó, como vós estais enganados. Quão longe vos afastastes de Mim. Quanto vós Me
ofendeis. Aqueles que tendes a responsabilidade de proclamar a Minha Palavra, ouviMe agora. O vosso dever é salvaguardar a Minha Santa Palavra em todos os momentos.
O vosso voto é obedecer à Minha Palavra e aos Meus Ensinamentos, tal como estão
contidos na criação da Minha Igreja na Terra. Nunca vos desvieis da Verdade. Preparai
as vossas almas, pois em breve sereis forçados, contra a vossa vontade, a negar-Me
através dos Sacramentos. Vós deveis ficar alerta em todos os momentos para as
grandes mudanças que aí vêm.
Por toda a humanidade, Eu Peço-vos que respondeis à Minha Voz, a Voz da Verdade, a
Voz do Amor, a Voz do vosso Mestre. Em breve, ver-Me-eis. Em seguida, as teias de
aranha serão afastadas dos vossos olhos e então a Verdade tornar-se-á clara. Quando
chegar o dia da Minha Misericórdia vós deveis saber que a Minha Segunda Vinda
ocorrerá logo a seguir. E enquanto Eu anseio que todos vós venhais a Mim, Eu choro de
tristeza pelas almas que estão perdidas para Mim.
Eu devo avisar aqueles que tentam impedir-Me, na salvação das almas, que Eu vos
punirei se continuardes a desafiar a Palavra de DEUS. Não Me refiro a estas
Mensagens, se bem que Eu Estou triste porque vós não Me ouvireis, pela abolição da
Minha Santa Palavra nas vossas nações.
A Luz combaterá a escuridão. A luz de DEUS mantém-vos vivo. A escuridão destrói-vos.
A Minha Luz tornar-se-á mais e mais brilhante até que a Minha Santa Eucaristia seja
banida. Em seguida, desaparecerá. Então, a Minha Igreja desmoronar-se-á e parecerá
morta. O mundo vai alegrar-se, pois juntamente com a Minha Igreja, em Roma, a nação
judaica será abatida. Este será o maior engano lançado sobre a humanidade, e aqueles
que aceitem esta forma perversa de paganismo serão varridos pelo dilúvio. E então,
depois dos incêndios que varrerão a Terra, a Minha Igreja erguer-se-á novamente na
sua plena forma gloriosa. Isso será o fim para os pecadores que recusam a Minha Mão,
mas o começo da vida eterna para aqueles que Me amam.
O vosso JESUS.

O amor vem apenas de Mim. O ódio não
16 de Maio de 2013
Minha querida e amada filha, será pelo Poder do Amor que a humanidade pode ser, e
será salva. O amor de que Eu falo é o Amor de DEUS, que flui nos corações da
humanidade. O Amor de DEUS está presente no coração de todos os Seus filhos,
incluindo aqueles que Me negam. Será o vosso amor, de uns pelos outros, que vos
sustentará durante os desafios que tendes pela frente. Mostrai amor e caridade pelo
vosso vizinho e sede bondosos com os pobres, fracos e indefesos, e Eu vos farei Meus
por toda a eternidade.
Aqueles dentre vós que atuam duramente com os outros, que causam dor nas pessoas
que governam e que murmuram malícias sobre os outros, serão como recipientes
vazios que nada têm para Me oferecer. Vós deveis seguir sempre os Meus
Ensinamentos. O amor vem apenas de Mim. O ódio não. Aqueles que dizem que Me
honram e falam mal dos outros, embora afirmem apoiar a Minha Palavra e defender o
Meu Nome - eles não Me honram. Eles insultam-Me e a sua vergonha tornar-se-á
evidente no Grande Dia. Nunca, nem por um momento, pensais que podeis viver sem
amor pelos outros nos vossos corações, porque, se vós não tendes amor pelos outros,
então negais o Dom que é dado gratuitamente a todos os filhos de DEUS. Quando Me
amais verdadeiramente, vós tratareis os outros com amor e respeito. Quando sois
cruéis com os outros, falais mal deles ou os criticais injustamente, então rejeitais o
amor que eu vos concedi. No seu lugar está o ódio. O ódio por outro ser humano vem de
Satanás. Quando vós permitis que o ódio endureça a vossa alma, distanciai-vos de Mim
e ficareis profundamente agitados dentro das vossas almas.
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Quando vós amais o outro em Meu Nome, deveis fazê-lo por meio das vossas palavras,
das vossas ações e atos de caridade. O amor de DEUS, vivido de acordo com os Seus
desejos, através dos Seus filhos, pode salvar a humanidade. O amor domina o mal. O
poder de Satanás é destruído num instante quando vós mostrais amor pelos outros que
vos tratam maldosamente. Vós deveis trabalhar arduamente para permitir que o amor
vos envolva, para que possais espalhar essa grande graça pelos outros.
O amor reproduz amor nos outros. O amor traz a vida. O amor traz o perdão. O amor
destrói o mal. Sem amor o mal vai prosperar.
O vosso JESUS.

DEUS PAI: A Minha Grande Intervenção para salvar a
humanidade começou, e a velocidade das Minhas ações será
evidente para todos
15 de Maio de 2013
Minha querida filha, o Espírito de DEUS está a ser derramado sobre a Terra de uma
forma em que não tinha sido feita antes.
A fim de preparar os Meus queridos filhos para o Novo Paraíso, que aguarda por eles,
Eu envolvo-os com o Espírito da Verdade. Alguns aceitá-lo-ão de braços abertos e
ficarão gratos por essas bênçãos. Outros recusar-se-ão porque não abrirão os seus
corações.
A Minha Grande Intervenção para salvar a humanidade começou, e a velocidade das
Minhas ações será evidente para todos. Os milagres, permitidos por Mim, o vosso PAI
Todo-Poderoso, serão difundidos e falados. Eles trarão mais conversão. Então, assim
como o Espírito do Meu Amor se espalha, as ações do maligno e seus asseclas
aumentarão.
A Minha Mão impedirá as ações malignas daqueles que tentam causar a guerra, a
doença, o assassinato e o aborto nos Meus filhos. A Minha Mão cairá também sobre
aqueles que atormentam os fiéis seguidores do Meu Filho muito amado e daqueles que
tentam abolir a Sua Presença na Eucaristia.
Ouvi agora o Meu Chamamento: Todos os Meus filhos serão atraídos para a Minha
Misericórdia. Aqueles que rejeitam o Meu Filho, rejeitam-Me. Aqueles que insultam o
Meu Filho não podem vir a Mim. Aqueles que denunciam os Seus Ensinamentos e
distorcem a Verdade, rejeitam a Minha Existência. Vós não podeis criar as vossas
próprias leis e obedecer-Me. Nem podeis perdoar o pecado e esperar ver a Minha Face.
Se o pecado não diminuir, Eu punirei as nações que são responsáveis pelos pecados que
Me ofendem. Assim como o Meu ESPÍRITO SANTO continua inabalável, assim também
a Minha Intervenção é para evitar que o pecado se espalhe.
Todas estas alterações serão vistas ao mesmo tempo. Logo a seguir, quando todas as
tentativas forem feitas pelo Meu Filho, através da Sua Igreja e Seus discípulos, para
espalhar a Verdade, virá o dia em que a Misericórdia do Meu Filho cairá sobre a
humanidade. Então, não muito tempo depois, virá o Dia do Juízo.
Preparai-vos agora, Meus filhos, pois o dia pode vir a qualquer momento. Apenas
aqueles que obedecem aos Meus Mandamentos e mostram remorso pelos seus pecados,
podem e serão salvos.
O vosso amado PAI. DEUS, o Altíssimo.
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Aqueles que seguiram a Palavra de DEUS, prevista pelos profetas
antes de Mim, foram os primeiros a cuspir em Mim
14 de Maio 2013
Minha querida e amada filha, aos que dentre os Meus discípulos estão a sofrer por
causa da sua crença nestas Mensagens do Céu, Eu tenho que dizer isto.
Por difícil que seja o vosso sofrimento, vós deveis saber que fostes abençoados com o
Meu Dom, que vos foi dado para vos ajudar a abrir os olhos para a Verdade. O abuso
que tereis que aguentar em Meu Nome, por causa da vossa lealdade a estas Mensagens,
virá de pessoas próximas de vós. Em particular, muitos dos Meus servos sagrados, que
se recusam a procurar-Me através desta Minha Santa Palavra, causar-vos-ão maiores
embaraços. Vós sereis vilipendiados, menosprezados, desafiados, criticados e
ridicularizados, e ainda assim essas mesmas pessoas declaram falar no Meu Santo
Nome.
Vós deveis suportar essa dor, assim como os Meus apóstolos e discípulos tiveram que
suportar. Durante o Meu tempo na terra, Eu fui expulso dos templos de DEUS. Os Meus
discípulos foram avisados para ficar longe de Mim, face ao exílio da Igreja se fossem
vistos Comigo. Quando eles professaram a Minha Santa Palavra e espalharam os Meus
Ensinamentos, foram ameaçados e nalguns casos açoitados. Fizeram espetáculo com
eles. Aqueles que seguiram a Palavra de DEUS, prevista pelos profetas que vieram
antes de Mim, foram os primeiros a cuspir em Mim. A sua fúria foi causada pelo fato de
Eu falar a Verdade, porque eles não queriam ouvir a Verdade. Ela assustava-os e
punha-os desconfortáveis.
Cheios do Poder do ESPÍRITO SANTO, os Meus apóstolos foram odiados após a Minha
Ascensão, por muitos que adoravam nos templos. E, apesar do seu sofrimento ser
grande e das vozes dos opositores gritarem ruidosamente na presença deles, isso não
importava.
Nada pode impedir que a Minha Palavra se espalhe. Nenhuma voz será suficientemente
alta. Nenhum argumento será suficientemente credível. Nenhum veneno será
suficientemente forte. O Meu Poder é impossível de conquistar. O Meu ESPÍRITO
SANTO atrairá bilhões de almas para a segurança do Meu Novo Paraíso. Todas as vozes
de descontentamento serão acalmadas e toda a oposição será suprimida, por
intervenção do Meu PAI, que irá garantir que os espinheiros e pedregulhos que enchem
o caminho da Verdade sejam erradicados.
Só a Minha Voz permanecerá. Será a única Voz de Autoridade que se manterá, e, em
seguida, virá o Grande Dia.
O vosso JESUS.

A Minha Palavra é a última. É a final. Não pode haver nenhuma
outra palavra.
13 de Maio de 2013
Minha querida e amada filha, o Meu exército remanescente crescerá muito
rapidamente neste momento e espalhar-se-á por cinquenta e oito nações. Haverá
líderes entre vós e deveis unir-vos, onde estiverdes, através das estruturas dos Grupos
de Oração de JESUS para a Humanidade.
Trazei todos os que Me seguem, primeiro pelo vosso envolvimento, e depois ide em
frente para atrair todos aqueles que seguem qualquer espécie de doutrina. Eu nunca
poderia favorecer uma alma em detrimento de outra. Eu desejo que vós faleis a todos
aqueles que não acreditam em Mim, e Eu prometo que lhes será mostrada a Verdade
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durante O Aviso. Eles vão achar que é difícil negar-Me, pois Eu arrebatarei as suas
almas de uma forma que os irá surpreender e chocar. O Meu ESPÍRITO SANTO cairá
sobre todas as nações onde os Meus Grupos de Oração surgirem.
Eu multiplicarei o número de milagres que já foram testemunhados, nos quais Eu curei
a mente, o espírito e o corpo dos desgraçados e doentes entre vós. Vós reconhecer-Meeis pela Minha presença, a qual Eu insinuarei naqueles que pedirem os Meus favores.
Vós sois realmente abençoados - vós, os filhos desta geração, que fostes escolhidos
entre multidões para desfrutar a vida eterna no Meu Reino, que não tem fim. A morte
será derrotada por vós. O maligno será devorado pela força da vossa perseverança e o
pecado não manchará mais as vossas almas.
Meus filhos, há muito trabalho para fazer. Permiti-Me conduzir-vos através da Minha
Cruzada de Orações, pois elas vão abrir os vossos olhos para a Verdade. Uma vez que
possais ver a Verdade, vós sabereis nos vossos corações o que fazer. Uma palavra de
aviso - quando fordes repelidos por falar a Verdade, vós deveis permanecer em
silêncio. Orai para que a essas almas seja também dada a graça de aceitar o Livro da
Verdade.
A Minha Palavra é a última. É a final. Não pode haver nenhuma outra palavra.
Qualquer um que proclame falar em Meu Nome, uma vez que esta Missão começou em
novembro de 2010, não tem autoridade para o fazer, pois eles não vêm de Mim. Os
profetas que vieram antes, e que também falaram em Meu Nome, são abençoados e Eu
continuarei a protegê-los. A Minha Voz fala ao mundo através destas Mensagens. A
Minha amada Mãe, a Imaculada Virgem Maria, também fala aos seus visionários, e,
mais uma vez, a sua Missão é abençoada por Mim.
Sabei que o exército de Satanás inclui uma série de falsos profetas, que falam com voz
doce. Tranquilizadores, amorosos e camuflados com promessas vãs, eles dirão
exatamente o oposto ao que Eu vos digo. Sabei que apenas a Minha Voz vos dirá a
Verdade. Só a Minha Voz vos falará dos eventos que estão a chegar, os quais realmente
estão a ter lugar. Ninguém mais pode, nem lhes será dada a autoridade, para falar por
Mim, JESUS CRISTO, ou pelo Meu amado PAI.
Confortai-vos com esta revelação e sabei que só a Santíssima Trindade comunica desta
forma, com um Fogo que irá envolver todas as almas que estão vazias de orgulho e
cheias de amor humilde por Mim.
O vosso JESUS.

Os milagres que Eu prometi ao mundo, através da Minha Cruzada
de Orações, vão aumentar
11 de Maio de 2013
Minha querida e amada filha, não importa se tu deves suportar a dor pela maneira
como és rejeitada por causa de Mim, porque a Minha Palavra nunca morrerá. Ela vai
elevar-se e tornar-se-á mais forte, até que, como um vento poderoso, aumentará em
intensidade até que o rugido da Minha Voz ecoe como um trovão em toda a Terra.
Serão muito poucos os que não ouvirão a Minha Voz, e mesmo aqueles que Me rejeitam
continuarão a falar de Mim. Eles entenderão que é impossível ignorar.
Como qualquer filho gerado de sua mãe, os filhos de DEUS - incluindo aqueles que se
recusam a reconhecê-Lo - serão atraídos para Ele, porque eles não se podem ajudar.
Como um novo bebé ligado à sua mãe, cada filho de DEUS reconhecerá a sua através do
toque, som e cheiro. Os filhos de DEUS sentirão quando a presença de DEUS toca as
suas almas. Assim como Eu sei que são Meus, também aqueles que Me amam
respondem ao Meu chamamento.
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Minha filha, a Santa Vontade de DEUS é Poderosa e derrotará todos aqueles que se
opõem à Palavra de DEUS. Quando tu sentes que há muita oposição e muito ódio contra
esta Missão, deves sempre sentir-te confortada pela Minha Solene Promessa. Isto é
para salvar todas as almas, para que o Meu Novo Paraíso possa ser apresentado em
breve à humanidade e com o mínimo sofrimento possível. O sofrimento pode ser
reduzido através das orações do Meu Exército Remanescente, porque Eu lhes concedo
graças especiais.
Os milagres que Eu prometi ao mundo, através da Minha Cruzada de Orações, vão
aumentar, e muitos testemunharão curas e conversões. Será através desses milagres
que Eu Me darei a conhecer, mesmo para os mais endurecidos dos cépticos. Será
através da Cruzada de Orações que a Minha Misericórdia será mostrada aos servos das
Minhas Igrejas Cristãs, e logo muitos deles terão a prova da autenticidade destas
Mensagens.
A Minha Vontade será feita e ninguém a impedirá. Muitos se oporão à Minha Vontade,
gritando insultos contra a Minha Palavra e cuspindo em ti, Minha filha, mas os seus
ódios serão varridos e logo eles abrirão os seus corações, pois ficarão sem nenhuma
dúvida de que é o seu Mestre Quem os chama. Eu Sou o Receptáculo no qual eles serão
purificados. Será através de Mim que lhes será dada a única proteção possível contra o
anticristo. A Minha proteção deve ser procurada e o Selo do DEUS Vivo deve ser dado a
tantas almas quanto possível.
Escutai as Minhas instruções e tudo ficará bem. Ignorai os Meus avisos e tentai lutar
contra as injustiças, as quais serão muito disseminadas quando o mundo ficar sob a
mão da besta, como vós próprios, e não sereis suficientemente fortes. Aceitai as Minhas
Dádivas e permanecereis de pé, seguros do conhecimento de que Eu Estou a protegervos e às vossas famílias e amigos.
O vosso JESUS.

A única água necessária para a sobrevivência dos filhos de DEUS
virá da Árvore da Vida
10 de Maio de 2013
Minha querida e amada filha, bem-aventurados são aqueles que respondem à
verdadeira Palavra de DEUS, pois serão os primeiros a levantar-se e a entrar no Meu
Novo Reino.
Aqueles que não receberam a Minha Santa Palavra, incluindo aqueles países onde Eu
sou condenado, são as primeiras almas que Eu pretendo alcançar. Não por culpa
própria, eles foram criados desde o nascimento para negarem a DEUS, o Criador e
Criador de tudo o que existe. Eu esforçar-me-ei para os converter através desta Missão
e prometo, uma vez que lhes seja mostrada a Verdade, durante O Aviso, que eles serão
rapidamente atraídos para a Minha Misericórdia. Eu nunca abandonarei aqueles que
foram enganados, por meio de falsas doutrinas, pois eles são indefesos e estão
necessitados do Meu Amor e Misericórdia.
O Meu desejo é que os Meus seguidores se preparam agora para subir a escada, uma
subida longa e difícil, rumo à perfeição espiritual. Aqueles de vós que fostes
abençoados com o Dom do discernimento pela Minha Voz, contida no Livro da
Verdade, tendes um dever para Comigo. Isto é o que vós deveis fazer. Usai o Dom que
Eu vos dei, para vos preparardes para a perfeição espiritual, que é exigida de vós, agora
que Eu edificarei o Meu exército remanescente na terra. A vossa responsabilidade é
ajudar aqueles que são muito fracos, muito orgulhosos e demasiado teimosos para
aceitar a Minha Mão de Misericórdia. Será através de vós que Eu serei capaz de
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conceder a todas as almas, incluindo aquelas que não são dignas da Minha
Misericórdia, a salvação necessária para viverem para sempre na Minha Glória.
Ó quão maravilhoso é este Meu Novo Reino glorioso. Se o pudesses ver nenhum de vós
proferiria jamais uma palavra contra Mim. Esta será a vossa nova casa, o lugar onde
vós e as vossas famílias irão desfrutar o êxtase eterno, paz, amor e alegria, unindo-se
com tudo o que é Criado pelo Meu PAI para a vossa felicidade. Pensai nisso como uma
nova morada, similar à forma como a terra foi criada, só que neste Novo Céu e Nova
Terra não haverá mar. A única água necessária para a sobrevivência dos filhos de DEUS
virá da Árvore da Vida, na qual toda a vida será sustentada.
Cada necessidade será atendida e o amor abundará, para que nenhum
descontentamento de qualquer tipo exista. Riso, amor, alegria, cor e coisas
requintadas, que nenhum homem jamais viu durante o seu tempo na terra, serão em
abundância. Felicidade para além da vossa compreensão na terra, será uma Dádiva
para cada um de vós, a quem for dada a chave para o Meu Reino.
A vossa vida em frente é adornada com grandes Dádivas e vós permanecereis em
constante estado de paz, com amor por Mim. Eu reinarei em união com todos os filhos
de DEUS e nenhum de vós quererá mais nada, tão grande é o Meu Amor. Esta é a única
vida por que vos devereis esforçar, pois nenhuma outra vida existirá após o Grande
Dia, quando Eu vier para vós.
O vosso JESUS.

O Meu desejo mais querido é que vós procureis as almas dos
jovens
9 de Maio de 2013
Minha querida e amada filha, o Meu amor pelos jovens de todas as nações, cores e
credos, que não Me reconhecem, é eterno. O Meu sofrimento por essas Minhas
pequenas almas é profundo. Elas precisam de orações, especialmente agora. Eu tomálas-ei na Minha Misericórdia, sem hesitação, se vós Me pedirdes através desta Cruzada
de Oração.
Cruzada Oração: (106) Misericórdia pelos jovens que não reconhecem DEUS
Querido JESUS, tomai sob a Vossa proteção as almas destes filhos de DEUS que não
Vos reconhecem, que não reconhecem o Vosso Amor e que não aceitam a Vossa
Promessa.
Derramai a Vossa graça de conversão e dai-lhes a vida eterna.
Sede misericordioso com todos aqueles que não acreditam na Vossa Presença e que
não procuram sentir remorso pelos seus pecados. Amém.
Meu amado Exército Remanescente, o Meu desejo mais querido é que vós procureis as
almas dos jovens, dos agnósticos e dos que não acreditam em DEUS. Eles são a vossa
prioridade. Eu peço-vos para atrairdes todas as nações, credos, cores e religiões para a
Minha proteção. Quando vós Me trouxerdes essas almas, Eu dar-lhes-ei grandes
Dádivas e prometo a sua salvação.
É importante que vós não ignoreis aqueles que não têm interesse na sua salvação, são
essas almas perdidas que Eu anseio, e Eu persegui-las-ei em cada esquina, em cada
fenda e em cada país, até que Eu consiga atraí-las para o Meu Reino.
Lembrai-vos deste pedido; lembrai o Meu desejo de alcançar aqueles que não Me
conhecem e aqueles que não querem conhecer-Me.
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O vosso JESUS.

Mãe de DEUS: A Missão que te foi dada é o último elo da Aliança
final
7 Maio de 2013
Minha querida filha, eu revelei-te, durante esta aparição muito especial de hoje, o
segredo do meu coração e como ele está entrelaçado com o Sagrado Coração do Meu
amado Filho. O Meu Coração bate em união com o d’Ele e, como Co-Redentora, Eu
trabalharei para trazer muitos filhos de DEUS para a Nova Era de Paz.
Como Mãe de DEUS, foi-Me dada autoridade sobre a fera, e a todos os que invocam o
Meu auxílio será concedida grande proteção contra ele. Devido a este poder especial,
que Me foi dado por Meu filho, serão feitas todas as tentativas para desonrar o Meu
Nome durante o reinado da besta. Serão organizados eventos públicos para honrar os
Meus desejos de união de todos os filhos de DEUS. Infelizmente, nem todos respeitarão
a Verdade.
Eu revelei a verdade em La Salette, na França, e em Fátima, em Portugal, no entanto
muitos não entendem o que Eu expliquei. Em breve, as profecias preditas tornar-se-ão
realidade e, em seguida, o ódio, que o maligno tem por Mim, será manifestar-se-á em
cerimónias especiais, que serão um insulto a DEUS.
O Meu filho criou um plano muito especial, que tem sido trabalhado em todos os
detalhe, a fim de assegurar que é dada ao mundo a Verdade sobre os inimigos de DEUS.
Ele fez isso porque só a Verdade pode salvar a raça humana. Se os filhos de DEUS
seguirem as mentiras e se envolverem com o engano, nascido do plano do anticristo,
então eles voltarão as costas para o Meu Filho e à sua própria salvação.
A missão que te foi dada, Minha filha, é o último elo da Aliança final, que o Meu Filho
deve completar em obediência ao Meu PAI, DEUS, o Altíssimo. Esse ser o instrumento
pelo qual as almas serão resgatadas das garras de Satanás e seu exército maligno na
Terra. Devido a isso, o ódio que te é mostrado através das palavras, atos e ações dos
outros, será cruel e feroz. A raiva mostrada contra ti não será igual a nenhuma outra e
tu deves entender que isso é de esperar. O Trabalho do Meu Filho, nestes tempos, terá
oposição amarga contra e Ele e a Sua Igreja na Terra, terá de suportar uma
Crucificação final, antes que a ressurreição prometida a todos aqueles que acreditam
no Meu Filho, tenha lugar.
O ódio é real e o maligno transformará as mentes, mesmo daquelas almas escolhidas e
dos visionários, contra ti, Minha filha. Nunca sintas tristeza por ti mesma ou por essas
almas, porque o sofrimento do Meu filho é dez vezes pior. É o Meu Filho, o Salvador e
Redentor da humanidade, Quem morreu pelos pecados do homem, Quem ainda é
odiado com uma Paixão, que é suportada na raiva e orquestrada Satanás. É o Meu
Filho, Quem é o sujeito de tais ataques, e, quando lançam insultos sobre ti, Minha filho,
eles flagelam-No de novo.
Deveis erguer-vos, todos vós, e fazer o que o Meu Filho diz, pois vós fostes escolhidos
para formar o Seu Exército Remanescente. Quando vós sofreis em Seu Nome, é pela
glória de DEUS e pela salvação da humanidade. Quando o Novo Céu e a Nova Terra se
tornarem um, tal sofrimento cessará e todos cantarão louvores a DEUS.
A vossa amada Mãe; Mãe de DEUS; Mãe da Salvação.
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Quando vos for dada a Verdade, é importante que continueis a
espalhar a Palavra de DEUS
6 de Maio de 2013
Minha querida e amada filha, aqueles que são inocentes ao ofenderem-Me
deliberadamente, por serem ignorantes da Minha Palavra, será dada em breve a
orientação de que necessitam,
Todos aqueles que conhecem a Verdade da Minha Palavra, dada ao homem há 2.000
anos, devem saber que, enquanto disputais entre vós, milhões de almas estão a ser
perdidas. Muitos, culpados de pecado mortal, cometeram esses atos por causa da
infestação do maligno. Se soubessem a Verdade da Minha promessa de vida eterna,
muitos não participariam nesses atos.
Quando vos for dada a Verdade, é importante que continueis a espalhar a Palavra de
DEUS. Vós deveis fazer isso, mostrando amor e respeito pela vida dos outros. Isso
significa aderir ao Mandamento do Meu PAI: 'Não matarás.' Então, é vosso dever
garantir que a vida do homem é tratada com respeito, na Glória de DEUS.
Vós deveis lembrar aos outros este Dom da vida eterna, naqueles momentos em que vós
sabeis que aqueles que negam DEUS precisam da vossa ajuda. A vossa ajuda, através da
oração e orientação, pode salvar essas almas. Eu preciso muito do vosso tempo, Meus
amados seguidores. Vós deveis ser generosos no vosso tempo para salvação das almas.
Por favor, continuai a recitar a Minha Cruzada de Orações, pois Eu prometo a
conversão de milhões de almas perdidas quando elas são ditas.
Não permitais os ataques do maligno, que continuará a lançar uma nuvem sobre essas
Mensagens para vos distrair. Tomai esses ataques pelo que são, uma tentativa de
Satanás e de todos os espíritos malignos que vagueiam pela Terra, para evitar que os
filhos de DEUS obtenham a gloriosa herança que os espera.
Eu peço-vos também que sejais generosos de coração, e que oreis por aqueles que se
voltaram contra Mim, nesta Minha Missão final na Terra, antes do Grande Dia.
O vosso JESUS.

Não tenteis argumentar com a mente para tentar justificar a
Minha Existência, porque Eu não Sou deste mundo
5 de Maio de 2013
Minha querida e amada filha, a dor da separação de Mim, JESUS CRISTO, o Filho do
Homem, é desconhecida para muitos, mas, quando chegar o dia, quando a Minha Luz
morrer por fim, fica claro quão miserável é a agonia.
Aqueles que Me conhecem e que Me amam sabem como é o sofrimento, quando o
pecado cria uma barreira entre DEUS e o pecador.
Aqueles que não Me conhecem e aqueles que Me rejeitam experimentarão essa
separação durante os últimos três dias de trevas, quando a Presença de DEUS não
estiver em parte alguma para ser encontrada.
Será somente quando a Luz de DEUS desaparecer que o homem, finalmente, entenderá
que não há vida sem DEUS. Tudo o que resta é um espaço vazio, um deserto e a
escuridão.
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Eu Sou a Luz que o homem procura, sem que ele o saiba, em todos os segundos de cada
dia.
Como o homem se esforça por encontrar a paz e a felicidade, ele tentará encontrá-las
em qualquer lugar onde ele ache possível. Ele usará a procura do ganho material
mundano e a luxúria da carne, para satisfazer necessidades que nunca podem ser
alcançadas, e seguirá falsas religiões que prometem grande satisfação pessoal.
Nenhuma dessas coisas o levará à Luz de DEUS.
Mesmo aqueles que procuram respostas através de recursos e conhecimentos
intelectuais, nunca encontrarão a paz ou as respostas que procuram, a não ser que
abram os seus corações para o Verdadeiro Amor de DEUS.
Eu venho para cada um daqueles que Me procuram. Eu fico encantado com as almas
que anseiam com simplicidade encontrar apenas o Meu amor. Eu inundo tais pessoas
com o Dom do ESPÍRITO SANTO. Para chegar mais perto de Mim vós deveis confiar em
Mim completamente. Só quando abandonardes a vossa vontade a Mim, é que a Minha
presença pode ser sentida. Para aquelas pessoas que tentam encontrar-Me, mas que
acham que é difícil, Eu digo-lhes isto.
Não tenteis argumentar com a mente para tentar justificar a Minha Existência, porque
Eu não Sou deste mundo. Não vos cegueis para a existência da vida eterna. Ela espera
por vós, se puderdes simplesmente confiar em Mim e Me deixardes entrar nos vossos
corações e almas. Eu dar-Me-ei a conhecer a vós. Tudo o que deveis fazer é chamar-Me.
Vós deveis chamar por Mim em breve, porque, quando a Minha Presença na terra
esmorecer, será para vós impossível encontrar-Me e vagueareis numa angústia
impotente, tentando descobrir-Me.
Aqueles que pensam que são fortes na sua fé e acreditam que estão perto de Mim,
devem entender quão rápido cairão, visto que Eu não Estou em lugar algum para ser
encontrado, nos tabernáculos do futuro. Após esse terrível dia de desolação, haverá
gritos de desespero e o poder da besta será tal que muitas almas serão demasiado
fracas para defender a Minha Santa Palavra.
Vós deveis pedir a Minha ajuda, e ser-vos-á dada. Chamai-Me com espírito humilde e
Eu responder-vos-ei. Pedi-Me para vos proteger e Eu cobrir-vos-ei com o Meu Precioso
Sangue, para que nada vos impeça no caminho da Verdade, o qual conduz à salvação
eterna.
Servi-me pela vossa própria interpretação sobre como Eu deveria ser servido, e deveis
ter cuidado. Fazei o que Eu vos disse. Vivei a vossa vida de acordo com a Minha Palavra
e Eu guiar-vos-ei. Desonrai-Me, usando a Minha Santa Palavra de uma forma que traga
sofrimento aos outros, e vós sofrereis o maior sofrimento de separação de Mim.
O vosso JESUS.

Foi o pecado do orgulho que causou a queda de Lúcifer; e que
fosse suprimido e lançado no abismo
Sábado, 4 de Maio, 2013
Minha querida e amada filha, como a Minha Palavra atinge muitos ouvidos, Eu aviso
aqueles dentre vós que não Me escutam. O que temeis vós? É a Minha Palavra ou as
mudanças que tereis que testemunhar enquanto a purificação continua? Não sabeis vós
que Eu não vos trago novos Ensinamentos porque isso não é necessário? Eu apenas
comunico convosco para vos lembrar da Verdade.
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Muitos de vós acreditam que sabem muito sobre Mim, mas vós não aprendestes nada.
Quem sois vós para dizer que sois melhor do que os outros aos olhos de DEUS, quando
se trata de interpretar a Minha Santa Palavra? Quem sois vós para acreditar que tendes
autoridade para blasfemar contra Mim, e, em seguida, dizer que Me amais? Vós não
sereis capazes de Me impedir, através dos profetas, de chegar aos filhos de DEUS. Vós
deveis perguntar-vos porque odiais a Minha Voz? Como podeis vós amar-Me quando
colocais as Minhas Palavras de parte, se tudo o que Eu faço é para vos ajudar a
preparar-vos para o Meu Grande Dia?
O homem é muito fraco. Mesmo aquelas almas devotas são fracas, embora o seu amor
por Mim seja forte. Que nenhum homem acredite que pode andar sempre diante de
Mim sem a vergonha do pecado na sua alma. Nem um, dentre vós, é digno de estar
diante de Mim, porém Eu garanto a Misericórdia do Meu Amor. Não é que vós sejais
merecedores dela, é simplesmente porque Eu escolhi conceder-vos esta Dádiva.
Aqueles de vós que clamam falar com grande conhecimento de Mim e depois cospem
com uma língua amaldiçoada contra a Minha profeta - sabei isto. A vossa fé não vos
salvará quando amaldiçoais a Palavra de DEUS. O vosso autoproclamado amor a DEUS
não tem sentido quando vós julgais um dos Seus filhos perante Ele. Vós estais a cortar o
cordão umbilical, que vos liga ao Meu PAI, quando mostrais desrespeito, raiva e o ódio
contra Mim. Quando cuspirdes em Mim, vós ficareis cegos e nunca vereis de novo. Ao
proferir palavras de ódio, a vossa língua será cortada. Quando vos levantais e declarais
todo o vosso autoproclamado conhecimento de DEUS, caireis com as pernas cortadas
debaixo de vós. Quando vós julgais a Minha profeta como sendo perversa, vós não
tereis vida.
A Minha Palavra nunca morrerá; ela viverá para a eternidade. Ela pisará os pecadores
que tentem desafiar a Misericórdia de DEUS através destas Mensagens. Rejeitai-Me
neste momento e rejeitais a liberdade que Eu trago quando Eu vier para vos reunir,
finalmente, no Meu Reino. Vós não tendes muito tempo para vos redimirdes aos Meus
Olhos antes do Grande Dia. Não o desperdiceis através do pecado do orgulho. Foi o
pecado do orgulho que causou a queda de Lúcifer; e que fosse suprimido e lançado
dentro do abismo. Todos aqueles que o seguem, pelo pecado do orgulho - o pecado que
causa tanta separação de DEUS - cairão e nunca mais se levantarão na Presença de
DEUS.
O vosso JESUS.

A visão, aparentemente autêntica, que eles apresentarão será
vista como uma nova forma de Catolicismo
3 de Maio de 2013
Minha querida e amada filha, o plano diabólico para destruir a Igreja Católica à partir
de dentro já está a ter lugar. Tudo o que é sagrado para DEUS será posto de lado, e os
chefes da recém-renovada igreja moderna, que em breve será apresentada para todos
verem, será liberal na sua visão; mas ela será inimiga da Verdade.
A visão aparentemente autêntica que eles apresentarão, será vista como uma nova
forma de Catolicismo. Muitos Cristãos dirão: o que tem isso a ver comigo? Quando a
Minha Igreja, fundada pelo Meu apóstolo Pedro, é desmontada desta forma, isso
afetará todos aqueles que Me seguem. Quando a Minha Palavra e os Meus
Ensinamentos são postos de lado, e depois se fazem aceitáveis para as necessidades
egoístas do homem, mesmo que sejam mentiras, elas serão com o tempo consideradas
como a Verdade.
As mentiras apresentadas ao mundo por causa da infestação diabólica serão tratadas
por todas as Igrejas Cristãs como sendo aceitáveis aos seus olhos. Nenhuma Igreja
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Cristã escapará a esse ataque, um ataque que foi deliberadamente e cuidadosamente
planejado há mais de um século.
Não cometais o erro: quando a Minha Palavra for adulterada, a Verdade será posta de
lado. As mentiras infestam a alma. Quando isso acontece as pessoas,
inconscientemente, seguirão por um caminho que vai acabar em desespero. Peço a
todos vos que Me ouvis agora, para vos manterdes focados na Verdade, em todos os
momentos. Vós não deveis aceitar quaisquer mudanças a que sejais solicitados a
aceitar, como parte de uma nova igreja, porque isso não vem de Mim.
O vosso JESUS.

Eles serão acusados de crimes contra a Cadeira de Pedro, e serão
humilhados publicamente no Meu Santo Nome
2 de Maio de 2013
Minha amada filha, a Igreja será abandonado por muitos dos escalões mais elevados,
pois muitos adotarão novas e falsas doutrinas que os levarão para o reino das trevas.
Aqueles que Me permanecerem leais e os que rejeitarem a abominação serão guiados
por Pedro, o Apóstolo que esteve sentado na primeira Cadeira de Roma. Ele guiará o
Meu amado Bento, que, como predito, irá ajudá-los a ver a Verdade. Ele terá que
testemunhar o horror, mas será suportado por aqueles que juraram lealdade à Única
Verdadeira Palavra de DEUS.
E assim começará o cisma. Aqueles que seguem a falsa doutrina, em que Eu, JESUS
CRISTO, não sou reverenciado serão feitos em pedaços pela besta e seus demônios. Os
Meus inocentes servidores que não aceitaram estas Mensagens até agora virão à correr
para Mim; para o conforto. As Minhas profecias não mentem e, muito em breve, muitas
dessas pobres almas serão atiradas para longe da Santa Sé. Eles serão acusados de
crimes contra a Cadeira de Pedro, e serão humilhados publicamente no Meu Santo
Nome.
Eu digo-lhes isto: Mantende a calma e ficai em paz, pois se vós seguirdes a Verdade
sereis salvos. Vós nunca deveis aceitar uma doutrina aguada, que estará vazia da Minha
Autoridade. Aqueles que aceitardes a mentira, na crença de que estais a fazer o vosso
dever, deveis entender que tereis que enfrentar um caminho difícil. Vós tendes duas
opções: Permanecer na Luz de DEUS, ou virar as costas para os Meus Santos
Sacramentos.
Em breve muitos de vós vereis claramente do que Eu vos avisei sobre isto. O cisma será
perverso e ocorrerá uma guerra entre a verdade e a mentira; ela vai afundar a Igreja
Católica, até que ela se assemelhe a um montão de pedras, mas a Única Igreja
Verdadeira permanecerá de pé, enquanto os Meus servos fiéis prepararão o Meu
exército Remanescente. Eles lutarão até ao final amargo, para defender a Santa Palavra
de DEUS.
O vosso JESUS.

O pecado do aborto é mortal, e os responsáveis arderão no fogo
do inferno por toda a eternidade
1 de Maio de 2013
Minha querida e amada filha, esta intervenção Minha, do Cordeiro de DEUS, para
revelar ao mundo estas Mensagens, estava predita.
Aqueles de vós que seguem a Palavra de DEUS devem estar em paz, que Eu não vos
quero distantes, porque Eu vos amo. Vós nunca deveis recear o Meu Amor, mesmo que
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o pecado vos separe de Mim. Eu abro os olhos de todos os que querem ver e a Minha
Santa Palavra fechará os olhos daqueles que se recusam a aceitar a Minha Mão. Eu
estendo-vos a Minha Mão, Meus amados filhos, para que Eu vos possa levar para a
segurança, para longe dos abutres que querem devorar as vossas almas.
Todos os dias, de hoje em diante, ouvireis muitas vozes gritando - exigindo que vós as
escuteis. Eles vão apresentar-vos mentiras diabólicas e argumentos disfarçados com a
doçura do mel. Persuadindo-vos, com uma barragem de argumentos sem fim, a ouvir o
seu raciocínio em nome de causas humanitárias - que toleram o pecado - eles não vão
parar até que vós aceiteis o que eles querem forçar-vos a engolir.
O aborto, o assassinato aos olhos de DEUS, será imposto a todas as nações como um
sinal de rebeldia contra o PAI Todo-Poderoso, DEUS, o Altíssimo. Quando tolerais essa
vil abominação, vós sois culpados de um pecado terrível. O pecado do aborto é mortal, e
os responsáveis arderão no fogo do inferno por toda a eternidade.
Aqueles de vós que recusais aceitar este grave erro, tendes pouco tempo para obter a
salvação. Pois quando o grande dia chegar, a menos que tenhais voltado as costas a esse
ato perverso, nunca vereis a Face de DEUS.
O assassinato é um dos mais graves atos de desafio a DEUS e será punido pela
castração. A grande divisão entre a raça humana já começou. Aqueles que estão do lado
da besta e toleram tudo o que desafia a Palavra de DEUS serão separados dos seus
irmãos e irmãs. Não subestimeis o Meu Aviso. Aceitai o aborto e aceitais a morte
deliberada de um filho de DEUS. Se não conseguis encontrar remorso na vossa alma,
então vós nunca mais me vereis. Lançar-vos-ei para o deserto.
O Meu Amor e Misericórdia podem ser grandes, Eu perdoarei à mais enegrecida das
almas, mas, sem remorso, a Minha Justiça é derradeira; O Meu castigo é eterno. AmaiMe e Eu cuidarei de vós. Destruí a vida de outro ser humano, criado pelo Amor de Meu
PAI, e também perdereis a vossa vida.
O vosso JESUS.
Abril / 2013

Uma nova forma de Cruz será introduzida.
30 de Abril de 2013
Minha querida e amada filha, a Minha Autoridade nunca diminuirá e, como uma luz,
ela desvanece no meio da neblina espessa, mas será sempre visível, mesmo que possa
ser reduzida apenas a um débil reflexo.
Quando o mundo muda de novo, quando o espírito do mal cria divisão sobre divisão,
será apenas a Luz de DEUS que vos sustentará. A Minha presença será sentida por
aqueles que vêm pedir-Me ajuda, porque Eu nunca vos abandonarei, especialmente
quando vós sentirdes que não há nenhuma esperança. Nada senão a Verdade vos
ajudará a prosseguir, quando a falta de caridade aumenta, como é evidente no mundo
de hoje, no qual os corações dos homens ficaram de pedra.
A Verdade está contida na Bíblia Sagrada. É o alimento pelo qual o homem pode viver
agora e no futuro. Muito em breve se tornará impossível comprar uma Bíblia, pois
muitas nações irão aderir às novas leis, especialmente na Europa, que banirá todos os
livros que promovem a Palavra de DEUS.
A carta está agora a ser escrita para chamar a todos os que estão ao serviço da Igreja
Católica. Em, breve, todos os Meus servos sagrados serão informados das mudanças,
que serão comunicadas como sendo para o bem da Igreja.
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As novas regras, que serão vistas em alterações feitas nas orações durante a Santa
Missa, vão parecer inocentes. Muitos não perceberão o significado, mas relaciona-se
com a Santa Eucaristia e com a Minha Presença nEla. A palavra 'comemorar' será
usada e todas as igrejas em breve serão despidas dos seus tesouros. A tomada dos
tesouros, incluindo Tabernáculos de ouro - que serão substituídos por outros feitos de
madeira e pedra - será um dos sinais de que eles estão a ser reunidos para a Nova
Religião Mundial.
As Igrejas vão ser mudadas dentro das suas paredes, e isso envolverá a profanação dos
altares. O Ostensório, que suporta a Sagrada Eucaristia, começará a desaparecer e os
dias em que a Minha Santa Hóstia é exposta chegarão ao fim.
Desprezai agora a Minha Palavra e chorareis lágrimas quando esses atos forem
trazidos diante de vós. Em breve, não muito tempo depois, as vestes usadas pelos Meus
servos sagrados serão alteradas, e uma nova forma de cruz será introduzida. A nova
atrocidade não será baseada no cruzamento simples, em vez disso, apresentará, de
forma discreta, a cabeça da besta.
Eu peço-vos para reunirdes as Minhas Santas Cruzes agora e as mantenhais nas vossas
casas, junto com a Água Benta. Eu exorto-vos a todos para vos manterdes na Verdade
do que Eu vos disse. Então, Eu quero que vós confieis em Mim completamente. Nunca
acrediteis que Eu vos deixo à mercê do maligno. Eu ficarei perto de vós em todos os
momentos. Eu derramarei bênçãos especiais sobre as cabeças dos Meus amados, fiéis
servos sagrados, para os manter entrelaçados com o Meu Sagrado Coração.
Mantende o vosso coração perto de Mim e de cada um dos outros. Confortai-vos e
reforçai-vos mutuamente, pois vós deveis amar-vos uns aos outros, mais do que nunca,
antes e durante os próximos tempos. Eu Sou a vossa família, vós sois a Minha. Vamos
permanecer unidos, até o momento em que repiquem as trombetas e seja feito o
anúncio que Sou Eu a revelar. Eu Próprio, finalmente, na Minha Segunda Vinda. Então,
vós sentireis a alegria e a paz que Eu prometi. Em seguida, todo o sofrimento acabará.
O vosso JESUS.

As Minhas Palavras para ti serão agora ouvidas; mais uma vez, no
Último Dia. Lembra-te delas.
28 de Abril de 2013
Minha querida e amada filha, Eu venho nesta ocasião para te avisar da traição daqueles
que te cercam nesta Missão. Muitos serão forçados a virar as costas a este Trabalho e tu
nunca deves correr atrás deles. Eu nunca corri atrás daqueles que Me perseguiam. Em
vez disso, Eu ofereci-Me como um Cordeiro ao matadouro para salvar as almas.
Observa, agora, como os ditos falsos profetas, preparados por Satanás, serão em breve
levados para junto daqueles que dizem que eles são servos de DEUS. As suas profecias,
todas as quais negam a Verdade, serão usadas para te desgraçar. Que ninguém pense,
por um segundo, que as Minhas Mensagens dadas ao mundo para preparar a
humanidade para a Minha Segunda Vinda, não serão postas de lado.
Minha filha, estes obstáculos devem ser ignorados por ti. Pela tua obediência, Eu vou
fazer-te mais forte, pois o tempo não está do teu lado, para assegurar que as Graças que
derramo sobre a humanidade são alcançadas por todos.
Os Meus Verdadeiros profetas são, na sua maior parte, ignorantes da Sagrada Escritura
ou das profecias dadas ao mundo pela Minha Misericórdia. Eles não precisam citar
trechos da Bíblia Sagrada, porque Eu não lhes pedi para fazer isso. A Minha Palavra é
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dada como Ela é. A Minha Santa Bíblia é Sagrada. Extrair partes dela para sancionar
qualquer revelação divina, não é permitido. Quando uma Mensagem é dada por Mim o
profeta escreve o que Eu dito, e nunca lhe é pedido para repetir os extratos dados ao
mundo pelos Meus apóstolos.
Eu Sou maior do que todos os que Me servem. A Minha palavra é Sagrada. As Minhas
Dádivas para vós são dadas para preparar as vossas almas, e por isso são dadas orações
a todos os profetas genuínos, que se inflamam no impulso de se unirem ao Meu
Coração.
A perseguição que tu suportarás vai continuar e piorar. E justamente quando tu
achares que não suportas mais, Eu provarei ao mundo a Minha Divina Presença. Sofre,
Minha pequena, com dignidade. Não defendas a Minha Palavra, não importa quão
tentador isso seja, mesmo quando te são apresentadas mentiras demoníacas.
Aqueles que Me conhecem saberão também quando as palavras não vêm de Mim, pois
Eu habito nos seus corações. No entanto, Satanás é tão astuto que pode imitar-Me, com
uma exceção: Ele nunca pode reconhecer que Eu vim em carne ou que o Meu Corpo
está presente na Santa Eucaristia.
O Meu Espírito cresce agora e continuará a levantar-se contra as forças do maligno.
Todos os demônios serão mortos pelos Meus anjos, até que nenhum restará no final do
dia.
As Minhas Palavras para ti serão agora ouvidas, mais uma vez, no Último Dia. Lembrate delas:
Eu Sou o princípio e o fim. Eu venho, como prometido, para vos trazer a vida eterna.
Erguei-vos, todos vós que acreditais em Mim, e aceitais a Verdade. Vinde a Mim,
deixai a Vontade do Meu PAI Reinar sobre o Novo Céu e a Nova Terra. Alegrai-vos,
pois Eu trago paz e unidade a todos aqueles cujos nomes estão no Livro da Vida. A
Minha Aliança final foi cumprida. O Meu Reino chegou. Erguei-vos e aceitai a Mão de
DEUS.
O dia em que tu ouvires estas Palavras será o dia que tu vais conhecer a Verdade.
Não te deixes enganar, pois só DEUS e os Dons da divina revelação podem trazer-vos o
amor, a paz, a alegria e a conversão, que varrem o mundo através destas Mensagens.
Elas são uma Dádiva; Elas pretendem mostrar o verdadeiro caminho para a vossa
legítima herança. Aceita-as com benevolência e ação de Graças na tua alma.
O
teu
amado
JESUS.

Todos os dias deveis perguntar-vos: aprovaria DEUS as minhas
ações de hoje?
27 de Abril de 2013
Minha querida e amada filha, Eu preciso hoje explicar a cada pessoa viva na Terra a
importância do tempo que lhe é dado. Eu nunca interferi com a vontade do homem,
pois essa é uma das maiores Dádivas dadas à humanidade; e nunca pode ser tirada.
Satanás, por outro lado, interfere no livre arbítrio do homem e tem procurado
incansavelmente escravizar a mente humana e roubar a sua alma; desde o início.
Portanto, é o livre arbítrio dado ao homem que será procurado pelos espíritos
malignos. Mas, é também pelo livre arbítrio do homem que a porta do Meu Reino pode
ser desbloqueada, porque vós sois carne, e, portanto, mortais; o único tempo que
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tendes para vos preparardes para a vida eterna é agora. Vós nunca deveis esquecer
isso. Vós deveis estar preparados em todos os momentos, pois assim como o Meu PAI
vos deu a vida, assim também Ele pode tirá-la a qualquer momento, em qualquer dia.
Se morresses já, hoje, estaríeis aptos a vir diante de Mim? Sabeis vós que as ações e
omissões que cometestes, e que o ódio que tendes mostrado pelo vosso vizinho, será
revelado perante Mim? Vós deveis, para vos ser dada a vida eterna, saber o que
precisais de fazer já, hoje, para ficardes limpos aos Meus Olhos.
Aos que, por um lado, desculpam o pecado e ferem os outros, e, por outro, em seguida,
rezam e levam uma vida que dizem ser dedicada a Mim, Eu digo isto: A cada hora vós
feris-Me com a vossa hipocrisia. A cada dia a vossa alma fica mais distante de Mim. Vós
deveis seguir os Dez Mandamentos exatamente como vos foram dados pelo Meu PAI,
caso contrário vós não podeis dizer que estais Comigo.
Muitas almas não entram no Céu, e muitas terão de sofrer a limpeza necessária para
ficarem aptas a entrar no Meu Reino. Mas muitas mais almas são lançadas nas trevas
eternas. Assim, muitas percebem como ofenderam a DEUS, nos minutos da sua morte
na Terra. Como elas ficam então assustadas e tristes. Elas entendem que o tempo para
o arrependimento já passou e que, nessa fase, é tarde demais para elas.
Por que não entendeis vós que a morte pode acontecer a qualquer momento? Vós
deveis saber, quando ofendeis a DEUS, que deveis esforçar-vos para mudar a maneira
como vos comportais, para encontrardes a paz. Quando vós evitais o pecado e,
continuadamente, tentais alterar a maneira como tratais os outros, só então
encontrareis a verdadeira paz. Quando vós estais em paz com a vossa alma, o que só
pode acontecer quando lutais contra o pecado e mostrais remorso pelas vossas más
ações, aproximais-vos de DEUS.
Todos os dias deveis perguntar-vos: aprovaria DEUS as minhas ações de hoje? Vós
sabeis, pelo vosso coração, a resposta.
O vosso JESUS.

O anticristo será do Oriente, não do Ocidente.
26 de Abril de 2013
Minha querida e amada filha, o mundo está a ser preparado para a entrada do
anticristo. Ele foi adestrado por uma série de forças políticas poderosas para fazer a
sua entrada triunfal.
O anticristo será do Oriente, não do Ocidente, mas será amado, honrado e reverenciado
por ambos; e em todos os cantos da Terra. Ele vai começar como segue:
O anticristo será lançado rapidamente com a ajuda dos inimigos de DEUS, a propósito
de uma guerra entre duas nações chefiadas por dois líderes teimosos e poderosos.
Essas guerras intensificar-se-ão e se alastrarão depois a outros países. Quando a
ameaça se tornar tão grave que comece a afetar as nações mais poderosas, iniciarão
então as negociações de paz.
Do nada surgirá a besta, e com uma habilidade que impressionará o mundo, ele vai pôr
fim às guerras. Ele terá uma voz poderosa. Ele será muito inteligente e criará uma
impressionante imagem carismática. A sua simpatia, boa aparência, charme e sentido
de humor, será como um ímã hipnótico poderoso. Ele receberá grandes elogios de
líderes mundiais conhecidos e dos meios de comunicação; tornar-se-á uma
celebridade. A sua conduta apelará aos líderes dos negócios que o verão como
instrumental na criação de riqueza, visto que a economia começará a crescer.
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Tão especial parecerá o anticristo que as nações clamarão por ele, encorajando-o a
visitar os seus países. Ele será amado e copiará até ao último detalhe cada momento da
Minha Missão, quando Eu andei na Terra. Pregando a importância do amor, da paz e da
unidade entre as nações, ele será visto a realizar grandes maravilhas, onde quer que ele
vá. Esse não é um homem como qualquer outro. Esse não é um homem como qualquer
outra figura carismática. A sua estrela brilhará e cintilará como nenhum outro antes
dele. Ele será visto como uma figura da cúpula da religião humanitária mundial. O
assim chamado sucesso desta abominação ser-lhe-á atribuído. Todo o mundo cairá aos
seus pés. Imagens do seu rosto estarão em toda parte. Ele será visto com os chefes de
várias denominações religiosas. Em breve será dito que as pessoas serão curadas
espontaneamente, na sua presença. Através do poder de Satanás ele será capaz de
realizar ações que chocarão a muitos; e estas serão julgadas como sendo milagrosas.
Por essa altura, para os ignorantes, ele será visto como o Messias. Então ele insinuará
que foi enviado por DEUS para salvar o mundo. Muitos, incluindo aqueles que, no
mundo, não aceitam a Minha Existência, serão persuadidos de que este homem é o
Filho do homem, JESUS CRISTO. Aqueles que o honrarem, obedecerem ao que ele lhes
pedir e que o adorarem serão infestados com tamanho mal que as suas almas serão
sugadas para um vazio, de que eles acharão ser impossível escapar.
Aqueles que conhecem a Verdade dos Meus Ensinamentos reconhecerão o engano que
é colocado à raça humana, e resistirão a essa abominação. Aqueles que dizem conhecer
DEUS e ser Cristãos praticantes deixarão de entender a Minha Promessa de voltar.
Quando Eu voltar será para Julgar, Eu nunca andarei na Terra uma segunda vez.
Apesar de todo o seu conhecimento dos Meus Ensinamentos, eles não entenderão o que
Eu disse. Eu recordo-lhes agora: Eu não andarei em carne, qualquer homem que diga
ser Eu é um mentiroso.
O vosso JESUS.

Eles mentirão continuamente, e as suas homilias públicas não
terão sentido aos Olhos de DEUS.
25 de Abril de 2013
Minha querida e amada filha, não faltará muito para que os dissidentes da Igreja
Católica, que abandonaram a obediência a DEUS, se reúnam para montar um ataque
cruel sobre os servos sagrados que são leais à Verdade.
Esses desleais ao Meu Corpo mudarão muitas leis e criarão novas interpretações do
significado da Santa Eucaristia. Muitos dos santos servos de DEUS e os leigos de todos
lugares e de todas as fés Cristãs observarão como o ESPÍRITO SANTO é atacado. Muitos
ficarão chocados pela forma como os Meus Ensinamentos serão reinterpretados em
Meu Nome, enfatizando assim o que será uma obrigação do homem para com o
homem. Os homens serão encorajados a amarem-se uns aos outros e a colocarem as
suas necessidades perante o altar de DEUS.
Exteriormente essa abordagem ao Cristianismo será vista como uma coisa boa.
Promoverá a importância do amor, mas não de acordo com a doutrina de DEUS. As
pessoas em lugares elevados serão vistas, publicamente, a elogiar-se umas às outras,
quando realizam cerimônias religiosas. Eles curvam-se uns aos outros em deferência e
prostrar-se-ão em adoração aos pés dos inimigos de DEUS.
Todos esses pomposos rituais enganarão o mundo e muitos não compreenderão o
objetivo de tais cerimônias. Estes atos, essas novas homilias e novas cerimônias,
supostamente em Minha honra, a JESUS CRISTO, serão ao invés negros por natureza,
pois eles glorificarão a besta.
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O rei das trevas move-se rapidamente com os seus espíritos malignos, dentro dos
corações de muitos dos que têm a responsabilidade de liderar os Meus seguidores.
Alguns desses servos não percebem que estão a ser tentados pelo maligno. Eu digo-lhes,
venham agora, venham a Mim através do Sacramento da Reconciliação. Se estais
preocupados acerca da vossa fé, Eu aí iluminar-vos-ei, mas deveis livrar a vossa alma
do orgulho. É o orgulho que vos leva a acreditar que o vosso entendimento é superior
ao de DEUS.
Outros, como lobos com vestes de ovelhas, venderão as suas almas a Satanás. E tal
como ele, serão astutos na forma como enganarão os filhos de DEUS. Eles tentarão os
outros, elogiando os seus servos por serem santos, o que atrairá esses servos pelo amor
por si mesmos, cheios de orgulho, que os seguirão como ovelhas. Eles mentirão
contínuamente, e suas homilias públicas não terão sentido aos Olhos de DEUS.
Nenhuma ponta de Verdadeira humildade será vista em qualquer das suas palavras,
embora eles vão até aos limites para garantir que se comportam publicamente como
humildes servos de DEUS. O Poder do ESPÍRITO SANTO estará ausente da sua
presença, e os que são Meus, que verdadeiramente Me conhecem, testemunharão isso.
Assim, muitos dos Meus pobres servos sagrados serão sugados por estas mentiras, que
levarão à profanação do Meu Corpo e, muitos daqueles que apregoam o seu amor por
Mim, serão os primeiros a meter o próximo prego quando Me crucificarem de novo.
Minha filha, o ódio que te é mostrado, virá de dois lados, como resultado direto da
desintegração da Minha Igreja na Terra: Um dos lados será o daqueles que dizem
representar a Minha Igreja na Terra, mas não são nada disso, pois eles representam
outra doutrina. O outro lado serão os Meus servos leais que não acreditam em ti.
Tu deves saber que a Verdade causa medo e irritação. A Verdade, para os não
verdadeiros profetas de DEUS, não cria apenas irritação, por causa do medo, causa
indignação. A indignação e a irritação vêm do espírito do maligno. O maligno, através
do coração do homem, chega a situações extremas para impedir a Palavra de DEUS.
A ira contra os profetas é o ódio a DEUS.
O vosso JESUS.

Esses atos vis devem acontecer enquanto a Terra está a ser
purificada.
24 de Abril de 2013
Minha querida e amada filha, enquanto Eu continuar a limpar o mundo com o
Meu Dom do ESPÍRITO SANTO, mais aumentará o ódio por Mim, JESUS CRISTO.
Como a Minha Presença aumenta nos corações dos homens, a importância do ódio
será visível através das ações daqueles que se opõem à Minha Santíssima Palavra.
Aqueles que continuam a criar leis que blasfemam contra DEUS, aumentarão
todos os esforços para profanar a Palavra de DEUS. Esses atos vis devem acontecer
enquanto a Terra está a ser purificada. Conforme a purificação se intensifica, assim
também vós sereis expostos ao mal do pecado. Vós observareis que qualquer acção
concebível, que seja contra DEUS, será estimulada pelos Meus inimigos. Muitos irão
professar a sua inocência, mas essas ações não serão aceites por aqueles que estão
Comigo, que conhecem a Verdade. O Dom do discernimento, que Eu concedi a muitas
almas, significa que esses atos de maldade, cometidos pelos que estão em posições de
poder, que controlam as nações, serão vistos por aquilo que são – a obra de Satanás.
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Os espíritos malignos de Satanás têm aumentado a sua presença nas almas dos
que não acreditam em DEUS. Não satisfeitas por virarem as costas a DEUS, essas
almas, esses espíritos maus, incitam essas pessoas a cometerem os pecados mais vis.
Com o tempo, essas almas tornar-se-ão tão corruptas e cheias de ódio por DEUS, que
mergulharão numa tal escuridão que nunca serão capazes de tolerar a Luz de DEUS.
Lembrai-vos, a Minha Misericórdia é grande. Será apenas pela Minha
Misericórdia que essas pessoas podem ser salvas. Não há outra esperança para elas,
pois muitas dessas almas torturadas não são capazes, por sua livre e espontânea
vontade – tão infestadas estão elas – de pedir a Minha Mão de Misericórdia. Aqueles de
vós que me conheceis e Me amais deveis ajudar essas pobres pessoas, pedindo a
salvação das suas almas. Vós deveis pedir que eles se voltem para Mim, agora, para que
Eu possa intervir e parar a perseguição que pretendem infligir no mundo. Vós deveis
pedir-Me, através do sacrifício pessoal, que eles suspendam o genocídio que estão a
planejar. A pior forma de genocídio será vista através de guerras injustas e do
assassinato de inocentes no ventre de suas mães.
O vosso JESUS.

Mãe de DEUS: desta vez Ele não virá como homem, em carne
24 de Abril de 2013
Meus amados filhos, no Seu grande Amor pela humanidade o Meu Filho preparavos para a Sua Segunda Vinda. É por vos amar que Ele fala convosco agora, através dos
Seus profetas, para garantir que ninguém escape à Sua Misericórdia. Assim como
DEUS enviou João Batista para preparar o mundo para o Meu filho – o Filho unigénito
de DEUS, o Messias – o Meu Filho revela-vos agora o plano final. Este plano final de
salvação será semelhante à Sua primeira vinda, mas com uma diferença. Desta vez ele
não virá como homem, em carne.
Agora que a Verdade vos está a ser revelada de novo, o Meu Filho recorda-vos de
tudo o que vem de DEUS, através da Sua Santa Palavra, enquanto Ele prepara os
estágios finais. Aos filhos de DEUS, foi dada a Verdade quando o Meu Filho caminhou
na Terra. Agora, vós tereis a Verdade completa, incluindo revelações sobre o trabalho
dos inimigos de DEUS, para o vosso próprio bem, para que não sejais enganados. Vós
deveis ser generosos de coração quando o Meu Filho vos traz estes Dons, que
alimentam as vossas almas.
Quando Eu apareci aos visionários escolhidos por DEUS, ao longo dos anos, foi
para preparar as almas para estes tempos. Agora, que vos preparais para a perseguição
que será infligida sobre os cristãos, isso será extremamente difícil porque será uma
violação do espírito, o que causará mais dor. Quando vós conhecerdes a Verdade da
Palavra de DEUS e quando souberdes como reconhecer o trabalho do enganador,
ficareis mais fortes. É muito mais importante que vos mantenhais fieis à Palavra de
DEUS do que aceitar as mentiras que vos serão apresentadas por aqueles que não vêm
de DEUS.
O Meu Filho erguer-vos-á para grande glória quando vós obedecerdes à Sua Santa
Palavra e defenderdes os Seus Ensinamentos. Eu peço-vos que mostreis ao Meu Filho o
respeito que Ele merece. Aqueles que O rejeitaram quando Ele caminhou na terra,
aceitaram finalmente a Verdade de Quem Ele era quando Ele morreu na Cruz. Aqueles
que rejeitam a Sua Palavra, hoje, perceberão finalmente a Verdade no dia em que
chegar o Juiz. Para muitos, será demasiado tarde.
Orai para que todas as almas permaneçam fiéis ao legado do Meu amado Filho,
JESUS CRISTO, pois somente aqueles que O aceitam podem ser levados ao Seu Reino.
A vossa amada Mãe.
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Todos os falsos profetas serão afastados por Mim e punidos
severamente
23 de Abril de 2013
Minha querida e amada filha, os Meus visionários em todo o mundo estão a passar por
grande sofrimento, neste momento, uma vez que suportam a dor necessária para salvar
as almas da humanidade. Eles, tendo-se oferecido para o Meu serviço, caminharão sós,
como Eu, quando escalei o Monte Calvário, com apenas alguns poucos que virão em seu
auxílio.
Assim como as Minhas almas genuínas sofrem a dor, o escárnio e a rejeição, os falsos
profetas e visionários querem ser glorificados e enganarão muitos. Os falsos profetas
erguer-se-ão dentre vós e atrairão louvor e glória. Por detrás da sua fachada de
humildade e doces palavras, haverá um vazio motivado por possuírem o espírito do
mal.
Eu avisei o mundo para não seguir esses falsos profetas, que buscam a glória, a
adulação e o louvor para eles mesmos no Meu Santo Nome. Nenhum homem, enviado
por Mim, JESUS CRISTO, se exaltará para vos fazer cair aos seus pés. Nenhum profeta
Meu se colocará num pedestal e dirá que ele é maior do que vós. Ele não tem que dizer
que é maior do que os seus irmãos e irmãs para fazer isso. Tudo o que ele tem a fazer é
pregar as palavras da chamada sabedoria, de uma maneira que vos leve a acreditar que
ele deve ser elogiado pela percepção da sua própria fidelidade a DEUS. Em vez de vos
incentivar à oração e a ficardes mais perto de DEUS, ele dominar-vos-á e exigirá o
vosso respeito em primeiro lugar. Ele fará isso, mostrando-vos o tipo de atributos que
vós associais às pessoas devotas. Esses falsos profetas atrairão as almas para eles
através do pecado do orgulho. O orgulho, num falso profeta, atrairá o orgulho para as
outras almas. Um elogia o outro, usando o Nome de DEUS para proclamar a sua
grandeza.
Desconfiai de quem vos pede para os cobrirdes com o que eles referem como presentes
especiais, que atraem o mundo espiritual. Vós deveis evitar aqueles que, em Meu
Nome, vos convidam a conviver com espíritos, que, dizem eles, vos trarão muita paz e
conforto, mas onde DEUS não é mencionado. Se vós não fostes convidados a curvar-vos
em humildade diante de DEUS, mas, em vez disso, sois convidados a colocar o vosso
próprio bem-estar em primeiro lugar e antes das necessidades dos outros, então deveis
saber que isso nunca poderia vir de DEUS. Vós nunca deveis colocar os vossos próprios
interesses, ou os de outros, antes de DEUS. Tudo o que vós pedirdes deve estar de
acordo com a Santa Vontade de DEUS.
Muitos dos falsos profetas do mundo estão a trabalhar com os espíritos, que não vêm
de Mim. Eles promovem a importância da cura interior, do pensamento positivo e da
metafísica, os quais equivalem a uma coisa. O homem será incentivado a exaltar-se a
ele próprio, antes de DEUS.
Todos os falsos profetas serão afastados por Mim e punidos severamente. As suas
punições serão superiores às dos comuns homens mortais, porque eles serão
responsáveis pela perda de muitas almas.
O vosso JESUS.
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Mãe de DEUS: para serem dignos do Seu reino, eles devem
despir-se de influências mundanas
22 de Abril de 2013
Minha filha, para que os filhos de DEUS sejam salvos devem seguir o caminho do Meu
Filho. Eles devem aceitar que, para serem dignos do Seu Reino, devem despir-se das
influências mundanas que os separam de DEUS.
Aqueles que se voltam para o Meu Filho, como alcançaram a Verdade, verão uma série
de mudanças ocorrerem nas suas vidas. Aqueles que não O conhecem e que abrem o
coração para Ele, pela primeira vez, verterão lágrimas. Essas lágrimas serão o
resultado do amor que Ele vai incutir nos seus corações, e eles ficarão esmagados.
Essas são as lágrimas da conversão. Os seus corações e almas ficarão cheios de um
amor que nunca conheceram antes. Esse é o Amor de DEUS, e é um Dom do Céu.
Logo de seguida, cheios da Luz de DEUS, eles atrairão as trevas do maligno, que
procura as almas cheias com essa Luz. É quando eles sofrem às mãos de outros que são
usados pelo maligno, para atacar a sua fé e a sua fidelidade a DEUS.
Aqueles que têm um amor simples pelo Meu Filho, vazio de toda a arrogância humana e
de orgulho – que não sucumbem às pressões dos que negam o Meu Filho – sofrerão tal
como ele sofreu. Eles sentirão dor quando testemunham o pecado, pois eles sentem a
mesma dor que o Meu Filho. Eles vão cair e tropeçar, tal como o Meu Filho a caminho
do Calvário. Por quanto tempo eles vivam, sentirão a dor do sofrimento do Meu Filho.
Isso ficará com eles até que a purificação final do mundo esteja completa.
Nunca sintais que essa fidelidade ao Meu Filho está marcada para sempre apenas pela
dor, porque ela também traz uma alegria, uma paz e uma esperança, que vêm com a
vida eterna. Vós nunca deveis permitir que o vosso amor pelo Meu Filho vos separe de
todos os filhos de DEUS. Ao contrário, vós deveis chegar a todos, especialmente aqueles
que nunca abriram os seus corações ao Meu Filho. Eles precisam de vossa ajuda. Pelo
Dom da conversão foram-vos dadas as graças necessárias para levar essas almas ao
Meu Filho. Vós deveis fazer isso através da aceitação da dor que deveis suportar, como
um soldado de CRISTO, e pelas vossas orações e sacrifícios pelos outros.
A vossa amada Mãe; Mãe da Salvação.

A Torre de Babel será erguida mais uma vez, e apresentada como
um templo de DEUS
21 de Abril de 2013
Minha querida e amada filha, quem pode negar a Minha morte na cruz? Quem pode
negar que Eu dei a Minha Vida para que a Verdade salvasse os pecadores em toda a
parte? Então, quem dentre vós, quando chegar o momento, negará a Verdade da Minha
Igreja na terra, quando for feita em pedaços, pedra por pedra?
Foi-vos dada a Verdade. Vós sabeis os Meus Ensinamentos. Então, vós conhecereis a
Minha Igreja pelos Meus Ensinamentos. A Minha Igreja na Terra é a Minha Verdadeira
Igreja na Terra, é o Meu Corpo. Portanto, se um homem dentre vós flagela o Meu
Corpo, a seguir reinventa os Meus Ensinamentos e depois apresenta-vos mentiras,
negar-Me-eis vós, então?
Eu, JESUS CRISTO, não digo isso para vos dividir. Eu digo-vos estas coisas para que vós
honreis os Meus Ensinamentos, defendais os Santos Sacramentos e permaneçais
firmes para a Verdade. Nenhum homem na terra pode mudar os Ensinamentos da
Minha Igreja. Nenhum homem. A ninguém, dentre vós, foi dada autoridade para
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declarar novas doutrinas e apresentá-las como Minhas. No entanto muitos, dentre vós,
negar-Me-ão por negarem a Verdade que vos foi dada há 2.000 anos. Tal é a vossa falha
no conhecimento das coisas sagradas, que sereis ignorantes das novas leis, as quais
blasfemarão contra Mim, quando forem introduzidas na Minha Igreja na Terra.
Assim como era antes a Torre de Babel será erguida mais uma vez e apresentada como
um templo de DEUS. Ela será localizada em Roma e contará com o novo símbolo da
nova religião mundial. Esse símbolo será visto no telhado, na entrada, e terá primazia
sobre o altar, lá dentro. O Meu precioso Tabernáculo em ouro, profanado em toda a sua
Glória, será posto no centro do altar para que todos o possam ver. Este insulto significa
que a besta terá a porta aberta para invadir o Meu Tabernáculo. A Minha Presença,
nesse momento, desaparecerá.
Milhões de pessoas – muitas das quais não sabem o significado dessa abominação –
farão tudo o que lhes for pedido e rezarão diante da besta. Novas vestes, com emblemas
em ouro, que terão a aparência de batinas humildes, serão usadas por aqueles que
servem nesse chamado templo. O emblema de ouro, que será apresentado de uma
forma descarada, será o símbolo da nova religião mundial.
As Cruzes vão desaparecer. O Meu Crucifixo não será visto em lugar algum, então, onde
Ele for visto, em alguns locais públicos, as pessoas serão obrigadas por lei a derrubá-lo.
A nova torre, que honrará Satanás, será replicada em muitos países e, em seguida, será
conhecida a segunda parte da fraude. A existência do inferno será declarada
publicamente, pela igreja, como não tendo sentido. As pessoas vão ser embaladas com
uma falsa sensação de segurança quando esta mentira descarada for aceita por todas as
igrejas. Será argumentado que DEUS nunca permitiria que um tal lugar existisse. Que
Ele ama a todos e que a existência do inferno foi espalhada por fanáticos religiosos ao
longo dos séculos. E, assim, as pessoas perdoarão até mesmo a existência do pecado
mortal. O pecado será tão amplamente aceito que as pessoas deixarão de rezar ou de
pedir Misericórdia, pois não será a DEUS que eles manifestarão apreço; será à besta
que eles entregarão as suas almas, e cada passo da sua jornada será cuidadosamente
orquestrado pelos inimigos de DEUS.
O vosso JESUS.

Quando o homem não acredita em DEUS, ele não aceita a
diferença entre certo e errado
20 de Abril de 2013
Minha querida e amada filha, os Céus estão cheios de tristeza por causa da dor que os
Meus queridos seguidores têm de suportar na Terra. Todos os anjos e santos se unem
como um só para rezar pela humanidade, uma vez que perdura um ataque tão perverso
de Satanás e todos os seus espíritos malignos. Como as suas orações são aceites por
Mim e postas em acção, Eu peço a todos aqueles que se declaram Cristãos para orarem
como nunca antes.
As orações oferecidas diariamente para proteção contra as forças demoníacas que se
infiltram na Terra, ajudarão a limpá-la dos maus espíritos. Vós deveis manter a
esperança, e, quando permanecerdes fieis a Mim, tornar-vos-eis ainda mais fortes.
A força dos Cristãos, unidos na Verdade de DEUS, será uma poderosa muralha
defensiva contra a besta, cujos planos para ferir os filhos de DEUS estão a surgir neste
momento. Vós deveis estar perante Mim, declarar-Me o vosso eterno amor e Eu guiarvos-ei no Meu exército, que nunca será derrotado. Como o Meu exército aumenta de
tamanho, e como mais bilhões se converterão e Me aceitarão, ele ajudará a matar a
besta.
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O vosso dever, Meus amados seguidores, é focar os que vão rejeitar a Minha Mão de
Misericórdia. Não importa que sejais ridicularizados em Meu Nome, tudo o que vós
deveis fazer é implorar pela salvação das almas. Sabei que serão concedidas graças
especiais ao exército de DEUS na Terra, para lhe permitir trazer com ele as almas
daqueles que duvidam da Minha Santa Palavra.
As dúvidas, quando permitem que elas putrefaçam, separam o homem de DEUS. As
dúvidas são colocadas no coração do homem por Satanás, para levar os filhos de DEUS
a acreditar que Ele, DEUS, não Existe.
Quando o homem não acredita em DEUS, ele não aceita a diferença entre certo e
errado. Sem a orientação de DEUS, ele cairá em todas as armadilhas colocadas perante
ele por Satanás. Muito ódio se manifesta então no coração dos homens, porque uma vez
que eles se abram para o mal os seus corações enchem-se de raiva. A pior raiva será
direccionada para os Cristãos, e, ainda assim, essas pessoas não saberão porque se
sentem desse modo. É por isso que aqueles que clamam não acreditar em DEUS,
passam mais tempo condenando aqueles que o fazem. Rezai, rezai, rezai pelas suas
almas.
O vosso JESUS.

Eu peço a aqueles de vós que estais assustados e confusos com
estas mensagens, para Me ouvirdes agora
19 de Abril de 2013
Minha querida e amada filha, como esta Missão é solitária, apesar das centenas de
milhar de pessoas que te cercam com o seu amor e orações.
Quando tu trabalhas para Mim e te abandonas em completa submissão aos Meus Pés,
sentir-te-ás muito sozinha. Tu terás de enfrentar a ira dos Meus inimigos, que não te
darão um momento de paz. Tu, Minha filha, deves ouvir agora o que Eu ofereço a todos
aqueles que Me rejeitam, nestas Palavras em que Eu ofereço aos filhos de DEUS um
Dom especial.
Eu peço a aqueles de vós que estais assustados e confusos com estas Mensagens, para
Me ouvirdes agora. Não sabeis vós como Eu vos amo, mesmo quando vos ressentis de
Mim? Não sabeis vós que Eu nunca vos puniria por não aceitardes estas Mensagens,
que vos são dadas apenas para que Eu vos possa preparar e fortalecer para as
provações que tendes pela frente? Não Me conheceis vós, ao vosso amado JESUS,
quando Eu vos chamo agora?
Eu Sou o vosso Salvador e Eu nunca vos colocaria de parte quando há dúvidas na vossa
mente. Como poderia Eu irritar-Me convosco se vós Me amais e só vos preocuPAIs com
a Verdade? Eu preparo-vos agora para os desafios que tendes agora que enfrentar,
como as profecias predisseram, no desenrolar da perseguição da Minha Igreja na
Terra.
Para que Eu vos possa trazer para a Misericórdia do Meu Amor e iluminar os vossos
corações, Eu ofereço-vos este Dom. Eu prometo, quando Me chamardes desta forma,
através desta oração, que as vossas dúvidas a respeito de quem Eu Sou, ao falar
convosco agora, desaparecerão. Eu ofereço-vos este Dom para que, através das orações
que Eu dou ao mundo neste momento, vós possais salvar toda a humanidade.
Se vierdes a Mim, livres de orgulho e com uma consciência aberta e clara, sabereis
imediatamente que vos foi oferecido este Dom. É o Dom da Conversão para os outros.
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Cruzada Oração: (105) Dom da Conversão para os Outros
Ó meu querido JESUS, pelo meu amor por Vós, aceitai por favor a minha alma em
uníssono Convosco.
Levai a minha alma, cobri-a com o Vosso ESPÍRITO SANTO e ajudai-me, através desta
oração, a salvar todos aqueles com quem eu entro em contato.
Infundi em todas as almas que eu encontrar a Vossa Santa Misericórdia e ofereceilhes a salvação necessária para que entrem no Vosso Reino.
Ouvi as minhas orações; ouvi as minhas súplicas e, através da Vossa Misericórdia,
salvai as almas de toda a humanidade. Amém.
Aqueles de vós que lançam calúnias sobre estas Mensagens e que as rejeitam, Eu peço
para virdes Comigo, Eu mostrar-vos-ei a Verdade. Eu levar-vos-ei e dar-vos-ei conforto.
Eu amar-vos-ei sempre, não importa como vós Me ofendeis.
O vosso JESUS.

Esse sinal não deve ser confundido com a marca da Besta; será
para simbolizar a nova Religião Mundial Única
17 de Abril de 2013
Minha querida e amada filha, o Meu coração suspira porque Eu tenho que suportar a
miséria e o sofrimento que toda a humanidade terá que suportar. Não é a Minha Mão
que fará isso, mas a maldição de Satanás, pois o seu espírito deambula e devora almas
ao longo do seu caminho. Tão desprevenidas estão as pessoas perante essa influência
do maligno que culpam tudo pelo seu sofrimento. Atribuem a culpa das suas
dificuldades aos outros e não conseguem entender que é a falta de crença em DEUS que
gera destruição nas suas vidas.
Conforme o espírito do maligno oprime a humanidade, a Luz de DEUS colidirá com ele
de uma forma que será evidenciada por uma série de coisas.
As tempestades aumentarão, e serão sentidas convulsões em muitos países. Haverá
agitação nas nações em que o poder dos governos priva a liberdade das pessoas que
governam. Então, as igrejas, incluindo todas as que amam a DEUS, o DEUS Uno e
Trino, começarão a retirar os seus serviços e a fechar as suas portas.
O número de igrejas encerradas será nítido em todos os países ocidentais. Em breve a
marca do comunismo será visível num sinal que aparecerá em igrejas que
permanecerem abertas; na mídia, nas peças de vestuário, em filmes, e esse sinal será
usado orgulhosamente pelos que estão em posições elevadas. Ele será visto como um
distintivo de honra e ostentado por membros das hierarquias de todas as principais
igrejas e denominações religiosas. Vereis este símbolo em locais públicos, altares,
aeroportos e nas roupas usadas pelos líderes das igrejas.
Esse sinal não deve ser confundido com a marca da Besta; será para simbolizar a nova
Religião Mundial Única. Os responsáveis por isso não mais recearão exibir o seu sinal,
que é um símbolo de controle e lealdade à besta.
O dia em que o sacrifício diário da Missa for suspenso, na forma em que deve ser
oferecido em Meu Santo Nome, será o dia em que esse símbolo aparecerá nos altares e
ante todos os tabernáculos do mundo.
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Rezai, Meus amados seguidores, que ireis encontrar consolo nos Meus servos sagrados
que permanecerem leais a Mim, pois vós precisareis de conforto durante as provações.
Eu sempre vos erguerei e conduzirei. Eu nunca vos abandonarei, mas nunca vos deveis
desviar dos Meus Ensinamentos, ou aceitar práticas pagãs em substituição da Verdade.
O vosso JESUS.

A Palavra, segundo DEUS, será posta de lado quando o
paganismo varrer a Terra
16 de Abril de 2013
Minha querida e amada filha, a Minha Igreja na Terra começou a sofrer a subida ao
Monte Calvário, como predito. Todos aqueles que falam em Meu Nome, que Me amam e
que honram os Meus Ensinamentos, terão de enfrentar agora esta jornada tortuosa, a
fim de defenderem a Minha Santa Palavra.
A Palavra, segundo DEUS, será posta de lado quando o paganismo varrer a Terra. A
todos aqueles que Me seguem, Eu digo para andarem com a cabeça levantada. Nunca
renuncieis à Verdade, quando esses, incluindo a vossa família e amigos, lutarem
convosco para vos afastar da Minha Santa Palavra, que vos foi dada durante o Meu
tempo na Terra. Vós não deveis ceder na vossa determinação em permanecer fieis a
Mim. Alguns de vós serão fortes durante o tempo da perseguição. Outros cairão. Alguns
desistirão. Outros decidirão aceitar as mentiras, apresentadas como Doutrina Santa, e
serão afastados de Mim.
Eu carregarei sobre os Meus Ombros todos aqueles que confiam completamente em
Mim. Eu concederei proteção a todos aqueles que são suficientemente corajosos para
continuarem a oferecer a Santa Missa da forma como deve ser conduzida. Eu
protegerei os Sacramentos oferecidos pelos Meus santos servos sagrados que se
recusam a fraquejar ou a deixar o Meu Serviço. Aqueles que se empenham na Minha
Defesa não terão nada com que se preocupar. Aqueles a quem foi dada a Verdade em
toda a sua vida, e que rejeitam os Meus Ensinamentos em favor da mentira, serão
atirados para longe de Mim. A Minha Justiça é para ser temida, que o homem não
acredite que pode mergulhar num abismo de mentiras, sem remorso na sua alma, e
não sofrer as consequências.
O Meu amor será suficientemente forte para abraçar os que se confundam durante
esses tempos. Eu chegarei a todos os filhos de DEUS que Me procurem, não importa
quão enegrecidas sejam as suas almas. No meio do tumulto, Eu tornar-Me-ei por fim
conhecido e o Meu Espírito varrerá a Terra, assim como as pessoas acreditarão que não
serão mais apanhadas.
Lembrai-vos que Eu Sou o Primeiro e o Último, nada Me pode vencer, que Eu Sou TodoPoderoso, e, quando vós sentirdes que a maldade infligida sobre o mundo pelos
inimigos de DEUS é esmagadora, que Eu Estou aqui. Eu permito este sofrimento, esta
perseguição final, porque é a arma final contra a besta. Sem isso, ele roubaria as almas
da maioria da população mundial.
Esta batalha pelas almas chocará aqueles que realmente Me conhecem, porque a
maldade que vós tereis que testemunhar, será observada em homens que vós
acreditastes serem bons. Satanás não deixará pedra sobre pedra, e usará todas as
almas, especialmente as que estão perto de Mim, para virarem as costas aos Meus
Ensinamentos. Embora a batalha seja furiosa por algum tempo, Eu salvarei bilhões,
através desta Missão, pela conversão.
O vosso JESUS.
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Muitos não serão suficientemente fortes para lutar contra o
aborto, a eutanásia e o casamento do mesmo sexo
15 de Abril de 2013
Minha querida e amada filha, os inimigos de DEUS aumentam agora em grande
número, em cada nação, para negarem as Leis de DEUS.
Muitas novas leis serão introduzidas em cada nação e em cada igreja. A maioria das leis
será contra os Ensinamentos estabelecidos na Bíblia Sagrada. Toda a espécie de pecado
será legislado, e as trevas da besta cobrirão o mundo. Aqueles que se opuserem a essas
leis serão repudiados como maníacos e demonizados. As suas vozes serão abafadas por
aqueles que abraçam o secularismo, como se fosse uma religião autêntica. Eles usarão
todos os argumentos intelectuais para impor as suas perversas leis, e enganarão a
muitos, porque vão usar os direitos humanos como instrumento para controlar os
outros.
Muitos não serão suficientemente fortes para lutar contra o aborto, a eutanásia e o
casamento do mesmo sexo. Então, do mesmo modo que as leis são postas em vigor, a
Igreja Católica anunciará reformas para reconhecer todos os direitos humanos e todas
as religiões. Isso será seguido por uma terrível divisão entre aqueles que estão
abençoados com o dom do discernimento, que lhes foi dado pelo ESPÍRITO SANTO, e
aqueles cujo único desejo é o amor a si mesmos e que rejeitam a DEUS. Eles vêem
DEUS e os Meus Ensinamentos como obstáculos para viverem o que eles acreditam ser
um estilo de vida livre.
A poderosa organização da elite mundial, que está infiltrada em todos os cantos do
mundo, preparará novas leis e conspirações para derrubar os líderes da Igreja,
enquanto, ao mesmo tempo, inventará guerras que trarão a destruição. Tão orgulhosos
são eles e tamanha é a extensão da sua adulada fidelidade a Satanás, que acreditam que
são indispensáveis. Como eles terão que sofrer pelas suas más ações. Assim como
acreditam que podem controlar os outros e impor os seus planos tortuosos sobre os
outros, eles serão derrubados pela Mão do Meu PAI. Não lhes será dado, porém, muito
tempo para voltarem as costas. A seguir, então, eles irão virar-se uns contra os outros e
destruir-se uns aos outros. Tão grande será o nível do seu sofrimento que, mesmo para
o fim, isso não será suficiente para os fazer ver as mentiras que estão diante deles, e
continuarão a estar sujeitos ao maligno
Muitas pessoas, que não são de DEUS, darão pouca atenção a esses eventos. Somente
quando a sua liberdade for restringida é que elas, abertamente, se revoltarão contra as
injustiças nas suas nações. Elas perceberão, então, o horror que foi criado por ter sido
extinta a Luz de DEUS. No seu lugar haverá a escuridão, o vazio, a fome e a falta de
amor. Só então o homem clamará pela Misericórdia de DEUS. Eu estarei lá, à espera de
vos confortar e para salvar as vossas pobres almas assustadas.
O vosso JESUS.

Mãe de DEUS: quando os filhos de DEUS forem enganados por
mentiras, eles separar-se-ão d’Ele
14 de Abril de 2013
Minha querida filha, deixa-Me trazer-te conforto neste momento. Deixa-Me apertar-te
junto a Mim, para que Eu possa dar-te força e assim continues a espalhar a Santa
Palavra de DEUS nestes tempos difíceis.
Quando aqueles que perseguiram o Meu Filho, e, em seguida, O assassinaram, foram
questionados – “Porque fizestes isso?” -, eles responderam – “Para defender a Palavra
de DEUS”. Quando lhes perguntaram se DEUS perdoa o assassínio de outro homem,
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eles argumentaram que isso estava de acordo com os Ensinamentos da Igreja. E assim
será também no fim dos tempos. As pessoas vão distorcer os Ensinamentos de DEUS
para justificarem a rejeição da Sua Santa Palavra.
O Meu Filho dá ao mundo estas Mensagens para que vós defendais os Seus
Ensinamentos. Ele faz isso para que nenhum homem, erroneamente, rejeite a Sua
Santa Palavra, quando os Ensinamentos da Sua Santa Igreja na Terra são adulterados e
profanados A Palavra de DEUS nunca deve mudar, porém as profecias predisseram
estes dias, em que muito disso acontecerá; o que será feito pela Igreja fundada sobre a
Rocha, Pedro.
O Meu Filho é a Palavra. A Palavra de DEUS deve ser honrada por todos os filhos de
DEUS. Quando os filhos de DEUS forem enganados por mentiras, eles separar-se-ão
d’Ele. Quando vós aceitardes outra coisa que não a Verdade de DEUS, quando vós
aceitardes o pecado, e, em seguida, participardes nele, colocareis uma barreira entre
vós e o Meu Filho.
Lembrai-vos de que Eu, a Mãe de DEUS, protejo todos aqueles que Me chamem. A
Minha proteção é para todas as pessoas, de todas as religiões. Quando recitais o Meu
Santo Rosário, diariamente, vós recebeis todo o tipo de proteção; e sereis capazes de
defender a Verdade, a Santa Palavra de DEUS.
Qualquer um, na Igreja do Meu Filho na Terra, que oriente o povo, e que não recite o
Santo Rosário perante a sua paróquia, não vem de DEUS.
A vossa Mãe, Mãe de DEUS, Mãe da Salvação.

A Igreja Católica está agora prestes a entrar na pior perseguição
da sua história
13 de Abril de 2013
Minha querida e amada filha, Eu desejo encorajar a todos vós que acreditais em Mim e
nas Minhas Mensagens contidas neste livro – O Livro da Verdade.
Quando os homens Me seguem e se oferecem a Mim, eles devem emular todos os meus
traços. Isto quer dizer que eles devem amar a todos em Meu Nome e tratar cada homem
como ele esperaria ser tratado. Contudo, quando realmente vos abandonais aos Meus
Cuidados, vós sofrereis por isso. Vós sereis tratados com crueldade, e serão feitas todas
as tentativas para lançar o desprezo sobre vós.
Eu digo isto a todos os filhos de DEUS e aos Cristãos em particular, pois a sua carga é a
mais pesada. Eu chamo a todos os que no mundo acreditam em Mim,
independentemente de acreditarem que Eu falo ou não com eles através destas
Mensagens.
Os Cristãos serão sempre o alvo de quem quer mudar as Leis de DEUS, para servirem a
sua pecaminosa procura de prazer e de desejos egoístas. A Igreja Católica está agora
prestes a entrar na pior perseguição da sua história e vai ser virada de cabeça para
baixo e de dentro para fora. O ataque foi planejado ao longo de décadas e
cuidadosamente construído. Como os santos no Céu choram os eventos catastróficos
que agora se desenrolam, a uma velocidade que chocará até mesmo aqueles que não
acreditam nestas Mensagens.
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Haverá confusão, visto que muitos servos sagrados ficarão sem poder sobre tudo o que
amavam; serão interrogados e a seguir revogados. Eles serão desafiados e intimidados,
em Meu Nome, dentro das suas próprias fileiras.
Aqueles de vós que são leais à Minha Igreja na Terra, Eu exorto-vos a estarem vigilantes
e a defenderem os Meus Ensinamentos, se quiserem permanecer fiéis a Mim. Vós
nunca deveis aceitar algo que não seja a Verdade que vos foi ensinada.
Em breve, sentir-vos-eis muito sozinhos, meus pobres servos sagrados, tornar-vos-eis
angustiados, pois a vossa lealdade a Mim e à Igreja estabelecida por Pedro será
arrancada debaixo de vós.
Todos aqueles que sois tradicionais cristãos leais deveis permanecer firmes e não
deveis aceitar qualquer tentativa de vos encorajar a abandonar a vossa fé. Vós sereis
afastados para o lado e forçados a concordar em educar os vossos filhos numa falsa
doutrina, e não na de DEUS.
Esses eventos irão agora começar, e Eu aviso-vos destes para vos orientar. Qualquer
um que Me acuse, através desta Missão, de encorajar as almas a abandonar a Minha
Igreja na Terra, não entende as Minhas Instruções. Eu estou simplesmente a pedir-vos
para permanecerdes fiéis aos Meus Ensinamentos, quando achardes que sois forçados
a aceitar uma nova versão da Igreja. Esta nova versão não será nunca aceita aos Olhos
de DEUS.
O vosso JESUS.

Bem-aventurados os mansos de coração, de quem o orgulho foi
despojado pela Graça de DEUS
12 de Abril de 2013
Minha querida e amada filha, quem dentre vós que realmente Me ama, pode vir diante
de Mim e prostrar-se a Meus Pés, em total abandono?
Quem dentre vós, que verdadeiramente Me honra e segue os Meus Ensinamentos, pode
humilhar-se diante de Mim, sem qualquer respeito por si próprio? Se vos puderdes
lançar a vós mesmos pela Minha Misericórdia, em humilde servidão, Eu vos erguerei e
exaltarei. Mas quando vos exaltais a vós mesmos, em Meu Nome, e dizeis que Me
conheceis mais intimamente do que os outros, Eu atirar-vos-ei ao chão, para debaixo
dos Meus Pés.
Porque tantos, a quem foi dada a Verdade, ainda não compreendem a Verdade dos
Meus Ensinamentos? O homem, por causa da mancha do pecado, não é digno de estar
diante de Mim. Mas aqueles que entendem a fraqueza da alma humana, devem saber
que os que são levados por si mesmos a declarar o seu superior conhecimento dos
assuntos espirituais, estabelecidos pelos Ensinamentos de DEUS, através dos profetas,
precisam de ser muito cautelosos. Quando essas almas declaram o seu assim chamado
conhecimento, vangloriando-se pela sua avaliação intelectual da Santa Doutrina, em
vez de focarem a importância da humildade, eles ofendem-Me. Quando eles usam os
seus conhecimentos para distorcer a Verdade, para a ajustar à sua agenda, a fim de
chamar as almas a uma versão artificial dos Meus Ensinamentos, Eu Sou
profundamente ofendido e Eu punirei as almas culpadas deste crime contra DEUS.
Aqueles dentre vós que criais cultos, movimentos espirituais, unicamente de vossa
própria criação, sabei que quando interferis com a Palavra de DEUS sois culpados de
pecado grave. As vossas vozes, que proclamam a Palavra de DEUS e toda a Sua Glória,
são por um lado ouvidas porque contêm a Verdade. Mas, quando vós adicionais à
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Palavra de DEUS as vossas próprias interpretações, e quando fazeis isso para atacar os
outros, em Meu Santo Nome, acusando-os de fazerem mal, cometeis pecado.
Bem-aventurados os mansos de coração, de quem o orgulho foi despojado pela Graça
de DEUS., pois eles governarão como reis no Novo Paraíso.
Bem-aventurados são aqueles que confiam completamente em Mim, pregando e
espalham a Minha Santa Palavra sem qualquer intenção de obter atenção pessoal, de
auto glorificação, porque também eles encontrarão refúgio no Meu Reino.
Aqueles que afirmam ser Meus seguidores dedicados, mas que acreditam que são
qualificados para julgar os outros, analisar as crenças dos outros, cuja fé em DEUS faz
com que ataquem e condenem publicamente as almas santas que vêem em Meu Nome,
não fazem parte do Meu Reino. Vós pertenceis ao maligno, pois vós não respondeis a
Mim, JESUS CRISTO. Eu não vos chamei, nem vos dei permissão para promover
qualquer forma especial de grupo, criado para ridicularizar um outro grupo.
Todos os que orgulhosamente se vangloriam de capacidade intelectual, associada aos
Meus Ensinamentos, para menosprezar outro filho de DEUS, especialmente as almas
escolhidas, sabei que os vossos dias estão contados. No passado, a Minha Paciência terMe-ia impedido de interromper essas missões desviadas. Agora, nestes tempos finais,
Eu não tolerarei a forma como vós tentais bloquear a Minha Segunda Vinda.
Muito poucos de vós aceitareis o Meu plano para vos preparar para a Minha Segunda
Vinda – desta vez para vos trazer para a Nova Era de Paz. Vós já sabeis a Verdade. Vós
sabeis que Eu virei outra vez, mas vós não ireis, tal como dantes, aceitar que Sou Eu, o
Rei de tudo o que é, Quem vos está a convidar a preparardes as vossas almas.
Dois mil anos, para Mim, não é nada. É como se fosse ontem. Então, hoje, Eu estou a
chamar a todos vós. O que Me entristece é que aqueles que dizem que Me amam e que
Me reconhecem publicamente, realmente não Me conhecem. Eles permitiram o aparato
das religiões organizadas, da política internacional, da grandeza exagerada e das
cerimónias, para se esconderem de Mim.
Eu Sou simples no corpo, mente e alma, e, portanto, abraço primeiro quem vem
perante Mim dessa maneira. Quando um PAI recebe em casa um filho que esteve fora
por algum tempo, ele não liga às suas roupas, sapatos, jóias ou à sua mala. Ele só vê o
seu filho, o seu rosto e o amor que existe no seu coração desde a primeira vez que ele
respirou quando saiu do ventre da sua mãe. Ele não está interessado na sua riqueza, no
seu aspecto, nas suas opiniões ou na sua tagarelice sobre os outros – tudo o que ele
sabe é o amor que sente pelo seu filho, o amor que o seu filho sente por ele.
O amor é simples. Sem complicação. Ele não vem do ódio. Vós não podeis amar alguém
quando a vossa alma está cheia de raiva ou ódio. Quando vós me amais, vós deveis
amar todos os outros que Me seguem, não importa qual seja a sua fraqueza. Vós deveis
amar até mesmo aqueles que são culpados de terríveis pecados, porque Eu posso
perdoar o mais perverso de todos os pecados. O que há a recordar é que nenhum
homem tem o direito de condenar outro em Meu Nome. Isso, só Eu o posso fazer.
Sabei, quando é preciso avisar o mundo dos pecadores que são inimigos de DEUS, que
Eu tenho esse direito, mas em todo o caso, Eu vou pedir orações pelas suas almas.
Haverá apenas uma exceção: Eu nunca poderei pedir-vos para orar pelo anticristo, pois
ele não vem de DEUS.
O vosso JESUS.
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Por cada alma que vós dedicardes à Minha Misericórdia, Eu
salvarei mais uma centena
11 de Abril de 2013
Minha querida e amada filha, tu deves seguir em frente e concentrar-te nas pobres
almas que não acreditam em DEUS. Refiro-me àqueles que nunca receberam a Verdade
sobre a Existência de DEUS, o seu Criador.
Há bilhões de pessoas que não têm conhecimento da Santíssima Trindade, porque lhes
foi ocultada. Essas são as almas às quais será concedida grande Misericórdia por Mim,
e eles precisam de estar cientes destas Minhas Mensagens para o mundo.
As outras almas que Me preocupam são as que foram mornas na sua fé e que agora se
recusam a aceitar a Verdade da vida eterna. A muitas pessoas que estão inseguras
sobre a sua criação ou da existência de DEUS, em breve será mostrada a Verdade. Mais
uma vez, Eu mostrar-lhes-ei uma grande Misericórdia, e o Meu Amor tocará os seus
corações e eles serão salvos.
Mas, então, há aqueles que continuam a resistir á Minha Intervenção. Eles lutarão
contra qualquer tentativa de lhes ser dada a Verdade, e a prova que será dada da Minha
Misericórdia será atirada de volta à Minha Face. Mais uma vez, Eu intervirei e
continuarei a lutar pelas suas almas.
Finalmente, existem aqueles que sabem tudo sobre Mim e sobre o fato de que Eu Sou o
Messias. Nenhum milagre ou ato de amor os atrairá para Mim, porque eles se
entregaram a Satanás. Essas almas serão devoradas pela besta, e ele não os deixará em
liberdade porque eles não Me vêem como seu Salvador. Eles ainda não sabem a verdade
sobre o plano da besta. A fim de os salvar, vós, Meus amados seguidores, deveis dar-Me
a vossa fidelidade confiando as suas almas a Mim durante as vossas orações e ao
receberdes a Sagrada Eucaristia. Vós deveis oferecê-las a Mim em cada dia e por cada
alma que vós dedicardes à Minha Misericórdia, Eu salvarei mais de uma centena.
Fazei isto todos os dias. No final de cada mês vós ficareis cheios de alegria, porque
sabereis a quantas dessas almas foi dada esta Misericórdia. Esta é apenas mais um
Dádiva com que Eu vos abençoo, e, as graças que vós recebereis quando recitardes esta
Cruzada de Oração serão em abundância.
Cruzada de Oração:(104) Libertar estas almas da escravidão
Querido JESUS, eu ofereço-Vos a alma do meu irmão e irmã, que entregaram as suas
almas a Satanás.
Tomai estas almas e redimi-as aos Vossos Santos Olhos.
Libertai estas almas da escravidão da besta e trazei-as à salvação eterna. Amém.
A Minha Misericórdia continuará a ser dada à humanidade e, especialmente, para cada
alma que rejeite a Palavra de DEUS.
Eu vos abençoo, Meus fiéis discípulos, e Eu continuo a derramar o Dom do ESPÍRITO
SANTO sobre vós.
O vosso JESUS.
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DEUS PAI: Oração pela chave para o Novo Paraíso
10 de Abril de 2013
Minha querida filha, enquanto as Chamas do ESPÍRITO SANTO engolem as almas
humildes que lerem estas mensagens, assim também será a propagação da conversão
global. A Santa Palavra de DEUS é como uma poderosa rajada de vento, que traz
consigo e “para” todas as almas no seu rasto, os frutos da plenitude.
A partir dessas primeiras sementes plantadas, uma multidão de frutos cresceu,
cobrindo todas as nações, incluindo as que estão sob regime comunista.
Minha filha, como a Minha Santa Palavra agarra as mentes e almas de todos os credos,
cortará, como uma espada, de uma extremidade a outra, essas nações que Me voltam as
costas, ao seu amado PAI. Assim, quando aumenta o ódio contra ti, nota que a Minha
Santa Palavra, que ajuda a salvar almas, está a ter sucesso.
Tu, Minha mensageira, não és senão um instrumento. Esta Missão não é acerca de ti.
Não é sobre a iluminação da tua alma, pois esse não é meu objectivo, embora isso Me
seja agradável. Tu, Minha filha, como última mensageira, apenas deves transmitir ao
mundo as Mensagens que estão a ser dadas para o bem da humanidade. As tuas
opiniões e o teu conselho para os outros não são importantes, e tu não tens autoridade
para compartilhar os pontos de vista desses humanos com os outros.
Quando a Voz de DEUS atinge o coração do homem, multiplica-se dentro das almas de
muitos. É a Minha Bondade, como PAI Amoroso de toda a humanidade, que permite
essas grandes bênçãos.
Conforme predito, grandes milagres serão testemunhados por aqueles a quem foi dado
o Dom do ESPÍRITO SANTO, através desta Missão. Eu abençoo todos aqueles que
espalham as Minhas Mensagens, pois os seus esforços farão render a Minha Palavra,
como um nevoeiro que cobrirá a terra.
Aos que têm esperado a Dádiva da Conversão – as pobres almas vazias de Mim – Eu
digo-vos agora: Eu, o Vosso PAI Amoroso, prometo que vos abraçarei e abrirei os
vossos corações quando vós recitardes esta oração.
DEUS PAI: Oração pela chave para o Novo Paraíso
Querido PAI, sou eu, o Vosso filho perdido, tão confuso e cego, que sem a Vossa Ajuda,
o Vosso Amor não sou nada.
Salvai-me através do Amor do Vosso Filho, JESUS CRISTO, e dai-me a Chave para o
Vosso Novo Paraíso na Terra. Amém.
Filhos, Eu vos abençoarei e vos protegerei, vós sois Meus; todos vós. Enquanto Eu vos
consumo para chorardes por aqueles que Me odeiam, Eu usarei o Meu Poder TodoPoderoso para desbloquear os vossos corações endurecidos, para que Eu vos possa
legar a herança que, carinhosamente, Eu Criei.
A Minha intervenção, revelando-vos eventos que estão para vir, ajudar-vos-á a
entender o quanto Eu vos amo. Quando estes eventos se desenrolarem diante dos
vossos olhos, Eu estarei à espera que vós venhais a Mim, com amor e confiança nas
vossas almas.
O vosso amado PAI; DEUS, o Altíssimo.
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Muitos bons e santos sacerdotes juntaram-se para pôr de lado
estas Mensagens
9 de Abril de 2013
Minha querida e amada filha, muitos bons e santos sacerdotes juntaram-se para por de
lado estas Mensagens, mas eles não têm qualificações ou o conhecimento para fazer
isso. O seu caminho é servir a DEUS. Eles não devem permitir ser assim contaminados,
porque isso coloca em perigo as almas que reconhecem a Minha Voz nestas Mensagens.
Enquanto desfilam as práticas espirituais da Nova Era, muitos padres acreditam que o
seu conhecimento da espiritualidade significa que eles têm o talento para reconhecer
um verdadeiro profeta de DEUS. Tão longe estão de Mim, que não conseguem discernir
a Minha Santa Palavra. Eu não lhes dei tais graças, porque o orgulho está no seu
caminho.
Aqueles de vós, Meus servos sagrados, que preparam esquemas e usam o emblema do
vosso Santo Ofício ao serviço de DEUS, como um meio para virar os vossos
paroquianos para longe da Minha Palavra, sabei que vós sereis punidos. Vós.
Realmente. Não Me conheceis. Vós não sois leais a Mim. Vós sois ignorantes de
conhecimento espiritual e não tendes autoridade para, publicamente, humilhar e
menosprezar os outros nem para desmerecer ninguém em Meu Nome.
Cada um de vós terá que responder perante Mim. Eu vou punir-vos, não pela vossa
descrença, mas pelo pecado do orgulho, que vos faz acreditar que sabeis mais sobre
questões espirituais do que Eu, JESUS CRISTO, Vosso Mestre. Como Me feris. Como Me
desapontais, porque a vossa traição feriu a Minha Missão, a última da sua natureza.
Por cada pecador que se afaste de Mim, vós tereis que assumir a responsabilidade pelas
suas almas. E então, com um peso no coração, tereis que responder a estas perguntas,
quando a Verdade vos for dada a conhecer.
Por que rejeitais vós o Meu Cálice, se vos foi dada a Verdade, com amor e confiança, e
quando sabeis, no vosso coração que vinha de Mim? Por que tentais vós destruir as
Minhas Mensagens? Tendes alguma ideia da seriedade dos votos Sagrados que fizestes
em Meu Nome? Vós deveis agora ir para um retiro e ler a Minha Cruzada de Orações.
Se o fizerdes, então Eu dar-vos-ei a Minha Bênção e o poder de discernimento. Mas,
somente os de coração humilde podem vir a Mim.
Regressai. Então, vinde a Mim, despidos. Deixai todos os vossos invejosos pontos de
vista, a vossa opinião tendenciosa, e vossa avaliação destas Mensagens com base nos
heresias, mexericos e insinuações à vossa volta. Quando esse dia chegar, Eu baptizarvos-ei de novo e tornar-vos-ei puros de novo. As vossas almas serão como as dos
pequenitos e com um esfomeado desejo da Minha Presença.
Eu espero a vossa resposta; Eu Sou Todo Amor; Eu Sou Todo Misericordioso; vinde a
Mim, Eu Sou tudo o que vós precisais.
O vosso JESUS.

Será dito que esse novo templo é uma igreja que une todos,
porque DEUS ama todos os Seus filhos
7 de Abril de 2013
Minha querida e amada filha, cada uma das Igrejas de DEUS na terra, que Me honram,
ao Filho do Homem, e que prestam fidelidade ao Meu PAI, em breve serão divididas.
Muitos, dentro de cada Igreja, vão rebelar-se e grandes divisões emergirão nas suas
fileiras, qual a mais equivocada, tentando introduzir leis que toleram o pecado.
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As obrigações morais sentidas por aqueles que amam e conhecem a Palavra Sagrada de
DEUS virão à tona e eles serão acusados de serem cruéis e sem coração. O seu crime
será o de se oporem às leis pecaminosas, que aparecerem aquando da debandada das
Igrejas durante a perseguição do anticristo. Quando elas se dividirem e fragmentarem,
os seus fundamentos serão abalados. Elas já não serão capazes de permanecer firmes
perante a maldade e a injustiça. O tempo estará então maduro para muitas almas
aturdidas, que ficarão muito confusas ao testemunharem uma alternativa ao templo de
DEUS.
Será dito que esse novo templo é uma igreja que une todos, porque DEUS ama todos os
Seus filhos. E se DEUS ama todos os Seus filhos, então Ele quer que eles se unam como
um, que se abracem uns aos outros, independentemente do seu credo, da sua religião,
da sua cor de pele, da sua raça, das suas leis. Todos ficarão unidos, e serão informados,
em Nome de DEUS, que estão todos convidados a enviar representantes para o novo
templo, que será localizado em Roma. Ser-lhes-á dito que essa é a Nova Jerusalém,
profetizada na Bíblia e protegida pelo líder escolhido por DEUS – o falso profeta.
Então, muitos cairão nessa grande mentira, uma farsa da Santa Palavra de DEUS – que
foi dada a João Evangelista. Cada Palavra dada a este profeta, para o fim dos tempos,
será aproveitada, adaptada e distorcida para se adequar à agenda do anticristo.
Aqueles que se recusem a aceitar esta nova, a assim chamada igreja inclusiva, serão
considerados não-cristãos. Eles serão intimados e olhados como tolos. Sem o
ESPÍRITO SANTO, que os orienta, eles seriam sugados para dentro do templo falso e
obsceno, que disfarça a horrenda verdade que está por detrás da sua aparência.
O anticristo está prestes a fazer a sua grande entrada na cena mundial e será ele quem,
não só reinará nestas igrejas, como levará as pessoas a acreditar que possui especiais
dons divinos. Ele será homenageado pelo seu grande serviço a causas humanitárias.
Ele, o anticristo, receberá prémios internacionais pelo seu trabalho de caridade. E,
então, dirão que ele possui o carisma associado às pessoas santas. Não muito tempo
depois, os milagres ser-lhe-ão atribuídos, até que, finalmente, ele dirá que é um profeta
numa missão de DEUS.
Muitos cairão nesse terrível engano, porque ele será apoiado pelas igrejas do mundo e
receberá o selo de aprovação do falso profeta.
Finalmente, o mundo acreditará que ele Sou Eu, JESUS CRISTO. A Minha Palavra cairá
em ouvidos moucos, enquanto a sua presença devora toda a humanidade, cujos
aplausos abafarão as vozes que proclamam a Verdadeira Palavra de DEUS. Mas, por
causa da Minha Grande Misericórdia, Eu, com a Mão do Meu PAI, intervirei a cada
passo do caminho.
As Minhas Mensagens nunca pararão, até o último dia. A Minha Voz não morrerá
nunca. Os filhos de DEUS, que permaneçam fiéis à Sua Santa Palavra, nunca morrerão.
O vosso JESUS.

O tempo para aparecer o cometa de que Eu falei, em que as
pessoas acreditarão que há dois sóis, está próximo
6 de Abril de 2013
Minha querida e filha amada, as estrelas vão mudar em breve e o tempo para aparecer
o cometa de que Eu falei, em que as pessoas acreditarão que há dois sóis, está próximo.
Em breve, o maravilhoso espectáculo será visto pela humanidade e será ouvido o som
do trovão, e parecerá que os dois sóis irão colidir.
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Os Meus Raios de Misericórdia cairão sobre cada alma humana, incluindo as daqueles
que ficarão cegos com a Luz, tão escuras são as suas almas. Quando o som do trovão for
ouvido, uma tranquila calmaria descerá então sobre a terra e a quietude será
ensurdecedora. Nenhum som será ouvido – apenas o som da Minha Voz gravada nas
almas dos miseráveis.
Eu serei como um raio de sol que percorre cada simples falha, cada pecado e grito de
desespero, tornando-se claramente visível aos olhos dos pecadores.
Haverá pranto e um profundo sentimento de tristeza, sentido nos corações dos
homens, quando eles se virem cara a cara com o estado das suas almas. Tudo
permanecerá imóvel durante quinze minutos, e de seguida a vida será como dantes,
como se este milagre não tivesse acontecido. Naqueles cujas almas forem tocadas pela
Verdade, a vida não pode ser, nem nunca será, a mesma. Então, eles seguir-Me-ão, aos
Meus Ensinamentos, e converter-se-ão aos bilhões.
As Minhas Mensagens tornar-se-ão o seu alimento diário, e, juntamente com Minha
Santíssima Eucaristia, eles não precisarão de nada mais. Tão fortes se tornarão que
nada se oporá ao seu caminho, nada os intimidará ou os atrasará, visto que eles
marcham no Meu exército remanescente em direcção ao Meu Novo Paraíso.
Os outros dirão que O Aviso foi causado por uma ruptura na atmosfera da terra, e que
isso é facilmente explicado. Mas será uma mentira, pois eles não querem reconhecer a
Existência de DEUS. Se o fizessem, eles não seriam capazes de completar o seu plano
para levar o mundo a aceitar as promessas vazias do anticristo.
Quando os milagres de DEUS forem testemunhados numa tão grande escala, sabei que
o Meu plano para levar a humanidade para o reino da salvação está nos estágios finais.
Ide, Meus leais seguidores, e confiai sempre na Minha promessa de salvar todas as
almas. A Minha Misericórdia é grandiosa e o Meu Poder todo-poderoso.
O vosso JESUS.

Mãe de DEUS: tu foste enviada para preparar o caminho para a
Sua Segunda Vinda
6 de Abril de 2013
Minha filha, não importa quão solitária ou difícil seja esta Missão, tu deves sempre
continuar a obedecer ao Meu Filho. Tu deves respeitar todas as solicitações que te são
feitas. Tu deves responder a cada tarefa que se espera de ti, mesmo que isso signifique
que incorras na ira dos outros.
Todos os visionários de DEUS a quem Eu apareci sofreram às mãos dos que,
cruelmente, os rejeitaram. Embora muitos deles fossem, eventualmente, acreditados,
tu, Minha filha, sofrerás mais porque és uma profeta de DEUS. Os profetas de DEUS
foram sempre objeto de ódio entre os Seus filhos, porque Satanás inflige a mais terrível
flagelação contra aqueles que falam a Palavra de DEUS.
Como profeta do fim dos tempos, os teus inimigos compreendem, não só aqueles que
rejeitam e odeiam o Meu Filho, como aqueles que O amam. Os teus inimigos
ultrapassam os de todos aqueles que vieram antes de ti. É por isso que tu deves
obedecer ao Meu Filho, a todo o tempo, e responder-Lhe rapidamente, porque Ele faz
essas coisas e pede-te para seguires as Suas instruções, para te manter segura.
Tu foste enviada para preparar o caminho para a Sua Segunda Vinda, e, com esta
responsabilidade, virá muita tristeza. No momento em que as mentiras, o ódio e a feroz
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oposição a estas Mensagens continuam, tu deves confortar-te, porque sem esta Missão
muitas mais almas não aceitariam a Misericórdia do Meu Filho.
Ora por cada pessoa que te lança insultos, porque quando tu oras por eles o Meu Filho
ilumina-os e em breve eles abrirão os olhos para a Verdade.
Eu, a tua amada Mãe, cubro-te com Meu Santíssimo Manto e esmagarei a cabeça da
serpente de cada vez que ela tentar prejudicar-te. Portanto, Minha filha, vai agora em
paz. Confia em Mim, a Mãe da Salvação, a todo o tempo, visto que Eu guardo esta
Missão especial. Confia no Meu Filho, pois Ele sabe o que faz. Deixa tudo nas Suas
Sagradas Mãos.
A tua amada Mãe, Mãe de DEUS, Mãe da Salvação.

A nenhum de vós seria jamais dada autoridade para julgar o
outro em Meu Nome, pois isso não é possível
5 de Abril de 2013
Minha querida e amada filha, pelo teu voto de obediência a Mim, tu nunca deves
defender as Minhas Mensagens. Nem tu tens autoridade para denunciar ou criticar
qualquer outro visionário, ou autoproclamado profeta, verdadeiro ou falso, em Meu
Nome.
Aqueles que afirmam falar em Meu Nome e que condenam estas Mensagens para o
mundo, sabei isto. Vós não tendes, nem que vós o pedísseis, a Minha permissão para
rejeitar, publicamente, qualquer um que afirme ser uma alma escolhida. Quando vós
declarais que estas Mensagens não são verdadeiras, vós estais a dizer que são mentiras.
Mentiras, só podem vir de Satanás. Estas, Minhas Santas Mensagens para o mundo
avisam-vos sobre as terríveis mentiras com que ele, Satanás, alimenta as almas de
todos os filhos de DEUS. Como vós fostes enganados ao rejeitar-Me, ao vosso amado
JESUS, Que choro lágrimas de dor e de tristeza pela maneira como Eu estou a ser
rejeitado.
Aqueles que dizem que qualquer homem poderia escrever estas Mensagens do Céu,
insultam-Me. Como pode um homem escrever as Palavras dos Meus Lábios, quando
elas vêm de Mim? Acreditais vós que estas Palavras Sagradas podem ser criadas pela
mão do homem mortal? Acreditais vós que qualquer homem, manchado pelo pecado,
poderia produzir a Minha Santa Palavra, sem a intercessão do Meu Reino Celestial. Se
sim, então vós dais crédito à capacidade do homem para falsificar um caminho de
conversão por essa via. O homem não é nada sem DEUS. Vós não sois dignos de falar
com autoridade ao proclamar a Palavra de DEUS. Se vós anunciais a Palavra de DEUS a
partir dos vossos próprios lábios, sem nenhuma orientação Minha, então vós sois
culpados de grave erro.
Minha filha, devo lembrar-te, e a todas as almas escolhidas, que a nenhum de vós seria
jamais dada autoridade para julgar o outro em Meu Nome, pois isso não é possível.
Eu apelo agora a todas as Minhas almas escolhidas. Recordai a Minha Promessa para
vós de que Eu voltarei de novo. Sabei agora que a todos vos foi dada a Missão de
preparar os corações dos homens para a Minha Segunda Vinda. Sabei agora que esta é
a última Missão prescrita pela Santíssima Trindade. Nenhum de vós tem a Minha
Permissão para condenar esta, ou qualquer outra, Missão. Fazei isso e vós sereis
afastados de Mim.
Ó, como os pecados das almas escolhidas Me ferem mais profundamente do que
qualquer outra. Os que Me são próximos, quando Me traem, são os que mais Me
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magoam. Quando eles se viram contra Mim causam terríveis divisões e impedem que as
almas sigam o caminho da salvação eterna.
O vosso JESUS.

Somente aqueles que tem o Selo do DEUS Vivo escaparão a esta
forma de genocídio da alma
4 de Abril de 2013
Minha querida e amada filha, tu não deves ouvir aqueles que questionam, desafiam e
desprezam as Minhas Mensagens. Não é necessário defender a Minha Santíssima
Palavra. A Minha Palavra é a última e nenhum homem tem autoridade para questionála. Ou vós Me aceitais, ou não.
Enquanto os Cristãos se guerreiam entre eles acerca destas Mensagens, profetizadas
há tanto tempo, tratam-se como inimigos. Vós não podeis ser inimigos para o vosso
irmão ou irmã e chamar-vos Meus discípulos. Enquanto estais tão ocupados a gritar
entre vós, o maior inimigo, os exércitos de Satanás, estão a planejar as atrocidades
mais perversas, jamais vistas pela humanidade desde a criação de Adão e Eva.
As guerras de que Eu falei são para planejar e começar a destruição das populações.
Vós podeis pensar que essas guerras são entre uma nação e outra, mas estaríeis
errados. As armas vêm de uma única fonte.
Meus pobres filhos de DEUS, como vós sabeis pouco dos atos terríveis que estão a ser
preparados pelas seitas maçônicas, aos mais altos níveis, contra os filhos de DEUS. A
sua maldade seria, para vós, impossível de imaginar, mas reconhecei estes sinais.
Quando os vossos bancos tiram a vossa liberdade, as vossas casas e a vossa capacidade
de alimentar as vossas famílias, isso será apenas uma parte do plano deles contra a
humanidade. Vós tornar-vos-eis escravos, mas aqueles que prestam fidelidade a Mim e
aos Meus Ensinamentos, e que permanecerem leais a Mim, nunca deveis esquecer a
Minha Misericórdia.
Embora estas revelações possam ser assustadoras, elas são a Verdade. Ao serdes
preparados para estes atos contra a criação de DEUS, vós ajudareis, através das vossas
orações, a mitigar muito do sofrimento que estas seitas malignas infligirão sobre vós.
Embora as orações diluam o impato de tais atrocidades, elas serão usadas, se vos
entregardes a Mim com amor nos vossos corações, para salvar os culpados de tais atos
terríveis. E enquanto essas almas equivocadas e frias de coração continuarem a
desafiar-Me, tentando erradicar as populações do mundo, Eu tentarei iluminar os seus
corações, para que elas se afastem dessa terrível amarra de Satanás. Muitos estão
completamente possuídos pelo maligno e, para alguns deles, há pouca esperança.
Somente um milagre, concedido pela Minha Misericórdia em união com aqueles que
Me oferecem o dom do sofrimento, pode salvá-los.
Aqueles dentre vós que Me amaldiçoam, através da vossa cruel rejeição de Mim,
implorar-Me-ão por piedade quando esses eventos ocorrerem. Quando fordes forçados
a sofrer e aceitar a marca da besta, ou a morrer, vós gritareis por Mim. Então, esforçarvos-eis por encontrar o Selo do DEUS Vivo, que Eu dei ao mundo através do Meu PAI,
nestas Mensagens – mas, então, será tarde demais. Somente aqueles que aceitem o
Selo, o mantenham nas suas casas, ou que o levem com eles, estarão protegidos.
Apenas aqueles que têm o Selo do DEUS Vivo escaparão a esta forma de genocídio da
alma.
Não duvideis, nem por um minuto, das Minhas Mensagens que vos são dadas agora.
Aceitai a Minha Intervenção Divina, porque Eu só quero salvar-vos. A batalha pelas
almas é de tal magnitude que, não fora Eu intervir, através dos profetas, muitos de vós
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ficaríeis do lado da besta e de todos os seus seguidores, os quais aparecem perante vós
como lobos com pele de cordeiro.
Satanás é extremamente astuto e nunca mostra as suas ações perversas pelo que elas
são. Não, em vez disso, ele apresenta-as como sendo boas, inspiradoras e muito do
vosso interesse. Essa é a armadilha que ele apronta. Essa é a forma como ele seduz as
bem-intencionadas almas inocentes ao seu covil. A forma como Satanás se vai revelar,
através dessas pobres almas que ele consegue dominar, é pelo pecado do orgulho. O
pecado, na sua forma mais perversa, será visto nas pessoas de posições elevadas, que
destruirão os outros para seu próprio ganho egoísta. O fundo da escala do pecado do
orgulho será testemunhado entre vós quando julgardes os outros, falardes mal deles e
tentardes arruinar o seu caráter; bem como prejudicar a sua reputação, em Meu Nome.
Eu refiro-vos estes tristes fatos, para que Eu possa preparar-vos, armar-vos com a
Minha Proteção Amorosa e, assim, Eu possa ajudar a salvar-vos, mesmo aos que
marcham por toda a Terra para vos devorar.
O vosso JESUS.

Eu virei outra vez no último dia, mas Eu não andarei na terra
antecipadamente
3 de Abril de 2013
Minha querida e amada filha, o poder da Minha Voz, através destas Mensagens,
alcançou tantas nações em apenas dois anos, que milhões de almas ajudarão agora a
salvar as almas dos seus irmãos e irmãs.
A Palavra de DEUS, inflamada por este Chamamento do Céu, será espalhada por todos
os vossos filhos, filhas, irmãos e irmãs, por todo o mundo. A rapidez desta Missão, que
apanhou o mundo como uma tempestade, está a ser alimentada pelo Poder do
ESPÍRITO SANTO.
Tantas línguas, tantas nações, tantas almas compreenderam a Minha Mão de
Misericórdia e seguem-Me-agora, enquanto Eu as conduzo para a Vida Eterna.
O Meu PAI prometeu ao mundo o Livro da Verdade para o fim dos tempos. Ele cumpre
sempre as Suas Promessas. Nenhum homem pode conhecer o conteúdo do Livro da
Verdade, porque não era para vosso conhecimento. Somente ao Profeta Daniel foi dado
o seu conteúdo, mas ele foi instruído pelo Meu PAI para não divulgar os seus segredos.
Agora, minha filha, como última profeta, está a ser-te dado o seu conteúdo, e pela
Palavra de DEUS, o que implica muito proveito. O Livro da Verdade está a ser dado ao
mundo para salvar a raça humana da morte certa. É uma Dádiva de salvação para as
almas. Ela traz consigo graças extraordinárias. Traz-vos a Verdade, não apenas
lembrando-vos os Meus Ensinamentos, mas para vos preparar para os ataques contra a
Minha Igreja, os quais resultarão na destruição de almas.
O Livro da Verdade também vos irá revelar, Meus amados seguidores, o Plano do Meu
PAI para vos ajudar a fazer os preparativos adequados, necessários para entrar no
Novo e Glorioso Paraíso na Terra. Sem o Livro da Verdade vós, Meus discípulos, seríeis
como cordeiros levados ao matadouro, pois vós deveis saber que a vossa fé em DEUS
será desafiada e que muitos esforços serão feitos para eliminar todos os vestígios de
Mim, JESUS CRISTO, da face da terra.
Quando as pessoas estão sedentas da Verdade de DEUS, elas voltam-se para outra
direcção, procurando conforto. Nenhum homem nesta terra pode sobreviver sem a
crença em algo que prometa vida. Infelizmente, muita da perseguição pelas falsas
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doutrinas apela à sua fraqueza. O amor por si mesmo, significa que religiões e seitas,
assim-chamadas iluminações espirituais, apelam à ganância dos corações dos homens.
A auto-satisfação não leva a DEUS, ou à Verdade. Então, essas pobres almas, que não
acreditam em qualquer vida após a vida na terra, caminham miseravelmente sem
esperança nos seus corações.
O Poder do Meu ESPÍRITO SANTO, o trovão da Minha Voz, os milagres que Eu vou
divulgar e a prova da autenticidade das Mensagens, conquistarão milhões de almas.
A Minha Presença cobre a terra e isso tem provocado muito ódio, pois Satanás
envenena as mentes dos Meus seguidores. A Minha presença está nos Tabernáculos da
terra, nas Minhas Igrejas, nas palavras de todos os visionários escolhidos. Somente
isso, as Minhas Mensagens finais para a humanidade, a Minha Presença, levará à
conversão global.
Vós nunca deveis esquecer a Minha Promessa. Eu virei outra vez no último dia, mas Eu
não andarei na terra antecipadamente. O Meu aviso para vós, agora, é que escuteis as
profecias. Qualquer homem que afirme ser Eu, ou qualquer homem que vos diga que
JESUS caminha sobre a terra, em carne humana, é um mentiroso.
A Minha hora chegará quando Eu descer do Céu, exatamente da maneira como Eu
ascendi no Meu último dia na terra.
O vosso JESUS.

Eu desejo trazer mais de 7 bilhões de filhos de DEUS para casa;
finalmente ao seu Eterno Paraíso
Terça-Feira, 2 de Abril de 2013
Minha querida e amada filha, as pressões colocadas sobre os Meus seguidores para
rejeitarem estas Santas Mensagens vão aumentar. Muitos dos Meus seguidores,
equivocados, recusar-se-ão a aceitar estas Mensagens como Minhas. Bemintencionados nas suas intenções, eles vão a extremos para afastar as pessoas de Mim,
na crença de que guardam a Minha Igreja.
Eu Sou a Igreja, e enquanto Os Meu servos sagrados protegerem os Meus
Ensinamentos, a Minha Doutrina, os Meus Sacramentos e a Minha Santíssima
Eucaristia, somos como Um. Aqueles, incluindo os líderes dentro da Minha Igreja, que
mudam as Leis, não fazem parte da Minha Igreja. Essas mudanças não foram ainda
apresentadas, e, quando o forem, haverá muita aflição.
Aqueles de vós que estais em dúvida, por favor não me rejeiteis. Enquanto vós Me
abraçardes, de alguma maneira, vós trazeis também lágrimas aos Meus Olhos. Vós não
podeis ver-Me agora, mas em breve sentireis a Minha Divina Presença.
Eu apelo a todos para vos preparardes agora para o grande e esplêndido futuro que Eu
preparei para vós. O Céu rejubila pois o ESPÍRITO SANTO descerá em breve e
penetrará no vosso coração com amor e reconhecimento. Então, muitas almas serão
salvas, tão grande é o Meu Amor. Eu nunca desistirei. Vós sofrereis em Meu Nome, mas
isso será esquecido quando estiverdes aos Portões do Meu Novo Reino. Vós unir-vos-eis
todos como uma família.
Eu falo daqueles que estão perdidos para Mim, mas Eu tenho toda a intenção de
estender a Minha Misericórdia a tantos quanto possível. Vinde a Mim e deixai-Me
reafirmar a extensão do Meu absoluto Amor e ComPaixão por cada um de vós. Aqueles
que Me rejeitam, e em alguns casos, Me detestam, serão envolvidos nos Meus Braços
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quando Eu acalmar os seus pobres corações e iluminar as suas almas. Eu tornar-Me-ei
a sua única esperança quando, finalmente, eles perceberem que o caminho da
escuridão que escolheram não oferece nada, senão a infelicidade e o medo.
Eu derramarei por todo o mundo os Meus Raios de Divindade, cheios de Misericórdia,
e em breve Eu limparei toda a humanidade para que possa ser levada para o Meu
Reino, rapidamente. A Minha Hora está quase a chegar, pois Eu espero o dia em que o
Meu PAI Me entregue as Chaves do Meu Reino.
Quando o Pato Final estiver concluído, Eu desejo trazer mais de 7 bilhões de filhos de
DEUS para casa; finalmente ao seu Eterno Paraíso. Esta é a vossa herança final que vos
foi prometida, não a rejeiteis, pois a tristeza que colocaríeis sobre vós é para ser
temida; e se vós Me voltardes as costas haverá um momento em que Eu nada mais
posso fazer para vos salvar.
O vosso JESUS.

DEUS PAI: Eu, o vosso amado PAI, marquei finalmente o dia para
O Aviso; só Eu sei esta data
1 de Abril de 2013
Minha queridíssima filha, os Sacrifícios feitos por Mim, o vosso amado PAI, em nome
da humanidade, estão a chegar ao fim.
Todas as tentativas foram feitas, por causa do Meu Puro Amor pelos Meus filhos, para
os salvar do mal do pecado. Nestes tempos, a batalha final para salvar todos os Meus
filhos de todos os credos e raças está agora nos estágios finais.
Quem, dentre vós, se levanta para a Verdade, quando ela vos tem sido dada há tanto
tempo? Quem, dentre vós, aceita a Minha Santa Palavra tal como vos é apresentada
hoje no Meu Livro da Verdade? Aqueles de vós que gritarem à Minha profeta serão
silenciados, para que os Meus filhos possam ouvir a doce Voz do Meu amado Filho,
quando as almas são chamadas ao refúgio seguro, para serem preparadas para o Novo
Paraíso na terra.
Eu apelo a todos os Meus filhos, os fortes, os fracos, os vulneráveis, os ignorantes e os
inchados de orgulho, que pensam saber a Verdade das profecias prometidas por Mim
ao longo dos séculos, para responderem a este chamamento do Meu Reino Celestial.
Eu, o vosso amado PAI, marquei finalmente o dia para O Aviso; só Eu sei esta data. Só
Eu sei a data do Grande Dia em que o Meu Filho retornará para reivindicar o Reino que
Eu Lhe prometi.
O dia de O Aviso, concedido a vós como uma grande Dádiva, dividirá a humanidade em
duas metades. A primeira metade aceitará a grande Misericórdia do Meu Filho, a outra
metade vai esconder-se e fugir. Eles acreditarão que têm o poder de resistir à
intervenção de DEUS para os salvar. O que eles não sabem é que Eu os perseguirei até
ao Último Dia, para os salvar do horror final, a partir do qual não há retorno.
Meus filhos, não tenhais medo de Mim, é por causa do Meu Amor por vós que Eu
permiti a perseguição final, quando o maligno se dará a conhecer de uma forma como
nunca antes.
Todas as Igrejas Cristãs serão derrubadas em espírito, algumas serão demolidas. A
Igreja Católica, acima de todas as outras, será a mais afetada, uma vez que será agora
contaminada por dentro do seu núcleo.
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Esta moléstia será viciosa, mas a Igreja fundada pelo Meu Filho na Terra sobreviverá a
esta perversidade, embora muito disso seja fora de Roma, porque a Cadeira de Pedro
foi profanada.
Erguei-vos, todos os que juram fidelidade ao Meu Filho, fiquem juntos e rezem para
que a infestação não devore aquelas almas que deram as suas vidas ao Meu Filho. Ó,
como eles serão tentados pelas novas leis, que acreditarão ser ditadas do Céu, através
da Cadeira de Roma. Como os seus corações vão suspirar de tristeza quando a
desordem irromper. Como eles vão chorar quando aqueles servos sagrados, às
centenas de milhares, forem excomungados. Só então eles estenderão os seus braços e
apelarão ao Meu Filho para os guiar.
A Minha Divindade cobrirá o mundo e reunirá todos os Meus filhos dentro do Reino do
Meu Filho. Vós deveis esperar este chamamento e aceitar, com o coração agradecido,
esses Dons que vos são dados, como armas de que vós precisais para lutar contra a
perversidade que cobrirá a terra de escuridão.
Os dóceis e humildes de coração, que Me amam, ao vosso PAI, e aqueles que aceitam a
Divindade do Meu Filho Unigênito, JESUS CRISTO, serão reunidos em primeiro lugar.
Eles, cujos nomes estão no Livro da Vida, serão chamados e reinarão como líderes,
juntamente com os santos, entre as doze tribos de Israel.
Aqueles de vós, de almas tíbias, serão então iluminados e o vosso fardo será mais
pesado. Será através das vossas orações, que os outros, aqueles que se escondem de
Mim, serão colocados sob o teto da Minha Proteção.
A besta, que se acovarda diante de Mim, não ganhará facilmente as almas destes Meus
filhos. Todos os Atos de Misericórdia, todos os milagres, e todas as intervenções serão
concedidos por Mim, por causa dos Meus filhos.
Aqueles que se levantam perante Mim, os Meus filhos, sofrerão um castigo terrível.
Embora Eu ame a todos os Meus filhos, Eu não hesitarei em impedir, dentre eles, os
que, se Eu lhes permitisse, afastariam do Meu Reino aqueles com que Eu preencherei
toda a Minha família.
Tende cuidado com a Minha Ira, porque embora Ela esteja contida, e a Minha Paciência
seja grande, Eu vou lançar sobre a Terra uma grande aflição, mesmo que isso signifique
muita destruição. Tal como uma doença que devora o corpo humano, também as ações
perversas do homem contra o seu irmão destroem as células saudáveis. Se esta doença
não for interrompida, e, se Eu não cortar e deitar fora a carne doente, Eu não posso
fazer o corpo íntegro novamente.
Será apenas o íntegro, o Corpo saudável da Igreja do Meu Filho na Terra, que pode
chegar até à porta do Meu Novo Reino na Terra. Aqueles que afastaram, a eles mesmos,
da tentação de rejeitar o Meu Filho, acharão que é mais fácil serem dignos de se
juntarem como Um Corpo, em união com o Meu Filho. Eles receberão a vida eterna e
não haverá mais dor.
O vosso PAI Amado; DEUS, o Altíssimo.
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Hoje, Eu trago grandes Graças ao mundo
31 de Março de 2013
Minha querida e amada filha, hoje, Eu trago grandes graças ao mundo, pois alegro-Me
por causa da fé que existe, apesar dos desafios e tribulações que os filhos de DEUS têm
de suportar no mundo, neste tempo.
Eu renovo hoje a face da terra e encho as almas daqueles que crêem em Mim, o vosso
amado JESUS CRISTO, Redentor de toda a humanidade, com o Meu ESPÍRITO SANTO.
Alegrai-vos e ignorai o tormento que está a ser desencadeado por Satanás. Em vez
disso, humilhai-vos diante de Mim e colocai toda a vossa confiança na Minha
Misericórdia, e Eu proteger-vos-ei dos malefícios.
Vós deveis saber que todo o Poder é Meu. O maligno e aqueles que ele escraviza não
têm poder sobre Mim. Mas a sua influência destruirá muitos daqueles que se deixam
abertos ao engano da besta.
O Meu Reino espera por vós, em todo o seu Glorioso Esplendor, e esse momento está
quase sobre vós.
Os Meus seguidores espalhar-se-ão, multiplicar-se-ão em grupos e proclamarão a
Palavra de DEUS, a Verdade, que está contida na Bíblia Sagrada. Vós deveis agora
voltar aos Evangelhos e lembrar as pessoas sobre o seu conteúdo, pois está aí a Palavra
de DEUS.
Muitas novas leis serão levadas às vossas nações, nas quais o Livro do Meu PAI será de
acesso impossível. Vós nunca deveis aceitar essas leis porque elas negam-Me. Quando
vós não tiverdes acesso aos Meus Ensinamentos, os vossos filhos não Me conhecem.
Quando os Meus Ensinamentos, as Leis de DEUS, se tornam proscritos, sabereis então
que é pela mão de Satanás que os vossos governos estão a ser guiados.
Vós não deveis permitir-vos a ser tornados escravos. Vós não deveis sucumbir a leis
absurdas, que negam o vosso livre arbítrio. Nunca vos esqueçais de que vós nascestes
com o Dom do livre arbítrio – um Dom de DEUS.
Qualquer homem que deite fora o seu livre arbítrio, nega a DEUS. Qualquer governo ou
nação, que vos negue o vosso livre arbítrio de dar testemunho de DEUS, está a ser
guiado por Satanás. Vós, Meus amados seguidores, fostes enganados pelas influências
satânicas dessas nações, as quais controlam os vossos bancos, os vossos governos e o
vosso acesso aos alimentos.
Virá o tempo em que eles vos farão sofrer ainda mais do que sofreis agora, mas, de
repente e inesperadamente, virá um castigo severo, que tornará inúteis esses governos
e os seus poderes. A intervenção de DEUS será rápida e eles, essas seitas malignas, vão
rastejar com as suas mãos e joelhos, gritando de terror pela punição que lhes vai
acontecer pelas suas más ações.
Vós, Meus queridos seguidores, deveis confiar em Mim e permanecer fortes. Hoje Eu
abençoo-vos com um Dom especial, o Dom da Perseverança. Vós sabereis que vos foi
dado este Dom e que a vossa paciência será impenetrável. A vossa determinação para
fazer a Minha Santa Vontade surpreenderá, até mesmo a vós, e, quando chegar a hora
de professardes publicamente o vosso testemunho pela Minha Segunda Vinda vós não
tereis medo algum. Em vez disso o amor por Mim manifestar-se-á, ele próprio, como
um amor especial pelos vossos irmãos e irmãs. Vós vê-los-eis então tal como eles
aparecem aos Olhos do Meu PAI, como pequenos. O vosso coração dilatará de amor e
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isso vai abalar-vos, porque sentireis amor nos vossos corações, mesmo pelos inimigos
que governam as vossas nações sob o comando da besta.
Esse amor converterá as almas daqueles que têm ódio nas suas almas. As vossas
orações por essas almas conceder-lhes-ão imunidade da punição que teriam de
enfrentar no dia do castigo, quando Eu venho para julgar.
Esse Dom da Perseverança que Eu vos dou hoje salvará almas, pois cada Dom que Eu
trago tem apenas um objetivo, o de salvar todas as almas, para que possamos unir-nos,
como uma Sagrada Família, no Novo Paraíso na Terra.
O vosso JESUS.

A Ressurreição do Meu amado Filho é o Dom mais importante,
pois significa que a vida eterna pode ser dada a todos os filhos de
DEUS
31 de Março de 2013
Meus filhos, a Ressurreição do Meu amado Filho é o Dom mais importante, pois
significa que a vida eterna pode ser dada a todos os filhos de DEUS.
Ao ascender da morte, o Meu Filho destruiu a morte. A morte já não tem poder sobre
vós, se assim o desejardes. A vida que vos foi dada vai mudar em breve, porque haverá
apenas uma Vida em DEUS.
Quando os Novos Céus e Nova Terra se fundirem haverá somente vida eterna. A morte
do corpo, mente e alma, não existirá mais. Vós nunca deveis temer esta nova Vida, pois
ela vai libertar-vos. Muito amor inundará a terra, em breve, derramado pela
Misericórdia do Meu Filho. Esta grande, grande graça, será o próximo passo dado por
DEUS para salvar os Seus filhos da morte da alma. A morte do corpo não acontecerá
mais quando o Meu Filho descer com a Nova Jerusalém.
Vós deveis mostrar grande coragem durante estes tempos perversos, porque estas
experiências estão para breve. Focai apenas a grande Vida que vos espera e rezai para
que todas as almas aceitem este Dom Miraculoso.
Essas almas, que se recusam a aceitar a Verdade da vida eterna, irão, em vez disso,
escolher a condenação eterna. Há apenas duas opções, e, porém, muitas dessas almas
acreditam que há uma terceira. Aqueles que seguem as seitas, criadas pelo poder do
maligno, acreditam erroneamente numa outra vida mística, onde lhes será dado um
grande poder. Eles acreditam em falsos anjos. Eles idolatram falsos anjos, e,
infelizmente, muitos deles existem, mas não são anjos de DEUS. Eles definham em
cadeias no abismo do Inferno, e, no entanto, eles ainda conseguem enganar os filhos de
DEUS que acreditam que são anjos da luz. A única luz que vós deveis seguir é a Luz de
DEUS - a Verdade.
O Reino, o Novo Paraíso que espera por vós, é o que vos foi prometido por DEUS, sobre
o qual o Meu Filho reinará.
Aceitai a Mão do Meu Filho e entrareis no Paraíso.
A vossa amada Mãe, Mãe de DEUS, Mãe da Salvação.
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Não vão cair aos Meus Pés. Não são os Meus Pés que eles beijam,
mas os dos Meus servos, os dos Meus seguidores, os dos Meus
pecadores
Sexta-feira Santa, 29 de Março de 2013; 19:00 hs. (mensagem 3)
Minha querida e amada filha, quando Judas Iscariotes Me traiu, ele segurou a Minha
cabeça e beijou-Me na face. Quando aqueles que lideram a Minha Igreja dizem que Me
amam e a seguir Me traem, vós vedes claramente o beijo da traição.
Não vão cair aos meus pés. Não são os Meus Pés que Eles beijam, mas os dos Meus
servos, os dos Meus seguidores, os dos Meus pecadores.
Mostrar preocupação com as necessidades dos outros seres humanos é admirável. Mas
quando vós promoveis o bem-estar físico, as necessidades do homem, sobre as suas
necessidades espirituais, não é a Mim, JESUS CRISTO, que vós seguis.
Humanismo não é Cristianismo. Ser Cristão significa entregar tudo a Mim, o abandono
de vós mesmos, em profunda humildade, aos Meus Pés. Isso significa permitir-Me
guiar-vos. Isso quer dizer obediência às Minhas Leis e fazer tudo o que podeis para
manifestar o exemplo do Meu Amor por todos vós. Hoje, Eu fui traído.
Não é por muito tempo, nem o será, que vós sereis enganados na ocasião em que a Casa
de DEUS é atacada, a partir de dentro, mas nenhuma desordem se pode seguir. Vós
deveis pegar na vossa Cruz e seguir-Me, pois em breve estareis com os olhos vendados,
tropeçareis e caireis na escuridão.
Sem a Luz de DEUS vós não sereis capazes de ver.
O vosso JESUS.

Em breve o Meu Amado Papa Bento XVI orientará os filhos de
DEUS a partir do seu lugar de exílio
Sexta-Feira Santa, 29 de Março de 2013; 20:45 hs. (mensagem 2)
Minha querida e amada filha, hoje será feita história. Embora a Minha Paixão esteja a
ser comemorada, ela representará, na verdade, a Crucificação da Igreja Católica.
Nos dias que antecederam a Minha traição, no Meu Tempo na terra, os sacerdotes do
dia lutaram de todas as maneiras que podiam para tentar provar que Eu era culpado de
heresia.
Eles levaram o que Eu tinha ensinado - a Palavra de DEUS - e distorceram-Na. Depois,
eles espalharam rumores, contendo mentiras, e disseram que Eu estava a tentar afastar
as pessoas dos Verdadeiros Ensinamentos da Igreja. Eles pregaram nos Templos para
alertar as pessoas para se afastarem de Mim, a fim de não ofenderem os sumos
sacerdotes. Elas foram avisadas de que se continuassem a espalhar as Minhas
mensagens seriam expulsas, como leprosos, do Templo Sagrado. Nalguns casos, foi dito
aos Meus discípulos que iriam sofrer punição física e que seriam presos.
Enquanto blasfemavam contra o ESPÍRITO SANTO – eles negaram que Eu falava a
Verdade e disseram que a Minha Palavra era de Satanás – continuavam a adorar a
DEUS, no Templo. Vestidos com roupas de Reis, eles lutavam pelos seus lugares no
altar do Templo. Todos os servos humildes ficavam em pé durante horas, enquanto eles
se sentavam nas cadeiras que foram preparadas para Reis. O altar estava tão cheio de
líderes da Igreja que as pessoas comuns ficavam confusas. Elas eram obrigadas a
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prestar homenagem a DEUS, sendo forçadas a honrar os mais altos funcionários da
hierarquia dos servos de DEUS. Os sumos sacerdotes exigiam o respeito daqueles que
participavam no Templo. Eles exibiam todos os sinais exteriores de amor e humildade,
o que deles se esperava, e, porém, vestiam-se e comportavam-se como mestres na Casa
do Meu PAI, em vez de servos, como devia ser.
As pessoas tinham medo de ofender os fariseus, quando Me seguiam. Sacerdotes foram
intimidados e advertidos de que, a menos que parassem de espalhar a Minha Palavra,
seriam despojados dos seus títulos. As pessoas comuns sabiam, se fossem apanhadas a
espalhar os Meus Ensinamentos, que a sua própria sorte seria muito pior.
A Crucificação do Meu Corpo na terra completou a primeira parte da Aliança com o
Meu PAI, para salvar a humanidade.
A Crucificação do Meu Corpo Místico – a Minha Igreja na terra - começou hoje, o início
da perseguição final, como o plano maçónico para contaminar a Minha Casa se torna
agora claro para todos os que conhecem a Verdade.
A história vai agora repetir-se, mas a Verdade não será negada. Aqueles que Me
negarem, porém, com o tempo voltarão para Mim.
Aqueles que sabem das profecias preditas, de que a Minha Igreja será o alvo final, para
afastar do mundo todos os vestígios de Mim, JESUS CRISTO, elas estão a acontecer
agora... Vai seguir-Me no Meu exército remanescente, quem permanecer fiel aos Meus
Ensinamentos até ao fim dos tempos.
Ninguém pode impedir que a Verdadeira Palavra de DEUS se espalhe. Ninguém. O
reinado na Casa de Pedro será curto, e, em breve, o Meu Amado Papa Bento XVI
orientará os filhos de DEUS a partir do seu lugar de exílio. Pedro, o Meu Apóstolo, o
fundador da Minha Igreja na Terra, guiá-los-á nos últimos dias difíceis, enquanto a
Minha Igreja luta pela sua Vida.
O vosso JESUS. DEUS vos abençoe.

Hoje a Minha Igreja na Terra será Crucificada. Hoje marca o
início das mudanças
Sexta-Feira Santa, 29 de Março de 2013; 12:15 hs (mensagem 1)
Minha querida e amada filha, hoje a Minha Igreja na Terra será Crucificada.
Hoje, marca o início das mudanças, que serão rápidas e virão para mudar a face da
Igreja Católica no mundo.
Na sua esteira virá a fusão de todas as doutrinas, o que será visto em cada sinal público,
e deliberadamente demonstrado para dar testemunho público.
Vede agora como tudo o que Eu vos disse virá a luz. Eu desafio, esses entre vós, a negar
a horrível verdade quando sois forçados a engolir uma mentira.
Vós, Meus seguidores, deveis proteger os Meus sacramentos e estar vigilantes. Vós,
Meus servos sagrados, sereis em breve colocados à prova porque a Minha Divindade
será desafiada. As Leis de DEUS serão adaptadas e, logo que a Minha Eucaristia for
adulterada, a Mão de DEUS descerá com tanta força que vós ireis saber, de imediato,
que estas Mensagens vêm do Céu.

225

A Minha tristeza tornar-se-á a vossa tristeza. A vossa aflição, pelo vosso conhecimento
da Verdade, tornará impossível que vós aceiteis os sacrilégios que sereis instruídos
para abraçar.
Mesmo assim, se vós não aceitardes a Minha profeta e as Palavras que Eu lhe dou, Eu
ainda vos darei tempo. Pois muito em breve sereis convidados a renovar os vossos
votos pelos líderes entre vós. Ser-vos-á solicitado que penhoreis a vossa vida, através de
testemunho sob juramento, às leis do paganismo. Se fizerdes isso, vós ficareis sob a
influência do maligno e ireis batalhar contra DEUS.
Vós deveis perseverar e permanecer-Me fiéis e deveis pedir-Me orientação quando o
homem que se senta na Cadeira de Pedro, que se recusa a seguir os seus passos ou a
usar os seus sapatos, destrói a vossa fidelidade a DEUS.
Como vós testemunhais agora a Crucificação da Minha Igreja na Terra, Eu vou chamarvos para proclamardes a Verdade de DEUS. Eu vou continuar a chamar-vos para vos
proteger. Eu assegurarei que a Minha Igreja, aqueles que aderem aos Meus
Ensinamentos, aos Meus Sacramentos e à Palavra de DEUS, viva através dos
remanescentes, que nunca desertarão de Mim.
Haverá aqueles, dentre vós, que hoje Me trairão. Outros de vós, dentro em breve, vão
denunciar os Meus Sacramentos, pois vós ficareis demasiado fracos para defender a
Palavra de DEUS. Aqueles de vós que já suspeitam da verdade e que tentam espalhar a
Minha Palavra sofrerão, porque vós não tereis coragem de vos levantar pela Verdade.
No entanto, ainda permanecereis fiéis a Mim, pois sabeis que não podeis viver sem o
Meu Amor.
Ouvi a Minha Voz. Inclinai a vossa cabeça cansada sobre o Meu Ombro e permiti-Me
envolver os Meus Braços em torno de vós neste momento. Eu sempre vos protegerei.
O vosso JESUS.

O perigo para a existência da Sagrada Eucaristia ser-vos-á
mostrado
28 de Março de 2013
Minha querida e amada filha, tu entendes agora quanto esta Missão é detestada pelo
maligno. Tu deves, no entanto, superar os cruéis obstáculos colocados antes de
abrandares o Meu Trabalho.
O perigo para a existência da Sagrada Eucaristia ser-vos-á mostrado através da
arrogância daqueles, dentro de Minha Igreja, cujo plano para alterar a Verdade
começou a sério.
Não importa que muitos dentre vós escarneçam da Minha Missão de preparar as vossas
almas para o Grande Dia. Com o tempo vós sabereis que Sou realmente Eu, JESUS
CRISTO, Quem vem até vós, para vos servir.
Eu Sou o vosso Mestre e vosso Servo. Vós, Meus servos sagrados, deveis lembrar-vos do
vosso papel e nunca o esquecer. Como servos, vós não podeis ser também mestres.
Porque, se vós sois um mestre, não Me podeis servir. Muitos de vós, na Minha Igreja,
esqueceram o que vos ensinaram. Vós esquecestes a Palavra de DEUS.
A Minha promessa é fornecer-vos o Alimento da Vida - o Meu Corpo e Sangue - e ainda
assim, uma vez mais, vós ireis negar-Me. Vós fareis isso removendo a Sagrada
Eucaristia do Templo de DEUS e substituindo-A por um corpo. O substituto será sutil e
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demorará um pouco até que vós possais detectar a ação do mal, a qual vos será
impingida.
Como o Meu Corpo, através da Sagrada Eucaristia, vos sustenta, a morte do Meu Corpo,
da Minha Igreja, trará a morte para as almas daqueles que Me descartarem.
A época da abominação está muito próxima. O momento para escolher entre o Meu
caminho ou o do falso profeta está quase sobre vós. Vede, agora, como a Verdade será
distorcida pelo impostor. Vede como ele se exalta no Meu lugar, mas se recusa a trilhar
o caminho da Verdade, como servo de DEUS.
O vosso JESUS.

Vós deveis manter os olhos abertos para algo que insulte a Minha
Divindade
26 de Março de 2013
Minha querida e amada filha, esta Mensagem é para o mundo. Ela é para os Cristãos de
todas as denominações, JuDEUS e todas as religiões que proclamam o Meu PAI Todo
Poderoso, DEUS o Altíssimo.
Esta Mensagem é também para aqueles que não acreditam em DEUS PAI ou em Mim,
Seu Único Filho gerado. É também para aqueles que não cuidam da vida que têm pela
frente e cuja indiferença significa que eles não podem aceitar a Existência de DEUS.
Através destas Mensagens, estais a ser advertidos para o perigo da vossa vida futura e
do vosso bem-estar, para que Eu possa conduzir-vos a todos para o Novo Paraíso que
foi criado para vós, quando o Céu e a Terra se fundirem como um. Este Reino está
completo e os Portões serão abertos para cada um de vós. Esta maravilhosa Dádiva,
onde vós vivereis em perfeito corpo, mente e alma vem do Único DEUS, o Altíssimo,
que criou o mundo.
O tempo do vosso exílio na terra está quase acabado. Não mais ireis suportar a dor do
pecado, que cria destruição em toda a parte do mundo. O ódio, que é mantido vivo no
mundo pela infestação de Satanás, não existirá mais. Quando o ódio for banido, o mal
já não sujará a perfeita Criação de DEUS. O Seu Planeta, os Seus Dons da Natureza, a
Sua Proteção e o Seu Amor serão renovados para vos dar uma vida eterna, onde a
morte não é possível.
A vida na Terra, como é agora, nunca vos irá satisfazer enquanto reinar Satanás. O seu
reinado já está no fim, mas aqueles que ele infesta continuarão a espalhar o pecado,
sugando as inocentes e as não tão inocentes almas para as profundezas do desespero.
Esta infestação continuará até que tantas almas quanto possível forem tomadas e
apresentadas à besta, que as devorará.
Eu virei em breve, finalmente, como está profetizado, pela segunda vez, para vos trazer
a salvação final e apresentar-vos a Chave do Meu Reino Prometido. O Meu Reino
descerá dos Céus para que o mundo veja antes de soar a trombeta final. Quando soar a
trombeta, apenas aqueles que Me permitiram salvá-los e os fiéis à Palavra de DEUS
serão tomados. É por isso que vós não deveis permitir que o orgulho vos cegue para o
Chamamento de DEUS, neste momento. Esta Missão foi preparada desde as primeiras
profecias dadas por DEUS à raça humana. Sede gratos porque, pela Misericórdia de
DEUS, foi-vos concedida esta Grande Dádiva. Nunca permitais que o orgulho vos cegue
para a Minha Divina Presença, pois isso é o que vos irá separar da Minha Misericórdia.
Eu preparo-vos agora, unicamente para que Eu possa salvar toda a humanidade e não
apenas os eleitos que Me servem com grande humildade. Eu quero a todos vós, não
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importa em que acreditais. O Meu PAI planejou essa Missão para abrir os vossos
corações, para que vos possa ser mostrada a Verdade à tempo, antes do Grande Dia, no
qual Eu venho para Julgar.
O Dom do ESPÍRITO SANTO continua a ser derramado sobre esta Missão e cobre todas
as almas, especialmente aquelas que teimosamente Me viram as costas. A batalha pelas
almas é entre o Meu Reino e o terrível abismo que está sob as regras das besta. Vós
deveis manter os olhos abertos para algo que insulte a Minha Divindade. Não importa
de onde venham os insultos, mas vós nunca deveis aceitá-los em Meu Santo Nome.
Agora é o momento do grande engano e Eu exorto-vos a rezar a DEUS por sabedoria,
para entenderdes o que realmente vem de Mim e o que não vem.
O vosso JESUS.

O maior horror que Eu testemunhei no Meu Tempo, no Jardim
das Oliveiras, foi o flagelo do pecado no fim dos tempos
25 de Março de 2013
Minha querida e amada filha, o maior horror que Eu presenciei no Meu tempo, no
Jardim das Oliveiras, foi o flagelo do pecado no fim dos tempos. Durante a visão que
Me foi mostrada por Satanás Eu vi o afastamento do homem mortal das Leis de DEUS.
Ele, o maligno, mostrou-Me imagens terríveis; tentando-Me, com todas as razões
porque Eu deveria afastar-Me da Vontade do Meu PAI. Ele quis atormentar-Me e
portanto exibiu o poder que ainda teria, apesar da Minha morte na Cruz.
Foi-me mostrada a destruição final da Minha Igreja na terra, a captura do poder no seu
interior por seitas maçónicas, a imoralidade do homem, a falta de vergonha por parte
dos filhos de DEUS, como eles se comprometeram nos vis pecados da carne; o
assassinato de inocentes e a queda no erro por parte dos que professam falar em Meu
Nome
Tão poderoso é Satanás que implantou dúvidas na Minha Mente acerca da Minha
Existência, o Filho do Homem. Eu, na Minha Divindade, não poderia sucumbir ao
pecado, mas Eu digo-vos isto, para que a humanidade possa entender como o maligno
vos pode tentar a afastarem-se de Mim.
Satanás não mostra o mal das maneiras mais óbvias. Em vez disso, ele disfarça o mal
como bem. Ele é astuto e pode iludir até mesmo o mais santo entre vós, levando-o a
acreditar que a mentira é a Verdade.
Como as pessoas se afastam dos Meus Ensinamentos, elas abraçam o pecado de bom
grado e com a cobiça nos seus corações. Sem direcção, elas afastar-se-ão sempre da
graça. Quando o Meu Nome está a ser varrido da face da terra, o homem não será capaz
de encontrar DEUS.
Seja qual for a religião que vós sigais, não importa, porque o vosso único caminho para
DEUS é através de Mim, o Seu único Filho. Pela Minha morte na Cruz, Eu salvei-vos incluindo cada homem, mulher e criança, vivos no mundo de hoje, dos fogos do
Inferno. Se vós não aceitais isto, então não podeis entrar nos Portões do Paraíso. É
somente através do Filho que podeis ser apresentados ao PAI. Rejeitai-Me, a JESUS
CRISTO, e rejeitais a vossa salvação.
Quão pouco vós aprendestes sobre o pecado e a maneira como vos separa de DEUS. A
difusão do pecado nunca foi tão exuberante desde que DEUS criou o mundo. Vós,
pecadores, atingistes novos abismos, o que Me desgosta. Vós expusestes mesmo os
mais pequenos, que estavam confiados aos vossos cuidados, a comportar-se como
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demónios. Falta-vos amor, caridade e comPaixão para com o outro, e, ainda, muitos de
vós ostentais os vossos atos de fé para o mundo ver e admirar. Assim como os fariseus
prescreveram as leis de DEUS, mas não as praticaram, nem mostraram humildade,
assim também aqueles de vós que dizem vir em Meu Nome cavam o pecado do orgulho.
Muito precisais vós, ainda, de aprender sobre a Minha Voz e os Meus Ensinamentos, os
quais ainda caem em ouvidos moucos. Depois, há aqueles que passam o tempo todo a
proclamar o seu conhecimento de DEUS, que dizem saber as profecias, que têm ainda
que ser reveladas, mas que nada sabem. Se não fosse pela Minha grande Misericórdia
vós seríeis incapazes de entrar no Meu Reino.
Chegou o tempo para que todos aqueles que pretendem orientar os filhos de DEUS nos
caminhos do Senhor, implorarem-Me, a JESUS CRISTO, pelo Dom da Humildade. É o
tempo para vós escutardes a Verdade, como vos foi dada, porque não tendes muito
tempo para vos redimires aos Meus Olhos.
O vosso JESUS.

A Minha Missão não é dar-vos uma nova Bíblia, o que nunca
poderia ser, porque o Livro do Meu PAI contém toda a Verdade
24 de Março de 2013
Minha querida e amada filha, quando te for perguntado, por aqueles que Me amam,
qual é o propósito da tua Missão, a tua resposta deve ser - salvar as vossas almas.
Quando és ridicularizada e escarnecida e te perguntam o que te dá o direito de
proclamar a Palavra de DEUS - a resposta é, para que JESUS possa salvar as vossas
almas. Assim, quando aqueles que já proclamam a Minha Palavra Sagrada e seguem os
Meus Ensinamentos, te acusam de heresia - então a resposta para eles é esta. Vós, que
sois fiéis a CRISTO, não achais que também vós sois pecadores aos olhos de DEUS? Não
quereis, também vós, salvar as vossas almas?
O pecado estará sempre entre vós e DEUS. Cada alma, incluindo o pecador mais
endurecido e aqueles entre vós que sois almas escolhidas, nunca estareis livres do
pecado, até que Eu volte. Vós podeis ser resgatados todas as vezes que confessais os
vossos pecados, mas a vossa alma permanece limpa apenas por um curto período.
Nunca sintais que não tendes necessidade do alimento da vida. A Minha Luz chama-vos
agora para Mim, através desta Missão muito especial. Eu dar-vos-ei grandes bênçãos e
graças especiais quando vós responderdes ao Meu Chamamento, quando Eu Vos acenar
para o Meu Novo Reino – o Meu Novo Paraíso.
Vós podeis acreditar que DEUS não precisa de enviar outro profeta - que a humanidade
foi libertada da influência de Satanás após a Minha morte na Cruz, que já foi dada a
Verdade através dos Meus Ensinamentos e que a Verdade está contida no Livro do Meu
PAI, a Bíblia Sagrada. E vós estaríeis correctos, mas por isto. Há ainda mais que vós
tendes que saber, como as profecias contidas no Livro da Revelação que não são
conhecidas por vós. Foi-vos dada a síntese - e ainda assim muitos de vós recusam-se a
reconhecer o seu conteúdo. Vós olhais de lado para o Livro da Revelação e não tendes
nenhum desejo de o compreender.
A Minha Missão não é dar-vos uma nova Bíblia, o que nunca poderia ser, porque o
Livro do Meu PAI contém toda a Verdade. A Minha Tarefa, num mundo que mergulhou
no paganismo, é lembrar-vos da Verdade, por um lado, e, por outro, o Meu Desejo de
preparar as vossas almas para o momento da Minha Segunda Vinda.
Muitos de vós dizem que Me honram, mas muitos afastaram-se da Verdade. Muitos não
acreditam em Satanás ou na existência do Inferno, e, como tal, não levam a sério o
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pecado. Vós fostes levados a um grave erro através da vossa tolerância para com o
pecado. E, agora, erros mais graves acontecerão, em todas as Igrejas Cristãs, quando o
pecado for posto de lado. Vós sereis levados para uma doutrina de engano. Esse é um
plano elaborado pelo Maligno para vos roubar de Mim.
Porque a Minha Divina Presença, o Meu corpo e o Meu sangue, está contida em cada
Tabernáculo do mundo - vós tendes sido capazes de lutar contra o pecado. Mas agora,
quando o plano para remover a Santa Eucaristia está prestes a chegar, vós estareis
desamparados.
É por isso que Eu vos revelo a Verdade do que está para vir, para que Eu possa
preparar-vos. É unicamente porque Eu vos Amo que Eu vos chamo agora.
Quando os erros estiverem expostos, então vós percebereis quanto tendes que
aprender, e como o orgulho vos impediu de aceitar a Minha Mão da Misericórdia; e
como vós não sois nada sem Mim.
O vosso JESUS.

Mãe de DEUS: O Corpo do Meu Filho foi rasgado em pedaços
23 de Março de 2013
Minha filha, muitos não entendem a Minha função como Co-Redentora. Além disso,
não sabem por que isso é assim.
Quando aceitei o chamamento para ser a Mãe de DEUS, Eu fiquei sujeita à Aliança de
DEUS para Salvação da humanidade.
Quando Eu sofri pelo Meu Filho, Eu senti o mesmo amor que qualquer mãe teria pelo
seu filho. Esse puro e lindo menino fazia parte de Mim, da Minha própria carne e
sangue. No entanto, Eu também sabia que Ele não era apenas uma criança comum. O
Seu Espírito entrou na Minha alma e em breve Eu coloquei os olhos nele. Ele e Eu
estávamos entrelaçados como um só, pelo que Eu sentia cada Emoção, Dor, Alegria e
Amor que corria n’Ele. Eu também sabia que Ele era Divino e que Eu era, como tal,
apenas Sua serva, embora Ele nunca Me fizesse sentir como tal.
Enquanto bebé, ele reclinava a Divina Cabeça junto ao meu peito e murmurava
palavras de amor com tanta emoção que enchia o Meu coração, e Eu sentia-Me como se
fosse explodir de felicidade. Ele, este Meu Menino, tornou-se tudo para o que Eu vivi.
Cada toque enchia-Me de ternura e de inacreditável alegria. Todos os que o viam, até
mesmo como bebé, diziam-Me quanto Ele era especial. Os Seus Olhos penetrantes
agitavam as suas almas e muitos não sabiam porquê.
Esta ligação especial entre Mim e o Meu amado Filho nunca poderia ser quebrada. Eu
sabia que Eu tinha nascido apenas para Me tornar a Sua Mãe. Esta função foi a única
razão da Minha existência.
E, portanto, Eu respondi a todas as Suas necessidades e Ele, com Amor e ComPaixão,
colocou todas as Minhas necessidades antes d’Ele. Os Seus desejos foram sempre
atendidos por Mim, a Sua mãe, Sua humilde serva.
Quando não acreditavam que Ele era o Filho do Homem, quando Ele proclamou a
Verdade e fez o que o Seu PAI desejava, Eu chorei lágrimas amargas. Como isso Me
rasgou em pedaços, quando Eu tive que testemunhar a Sua perseguição.
Eu suportei a Sua dor, não apenas como qualquer mãe - como elas vêem a dor infligida
nos seus filhos-, a Sua dor tornou-se Minha e a Minha, Sua.
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Eles forçaram-No a caminhar com as mãos amarradas na frente e com cordas à volta da
Sua cintura, o que significava que podia andar – mas vacilando e pouco de cada vez.
Sempre que a Cruz caía sobre o Seu Corpo dilacerado e quebrado, a Minha dor era tão
insuportável que Eu desmaiei continuamente.
A Minha dor não foi apenas física; a Minha tristeza perfurou o Meu coração e rasgou-o
em dois. Desde esse dia, o Meu coração está entrelaçado com o do Meu Filho e, por isso,
durante a Semana Santa Eu revivo a dor, o tormento e a perseguição, com o Meu Filho,
uma vez mais.
Filhos, explicar a selvageria infligida ao Meu Filho, seria impossível vós entenderdes;
tão cruel foi a flagelação. O Corpo do Meu Filho foi rasgado em pedaços.
Nunca vos esqueceis de que Ele era o Filho do Homem, enviado para redimir todas as
almas na terra, incluindo os que estão vivos no mundo de hoje. Ele morreu em terrível
agonia, a fim de salvar todos e cada um de vós, hoje. O Seu Sofrimento não terminou no
Calvário. Ainda está a ser suportado por Ele, até ao Grande Dia da Sua Segunda Vinda.
Aqueles que ignoram estes avisos do Céu são livres de o fazer. Eles não serão julgados
por essa rejeição. Mas, como eles se movem para longe da Verdade destas revelações do
Céu, eles serão tentados ao pecado. Os pecados aos quais eles vão ser tentados, serão
aqueles que serão declarados como não sendo pecados pelos inimigos da Igreja do Meu
Filho na Terra.
Obrigado, filhos, por abrirdes as vossas mentes, os vossos corações e almas a este
chamamento do Céu, enviado a vós pelo Amor que DEUS tem por todos os Seus filhos.
A vossa amada Mãe, Mãe da Salvação.

Eu desejo que todos os Meus seguidores dediquem um período de
jejum a partir da próxima segunda-feira, até às 15:30 horas da
Sexta-Feira Santa
22 de Março de 2013
Minha querida e amada filha, Eu desejo que todos os Meus seguidores dediquem um
período de jejum a partir da próxima Segunda-Feira, até às 15:30 horas de Sexta-Feira
Santa.
Até um pequeno símbolo do jejum permitirá, a todos vós, uma introspecção sobre o
Meu Plano de Salvação e de como vós podeis ajudar-Me a salvar as almas de todos os
pecadores.
É pelo jejum que vos tornareis íntegros de novo. Limpando o vosso corpo, o vosso
espírito será renovado. Eu também desejo que vós recebeis o Sacramento da Confissão,
ou a forma de reconciliação que esteja disponível para vós. Por favor, se vós não
conseguirdes receber este Sacramento, aceitai então o Dom da Minha Indulgência
Plenária que Eu vos dei há algum tempo. (Terça-feira, 31 Janeiro de 2012, 21:30)
Vós deveis dizer esta oração durante sete dias consecutivos para vos ser dado o dom da
absolvição total e o Poder do ESPÍRITO SANTO.
“Ó Meu JESUS, Vós sois a Luz da Terra. Vós sois a chama que toca todas as almas. A
Vossa Misericórdia e o Vosso Amor não conhecem fronteiras. Nós não somos dignos
do sacrifício que Vós fizestes com a Vossa Morte na Cruz, porém nós sabemos que o
Vosso Amor por nós é maior do que o amor que temos por Vós. Concedei-nos, Senhor,
231

o Dom da humildade, para que sejamos merecedores do Vosso Novo Reino. Enchei-nos
com o ESPÍRITO SANTO, para que possamos marchar em frente e levar o Vosso
exército a proclamar a Verdade da Vossa Santa Palavra; e a preparar os nossos
irmãos e irmãs para a Glória da Vossa Segunda Vinda à Terra. Nós Vos honramos;
nós Vos louvamos; nós nos oferecemos a Vós, assim como as nossas tristezas e os
nossos sofrimentos, como presente para a salvação das almas. Nós Vos amamos
JESUS. Tende Misericórdia de todos os Vossos filhos, onde quer que estejam. Amém.”
Assim, em espírito, Eu desejo que vos junteis a Mim, como se estivesses presentes com
os Meus apóstolos na Minha Última Ceia. Vós compartilhareis Comigo o pão ázimo e
comereis Comigo na Minha mesa. Vós, Meus seguidores, podeis compartilhar Comigo o
Meu Cálice de Sofrimento, de vossa própria vontade, se aceitardes a Minha oferta.
Se poderdes aceitá-la, vós ireis, em expiação dos pecados mortais do homem, salvar
milhões de almas. Eu concederei Misericórdia para os pecadores mais empedernidos,
em troca da vossa dádiva de sofrimento.
Eis aqui a Cruzada de Oração para vós, se desejardes compartilhar o Meu Cálice de
Sofrimento. Recitai-a por três vezes, quando puderdes, mas de preferência durante
todo o tempo de jejum.
Cruzada de Oração: (103) Para compartilhar o Cálice do Sofrimento com CRISTO
"Eu prostro-me diante de Vós, ó JESUS, e aos Vossos Pés para que façais o que
quiserdes de mim para o bem de todos.
Deixai-me partilhar o Vosso Cálice de Sofrimento.
Tomai esta minha dádiva, para que Vós possais salvar as pobres almas perdidas e
sem esperança.
Tomai-me, em corpo, para que eu possa compartilhar a Vossa Dor.
Segurai o meu coração nas Vossas Sagradas Mãos e levai a minha alma em união
Convosco.
Pela minha dádiva de sofrimento eu consinto que a Vossa Divina Presença abrace a
minha alma, para que Vós possais resgatar todos os pecadores e unir todos filhos de
DEUS para todo o sempre. Amém ".
Este sacrifício da vossa parte, apresentado a mim, JESUS CRISTO, Redentor de toda a
humanidade, permitir-Me-á derramar a Minha Misericórdia por todo o mundo.
Mais importante, Eu salvarei mesmo aqueles que Me odeiam. As vossas orações e
sacrifícios são a sua única graça de salvação pois, sem isso, eles seriam destruídos pelo
maligno.
Se vós não quiserdes suportar esse sofrimento, Eu conceder-vos-ei grandes bênçãos, e
peço que continueis Comigo na Minha jornada para despertar o mundo do seu sono e
para que Eu possa levantar o véu de engano que o cobre.
O vosso JESUS.
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Assim como o cego não pode ver haverá entre a Igreja de
Roma os que podem ver, mas que se recusam a reconhecer a
Verdade
20 de Março de 2013
Minha terna e amada filha, a Minha Crucificação está a ser revivida mais uma vez, e
cada parte está ligada ao tempo que conduz à Minha Segunda Vinda.
Agora que o Meu Corpo – a Minha Igreja - sofreu a flagelação por tantos anos, por
causa do espírito do mal, a Coroação de Espinhos está agora a ser infligida à chefia da
Minha Igreja.
Quando o terceiro espinho perfurou o Meu Olho Direito, Eu já não podia mais ver
através dele, somente através do Meu outro Olho Eu podia ver a terrível dor
experimentada pela Minha Mãe. Agora que a Coroa de Espinhos perfura a Cabeça da
Minha Igreja, em Roma, apenas uma metade suportará o testemunho da verdade
das profecias preditas, a outra metade estará cega e não verá os estragos que estão a ser
causados sobre todas as partes do Meu Corpo - a Minha Igreja - em todas as nações do
mundo.
Assim como o cego não pode ver, haverá entre a Igreja de Roma os que podem ver, mas
que se recusam a reconhecer a Verdade. Tão dolorosa será a verdade, que será mais
fácil para estes Meus servos sagrados seguir o caminho fácil. Covardes, eles
escolherão o caminho da profanação, em vez de trazerem a sua cruz até Mim.
Depois, haverá aqueles que Me amam, e essa divisão não os deterá no plano para Me
ajudar a salvar as almas da morte certa. Essas almas bravas, preenchidas com a graça
do Fogo do Espírito, lutarão para preservar os Meus Santíssimos Sacramentos.
Esses são o clero que alimentará o rebanho durante a perseguição.
Todas as graças serão concedidas a tais almas puras, e eles, por sua vez, levarão o Meu
exército remanescente às portas do Novo Céu e Nova Terra.
É preciso muita coragem para aceitar a Palavra dos profetas de DEUS. Nunca é fácil
ouvir as Palavras dos profetas, cujas Palavras separam os seus corações das almas,
como uma espada de dois gumes. Os seus avisos são dolorosos de ouvir, mas doces
pelos frutos que produzem, porque quando a Palavra de DEUS é dada como uma
Dádiva, ela oferece a salvação. Agarrai a Minha Santa Palavra, porque ela é a vossa
salvação. Vós, Meus amados seguidores, sois protegidos pelo Selo do DEUS Vivo e por
isso nunca deveis temer.
Os vossos inimigos repreender-vos-ão, insultar-vos-ão e podem perseguir-vos, mas
serei Eu, JESUS CRISTO, Quem caminhará convosco. Vós, os Meus poucos
escolhidos, que respondeis ao Meu Chamamento, através do vosso sofrimento,
redimireis grande parte da humanidade aos Meus Olhos.
Eu abençôo-vos. Eu dou-vos paz e força, de modo a que possais seguir-Me, sem medo
em vossos corações.
O vosso JESUS.

Camada sobre camada, os seus intentos malignos tornar-seão claros, porque eles tropeçam neles próprios
19 de Marçode 2013
Minha querida e amada filha, a Minha Santa Palavra espalha-se neste momento
como um forte vento, em todo o mundo, através destas Mensagens.

233

Muitos ouvirão a Minha Voz, quer o desejem ou não, pois ela soará como um forte
trovão antes da tempestade. Alguns irão reconhecer o ESPÍRITO SANTO enquanto ele
abraça as suas almas. Outros, infelizmente não, mas Eu digo-vos isto. Vós ouvistes a
Minha Voz. Ela agitou as vossas almas, porém, vós bloqueastes-Me. Vós
voltastes-Me as costas. Podeis temer a Minha Voz, pois ela pode ser esmagadora, mas
a única coisa que vós não podeis fazer é ignorar-Me.
Tão poderoso é o Meu Espírito Santo, que Ele tocará as vossas almas, quer vós
desejeis quer não. Aqueles de vós que correrem, esconderem-se e pretenderem
que Eu não Estou Presente, deveis saber que sereis incapazes de negar a Minha
Presença, não importa quão fortemente o tenteis.
Alguns de vós resistis à verdade, porque vos falta fé na Minha Promessa de vos
oferecer a vida eterna. Muitos de vós achais isso assustador e preferis pensar que o
Grande Dia do Senhor não terá lugar na vossa vida. E, portanto, fechais os olhos,
bloqueais os vossos ouvidos e procurais consolo noutras coisas.
A segurança que vós sentis, na tentativa de encontrar a paz onde não pode ser
encontrada, será de curta duração. Em breve, vós estareis a negar a Palavra de DEUS.
As palavras usadas para ouvirdes, desaparecerão das homilias, bem como as cartas
dos vossos bispos e cardeais, que vos são entregues e a todos os Meus insuspeitos
seguidores.
As seitas maçônicas estão infiltradas na Igreja de Roma. Não vos enganeis, só pode
haver um papa de cada vez.
Muitos dos Meus seguidores rejeitam agora a Minha Santa Palavra, a Verdade, tal
como fizeram durante a Minha experiência na Terra. Minha filha, serás rejeitada
como herege, escarnecida e ridicularizada. Tornar-te-ás um espinho para a facção do
falso profeta. Mas em breve todos verão os atos e os gestos astutos dos falsos,
impostores, que presidem ao Meu Trono em Roma, porque eles significam o
sacrilégio.
Camada sobre camada, os seus intentos malignos tornar-se-ão claros, porque eles
tropeçam neles próprios, e, os que forem abençoados com o discernimento
concedido por Mim perceberão a abominação, a qual fica desvendada.
A besta está agora pronta e forma um círculo secular, composto por alguns dos líderes
do mundo com todos os que são contra o Reino de DEUS. Os espíritos
demoníacos que invadem essas pobres almas desejam, por causa do seu orgulho e
arrogância, mostrar-se eles mesmos, para que todos possam ver através dos seus gestos
que serão escrutinados e questionados, até que as respostas finais caiam sobre o que
estão abençoados com o Dom do Discernimento.
Confiai em Mim; confiai neste Dom da Confiança, deixai-me segurar-vos e
conduzir-vos através desta selva de criaturas malignas que desejam devorar as
vossas almas.
O vosso JESUS.

Uma mensagem para os sacerdotes e todos os Meus servos
sagrados que deram as suas vidas pelo Meu sagrado serviço
.

17 de Março de 2013

Minha querida e amada filha, esta é uma mensagem para os sacerdotes e todos os Meus
servos sagrados que deram as suas vidas pelo Meu Sagrado Serviço.
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Meus amados servos, Eu desejo que vós obedeceis às Leis da Igreja e aqueles a
quem vós deveis mostrar obediência em Meu Santo Nome.
Vós nunca deveis abandonar os vossos deveres para com a Igreja e deveis
continuar a servir-Me como sempre. Por favor, administrai todos os Sacramentos
como dantes, mas ainda com maior diligência. ParticiPAI, como sempre, nos vossos
deveres sagrados. O vosso dever é para com os filhos de DEUS e vós deveis guiar o
vosso rebanho. Permanecei fieis aos Meus Ensinamentos, em todos os momentos.
Não sereis vós, Meus preciosos servos, que abandonareis a Minha Igreja na terra. Não
será por vós que serão feitas mudanças às Leis da Minha Igreja, as quais serão
alteradas para abraçar novas doutrinas.
Vós permanecereis fieis ao serviço da Minha Igreja e conduzireis as vossos deveres até
ao terrível dia. Esse será o dia em que Minha Santa Missa será alterada além do
reconhecível. Serão os inimigos de DEUS, que se infiltraram na Minha Igreja na
terra, que vos irão empurrar para longe de Mim.
Quando eles apresentarem a nova Missa, vós ficareis sem nenhuma escolha,
porque então vós sabereis que não mais será oferecida a Santíssima Eucaristia.
Será então que a Verdade vos será finalmente revelada, embora vós estivesses
conscientes dos sinais antes disso.
Os sinais incluirão novas formas estranhas de adaptar as orações; Satanás não será
mais denunciado e os Sacramentos serão adulterados de forma a incluir outras
denominações. Vós ficareis desconfortáveis, mas sentireis a obrigação de
permanecer fieis à Minha Igreja.
Será então que a existência da Minha Igreja na terra será o vosso único meio de
sobrevivência, se vós permanecerdes fieis aos Meus Ensinamentos. Quando os
Meus Ensinamentos, os Meus Sacramentos e a Minha Santa Missa forem alterados, não
vos deixeis enganar. Se não aderirdes às Minhas Leis, então vós trair-Me-eis.
Às outras Igrejas Cristãs, Eu aviso que esta infestação espalhar-se-á também às vossas
igrejas. Com o tempo, tornar-se-á difícil para vós honrar os Meus Ensinamentos,
da forma como foram dados ao mundo. Todos os Cristãos sofrerão sob o regime do
falso profeta e do seu parceiro, o anticristo, cujo rosto será em breve irradiado
para todo o mundo, como o líder mais influente de todos os tempos.
O vosso JESUS.

A Minha agonia é sentida por todos os Santos e Anjos no Céu,
pois o tempo do Apocalipse está próximo
16 de Março de 2013
Minha querida e amada filha, que raiva, que ira e que medo estão a ser sentidos pelos
que se recusam a aceitar o Meu Cálice de Sofrimento neste momento.
A fúria de Satanás contra estas Mensagens aumentará rapidamente e serão feitos todos
os esforços para te denunciar, Minha filha.
O sofrimento é para ser aceite por ti, por causa da tua entrega à Minha Santa Vontade,
que é de teu próprio acordo. Portanto tu, Minha filha, deves permanecer em silêncio
enquanto os gritos da besta e das pobres almas que ele usa para te atacar, continuarem.
Digo isto a todos os Meus amados fiéis discípulos -permanecei firmes. Mantende as
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vossas cabeças curvadas em humilde servidão e oferecei o vosso sofrimento pelas
almas que não aceitam o Dom da Verdade.
Os responsáveis pela infiltração na Minha Igreja na terra escolheram o período da
Quaresma, deliberadamente, para Me insultar, ao seu JESUS, que morreu em agonia
para salvar as suas almas.
Tão infestados eles estão, os que percorrem os corredores de Roma, que o maior sinal
será visto no caos que se seguirá, quando eles aderirem ao comando do impostor. O
caos, a desordem, a divisão e a contradição serão vistos por toda a parte, em Roma.
Esta desordem vem de Satanás, pois ela não pode vir de DEUS.
A ira vem do maligno e a sua raiva é palpável quando a Minha Luz se espalha entre os
filhos de DEUS. Fazei saber, quando os ataques de natureza tão viciosa são infligidos
em outrem, em Meu Nome, que é a Minha presença que provoca tal reação. Só Eu,
JESUS CRISTO, e os Meus seguidores, podemos ser o foco de tais abusos, e assim,
quando vós entenderdes que isso se torna insuportável, dizei por favor esta curta
oração:
"Eu partilho esta dor Convosco, querido JESUS, e peço que abençoeis os meus
inimigos e aqueles que Vos flagelam, com o Dom do ESPÍRITO SANTO. Amém.”
A discórdia continuará e a Minha Agonia é sentida por todos os santos e anjos no Céu,
pois o tempo do Apocalipse está próximo.
Suportai-vos em Mim, o vosso JESUS, e colocai toda a vossa confiança em Mim, pois Eu
construirei o Meu Exército Remanescente, na preparação para a terrível batalha pelas
almas que se avizinha.
O vosso JESUS.

Mãe da Salvação: Dizei o Meu Rosário por todos os que governam
em Roma
15 de Março de 2013
Minha querida filha, este é um tempo de grande tristeza, não só para ti, mas para todos
aqueles que amam o Meu Filho.
Devo insistir, queridos filhos, para permanecerdes fortes e fieis à Santa Palavra de
DEUS, por intenção do Meu Filho. Ele, o Meu amado Filho, inclina a Sua Cabeça em
agonia quando Ele vê o horror da Sua Igreja a desmoronar-se diante d Ele.
Por favor, orai pela esperança e dizei o Meu SantoRosário todos os dias por todos os
que governam em Roma. Vós deveis orar por todos os que dirigem a Igreja Católica.
Por favor, incluam o homem que senta-se na Cadeira de Pedro, porque ele tem grande
necessidade das vossas orações.
Orai para que ele aceite a Verdade da morte do Meu Filho na Cruz e para que ele abra o
seu coração aos apelos do Meu Filho, por misericórdia para todos os filhos de DEUS.
Não importa quão árduos sejam estes tempos na Igreja Católica Romana, o mal não
pode, e não irá prevalecer contra o Poder de DEUS.
O Meu desempenho como Medianeira de todas as Graças está prestes a ser realizado, e
como a mulher escolhida, por estar vestida com raios do sol, chegou a Minha hora de
ajudar o Meu Filho no Seu plano final de salvação.
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Eu acaricio a todos os filhos de DEUS, inclusive aqueles que Lhe trazem grande
vergonha e angústia. Orai para que as Minhas orações, entregues ao Meu Filho e
apresentadas a Ele em vosso favor, possam ajudar a mitigar o sofrimento que está pela
frente na Igreja Católica.
O Meu amor como Mãe de todos os filhos de DEUS é abrangente, e Eu nunca pararei a
Minha procura para vos trazer esperança, queridos filhos.
As orações serão ouvidas no Céu e vós nunca deveis perder a esperança, pois a
Misericórdia do Meu Filho é maior do que vós podeis saber.
O amor de DEUS é Todo-Poderoso. Pedi e vós recebereis grandes bênçãos, porque os
preparativos estão completos, prontos para o Grande Dia do Senhor.
Aguardai com paciência, amor e confiança, pois em breve todos estes desafios terão
passado, e, em seguida, o Novo Céu e a Nova Terra se fundirão como um. Isso é tudo
com que precisais de vos preocupar: a preparação da vossa alma e daqueles que mais
precisam das vossas orações; só então vós sereis capaz de aceitar a Luz de DEUS e
entrar no Novo Paraíso na Terra.
Ficai em paz, concentrai-vos apenas no Meu Filho e no Seu singular desejo de salvar as
almas de todas as criaturas vivas.
A vossa amada Mãe, Mãe da Salvação.
Fevereiro / 2013

Um dos outros líderes políticos sobre o qual falei há algum tempo
será assassinado em breve
26 de Fevereiro de 2013
Minha querida e amada filha, um dos outros líderes políticos sobre o qual falei há
algum tempo será assassinado em breve.
Eu desejo revelar-te, a todos, quem é essa pessoa para que, mais tarde, através da prova
que vos é dada, a ti e aos outros, aceitais a Verdade das Mensagens. Esta pobre alma
escapou da morte há algum tempo, mas a sua nova popularidade vai colocá-lo em
perigo. Ele é um inimigo das forças maçônicas, que não vão tolerar a sua liderança por
muito tempo.
Quando vós, Meus seguidores, virdes que as profecias dadas a uma alma escolhida
acontecem, sabereis que ela fala a verdade e que lhes têm sido dadas pelo Céu, pois elas
seriam incapazes de o saber.
É Minha vontade provar aos que desprezam as Minhas Mensagens, que Sou Eu, o vosso
amado JESUS CRISTO, Quem fala ao mundo através desta profeta. Entretanto, traz-Me
grande alegria ver o quanto muitos de vós, os cépticos que Eu preciso de abraçar, Me
amais e seguis as orações que vos são entregues pelo Céu.
Muito em breve uma divisão acontecerá na Europa, em todos os que estão ligados à UE
e ao país em que a Cadeira de Pedro está localizada. Isso resultará numa guerra, que
será um tipo de guerra diferente das outras Mas ela será perversa. As pessoas levantarse-ão, umas contra as outras, na Alemanha, Itália e França. Vós deveis orar para que os
Meus seguidores permaneçam fortes e assegurem que os Grupos de Oração de JESUS
para a Humanidade sejam criados rapidamente nesses países.
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Chegou o tempo para que Eu, JESUS CRISTO, o Cordeiro de DEUS, revele mais
informações contidas nos Selos. Eu farei isso cuidadosamente, pois vós deveis estar
preparados espiritualmente e fisicamente. Como DEUS de Justiça, Eu garanto que Eu
vos guiarei a todos e vos abençoo com a Minha Força conforme cada evento se
desenrole, um de cada vez.
O vosso amado JESUS.

Ele será um aliado muito próximo do falso profeta, e não tenham
ilusões a respeito de quem ele é: o filho de Satanás
25 de Fevereiro de 2013
Minha querida e amada filha, os tempos que aí vêm vão abalar o mundo do seu
adormecimento, independentemente da religião e, se for o caso, das pessoas seguirem
a voz do pequeno chifre que dominará a atenção de todo o mundo. Sentado na Cadeira
de Pedro, este impostor gritará em voz alta e orgulhosamente anunciará a sua solução
para unir todas as igrejas como uma só. Aclamado como um moderno inovador, ele
será aplaudido pelo mundo secular, porque ele vai tolerar o pecado.
Ele trará novas leis, que não só contradizem os Ensinamentos da Igreja Católica como
irão contra todas as Leis Cristãs. Os sacerdotes que se opõem a estas Mensagens serão
forçados a reconsiderá-las quando a horrível verdade for revelada. Por fim, a Verdade
da Minha Palavra, que vos é dada, Minha filha, cairá lentamente sobre eles. Como eles
vão chorar de tristeza quando perceberem Que Sou Eu, JESUS CRISTO, Quem - com a
Bênção do Meu PAI – vos revelo as profecias do fim dos tempos com todos os detalhes.
Então, eles devorarão cada Palavra dos Meus Sagrados Lábios, quando como Eu revelar
mais eventos que estão para vir, a fim de preparar a humanidade. É essencial que o
homem escute e responda à Minha Chamada, para que Eu possa salvar a todos das
garras da besta.
O falso profeta, embora ocupado com as suas ambições para impressionar os católicos
do mundo, será posto de lado por um tempo, porque o anticristo entrará agora na cena
mundial, como predito. Quando vós ouvirdes os relatos dos repórteres da mídia sobre o
novo, promissor e hábil negociador da paz, vós sabereis quem ele é. Ele será um aliado
muito próximo do falso profeta, e não tenham ilusões a respeito de quem ele é: o filho
de Satanás.
Lembrai-vos que não interessa quão assustador isso possa ser, porque Eu, JESUS
CRISTO, Sou o Rei. Nenhum homem, nenhum inimigo, tem mais poder do que DEUS.
Mas a batalha pelas almas deve ser combatida, como predito. Ao espalhar a Minha
Palavra, as Minhas Mensagens e as Minhas Orações, vós ajudar-Me-eis a salvar as
almas de que Eu preciso, para que o Meu Novo Paraíso possa ser preenchido com todos
os filhos de DEUS.
Confiai sempre em Mim, o Vosso JESUS, porque Eu vou guiar-vos e proteger-vos
durante esta abominação na Terra. Eu prometo que será um período curto.
O vosso JESUS.

Esta Grande Iluminação de Consciência terá lugar depois do Meu
Santo Vigário deixar Roma
20 de Fevereiro de 2013
Minha querida e amada filha, embora possa parecer injusto que os filhos de DEUS
tenham de sofrer sob o reinado do falso profeta e do anticristo, sabei isto: Todas as
almas do mundo têm de suportar, em alguma medida, a dor da rejeição e do sofrimento
que Eu suportei a fim de serem purificadas.
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Eu, através da Minha Misericórdia, garantirei que esta purificação seja rápida; então,
os Meus seguidores aumentarão em número, na preparação para a Minha Segunda
Vinda. O Meu PAI cuidará de todas as provações que serão sentidas por todos os Seus
filhos, com grande ternura de coração. Ele intervirá quando os malvados atos de
perseguição, infligidos aos cristãos, excedam o que é permitido; e Ele destruirá esses
homens perversos.
Vós deveis esperar agora o Meu Divino Ato de Misericórdia, pelo qual os bons serão
separadas dos perversos. Esta Grande Iluminação de Consciência terá lugar depois que
o Meu Santo Vigário deixar Roma.
Preparai-vos para salvar as vossas almas. A essas almas obstinadas dentre vós, será
dado um tempo muito curto para dobrarem os joelhos em humildade e pedirem a
Minha Misericórdia. E, então, as trombetas soarão e as profecias, conduzidas até ao
fim, serão reveladas como predito.
O vosso JESUS.

Eles dirão que ele foi culpado de um crime do qual é totalmente
inocente
19 de Fevereiro de 2013
Minha querida e amada filha amada, por favor informa os Meus discípulos que O Meu
Reino está próximo.
Eles não devem se lamuriar, embora a Coroa de Espinhos tenha descido sobre o Meu
Vigário, nomeado por Mim, JESUS CRISTO, para dirigir a Minha Santa Igreja Católica
e Apostólica; e o tenham derrubado maldosamente. Eu venho agora, finalmente, trazervos a paz.
O próximo ano vai ser muito cruel e muito aflitivo para vós, Meus amados discípulos, e
para o Meu último Papa Verdadeiro. Ele, contra quem conspiraram maliciosamente e
deliberadamente, tem sido tratado tal como Eu, JESUS CRISTO, espancado e açoitado.
Agora, eles tentarão matá-lo, tal como Me mataram. Eles dirão que ele foi culpado de
um crime do qual é totalmente inocente.
Eu, o vosso amado Salvador, salvarei a todos da maldade que será observada por
muitos, que virão até Mim pela Minha Mão de Comando.
Eu instruí a Minha Igreja anteriormente, mas apenas através do Poder do ESPÍRITO
SANTO. As Chaves de Roma estão sob o comando do Meu Amado PAI. Eu, JESUS
CRISTO, estou pronto para descer novamente, na Minha Segunda Vinda, e gostaria de
dar a conhecer que vós, Meus discípulos, sofrereis tal como os Meus próprios
discípulos sofreram durante o Meu tempo na Terra. Vós, Meus amados, estais Comigo,
fechados dentro do Meu Sagrado Coração, de modo que vos podeis unir a Mim na
tristeza. Eu choro lágrimas pelo Meu amado, inocente e último Papa na Terra, Bento
XVI, escolhido por Mim para guiar a Minha Igreja durante os últimos dias.
Será necessária uma tremenda coragem, para os que estiverem dispostos a ser vítimas,
que continuem a professar a Minha Santa Palavra, pois eles ficarão cheios de dúvidas
terríveis. Eles sabem, nos seus corações, que Eu estou a falar com eles agora, porém,
eles serão assaltados de dúvidas, causadas por aqueles que se recusam a aceitar as
Minhas Mensagens para a humanidade; e que, no entanto, ainda Me são devotados.
Eu deixo agora esta breve Cruzada de Oração Especial. É uma Oração Milagrosa para
permitir que todos aqueles que a recitem sintam a Minha Presença nas suas almas. Ela
239

também os ajudará a ver a Verdade que Eu lhes prometi, e que lhes será sempre dada
durante o fim dos tempos.
Cruzada de Oração: (101) Oração Milagrosa para sentir a Presença de JESUS
"Ó Querido PAI, Todo-Poderoso, Criador de tudo o que é e será, ajudai-nos a todos,
para que possamos reconhecer a Presença do Vosso amado Filho na Igreja
remanescente de hoje, para que se torne muito forte.
Ajudai-me a superar o meu medo, a minha solidão e a rejeição que Eu sofro dos meus
entes queridos por seguir o Vosso Filho, JESUS CRISTO, meu Salvador.
Por favor, protegei os meus entes queridos de caírem na armadilha de acreditarem
em mentiras criadas por Satanás para destruir, dividir e causar estragos entre todos
os filhos de DEUS.
Por favor, ajudai a todos aqueles que seguem a abominação na Vossa Igreja, para se
salvarem do fogo eterno do Inferno. Amém ".
Meus amados seguidores, por agora vós conheceis-Me. O que vós vereis agora, no
simulacro do que foi uma vez a Minha Igreja na Terra, far-vos-á náuseas. Vós chorareis
e chorareis, até nada sentirdes. É então que Me apelareis, dizendo:
"JESUS, salvai-me das mentiras de Satanás, para que eu possa discernir a Verdade da
Vossa Igreja remanescente." Com isso Eu reanimar-vos-ei. Eu inundar-vos-ei com o
ESPÍRITO SANTO. Eu inundar-vos-ei com lágrimas de tristeza e, depois, Eu substituirei
essas lágrimas pela Minha Força. Então, não vos importareis, pois Eu vos levarei e
guiarei em cada passo do caminho.
Sereis inspirados quando escarnecerem de vós. Vós estareis cheios do Meu Espírito de
Amor enquanto eles riem de vós, por acreditardes na Minha Santa Doutrina. Então, vós
perdereis todo o medo, e este será substituído por um sentimento tão poderoso do Meu
Amor por vós, que, apenas então, sentireis completo alívio e paz.
O vosso JESUS.

Esta é a batalha final: O Meu Vigário caiu. A Minha Igreja cairá,
mas brevemente se erguerá de novo
14 de Fevereiro de 2013
Minha querida e amada filha, entrou finalmente no seu último estágio a batalha entre
o Reino do Meu PAI e o domínio de Satanás.
Como o maligno burla os filhos do Meu PAI, incluindo aqueles que seguem a Verdade
dos Meus Ensinamentos, nada é o que parece. O poder da Maçonaria aumentou e eles
infestam, não só o mundo político, como a Casa de DEUS, o Meu Corpo na Terra.
A Igreja Católica é desprezada, mais do que qualquer outra Igreja na Terra que
proclame a Minha Santa Palavra. Isso é por Ela ter sido orientada por Mim e ter
aderido às Minhas Instruções, dadas à humanidade, desde que Eu declarei que o Meu
Apóstolo Pedro estabeleceria a Minha Igreja na Terra.
A Minha Igreja na Terra tem sido o foco do maligno que, ao longo dos séculos, tem
dividido a Minha Igreja e tem flagelado todos aqueles que praticam os Meus
Santíssimos Sacramentos.
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Nem por uma vez ele, o maligno, abrandou o seu plano para perseguir a Minha Igreja.
Astuto, enganador, arrogante, prepotente e cheio de auto-importância, ele, o
enganador, acredita que o seu poder é todo-poderoso. Ele visa, sempre, aqueles a quem
foi concedida a responsabilidade de conduzir os filhos de DEUS para a vida eterna.
A Minha Igreja Católica sofreu terrivelmente, por algum tempo, pela mão de Satanás.
Nem por uma vez lhe permitiram fazer em paz o seu dever sagrado para Comigo. Então,
para garantir que ele, o maligno, possa causar ainda mais danos, ele infiltrou-se junto
aos Meus servos sagrados, enviando os seus próprios servos para se misturarem com
os Meus. Foi assim que a abominação do maligno entrou na Minha Igreja.
Quando o pecado foi cometido por aqueles que foram designados para alimentar as
almas, fui Eu, JESUS CRISTO, Quem foi acusado e colocado em questão.
O maior engano de todos foi quando o maligno convenceu o homem de que fui Eu,
JESUS, Cabeça da Igreja sobre a Terra, Quem traiu a humanidade. A humanidade
nasceu com o pecado. O Homem pecará até ao momento da Minha Segunda Vinda.
Descartar-Me como o Salvador do Mundo, por causa dos pecados do homem, incluindo
os daqueles cuja responsabilidade era para com as almas que deixaram extraviar, será
a vossa queda.
Em vez da Verdade, vós permitireis que as mentiras da besta corrompam os vossos
corações. Vós estais agora sob o controle do maligno na Minha Igreja, e muitos cairão
vítimas das mentiras que vos serão agora apresentadas como a Verdade.
A Verdade dos Meus Ensinamentos será em breve declarada como irrelevante e falsa. A
Ira do Meu PAI, por esta infestação na Minha Igreja da Terra, em breve será sentida
entre os seus servos na Minha Igreja em Roma. Esta é a batalha final. O Meu Vigário
caiu. A Minha Igreja cairá, mas brevemente se erguerá de novo.
O vosso JESUS.

Virgem Maria: A Arrogância e o Orgulho da Humanidade é um
Insulto à Presença de DEUS
13 de Fevereiro de 2013
O Meu Santo Manto cobre todos aqueles de vós que chamais por Mim, a vossa Mãe
Celestial, durante estes tempos de Castigo. Como a Ira do Meu PAI Eterno aumenta,
vós, Meus queridos filhos, deveis rezar muito para diluir o sofrimento que surgirá
como um dilúvio sobre a terra.
Vós deveis manter a atenção no que o Meu Filho vos diz a e permanecer unidos na
oração, para que o pecado possa ser perdoado. A nuvem hedonista que Paira sobre a
parte ocidental do mundo, que tem evitado o Meu Filho, engrossa a cada dia.
A arrogância e orgulho da humanidade é um insulto à Presença de DEUS. As suas almas
vazias são como navios vazios cheios de riquezas inúteis que são criados pela mão do
homem. Não há espaço nos seus gananciosos corações para o Verdadeiro Amor, o
Amor de DEUS. Sem o Amor de DEUS, eles são incapazes de amar alguém, além de si
mesmos. Isto significa que a humanidade sofre mais do que deveria porque o amor não
é compartilhado.
Se cuidardes apenas de vós próprios, vós não podeis dar conforto ou aliviar o
sofrimento daqueles que estão dependentes dos outros.
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Acordai, filhos, só abrindo os vossos corações à Verdade sereis capazes de conquistar a
Misericórdia do Meu amado Filho.
A vossa amada Mãe, Mãe da Salvação.

A maçonaria infiltrou-se em Minha Igreja na Terra e, como
previsto, em breve o Cisma criará divisão e inquietação entre os
Meus
13 de Fevereiro de 2013
Minha querida e amada filha, neste momento há ira no Céu, quando a Coroa de
Espinhos desce para esmagar o Meu Corpo, a Igreja Católica na Terra.
Esta profecia, que te foi dada com muito detalhe ao longo dos dois últimos anos, está a
acontecer. Agora, que as Minhas outras Revelações serão realizadas em breve, muito
poucos dos Meus servos sagrados serão capazes de ignorar os Meus Apelos à raça
humana neste terrível momento do vosso tempo.
Eles, o grupo dos ímpios, começaram a sua campanha para afastar a terra da Verdade
dos Meus Ensinamentos. O Meu Santo Vigário foi forçado a esta ação e, em
consequência, sofrerá muito. A maçonaria infiltrou-se na Minha Igreja na Terra e,
como previsto, em breve o cisma criará divisão e inquietação entre os Meus servos fiéis.
Muitos não têm idéia do engano com que estão a ser confrontados. Eles também não
sabem que o fundamento da Minha Igreja, a Igreja Católica, foi esmagado até ficar em
pó. Em seu lugar erguer-se-á a abominação, e Eu intervirei e enviarei sinais para avisar
todas as almas sobre a importância de orarem, para que possam discernir entre a
Verdade e a ficção.
Não é o colapso da Igreja Católica, que em breve se tornará evidente, que dividirá o
mundo. Será o seu envolvimento na criação de uma Igreja do Novo Mundo, uma
religião mundial que introduzirá o paganismo e a idolatria.
O falso profeta organizou bem, e sua hora está a chegar. Em colaboração com o
anticristo, eles colocarão o mundo de joelhos. Não será a DEUS que eles prestarão
homenagem, será à besta.
Eu exorto a todos os Meus discípulos, Meus seguidores Cristãos em todos os lugares,
para manterem a calma. Rezai pela paz e permiti-Me, ao vosso JESUS, para vos
orientar neste momento.
Eu apelo a todos os Meus cardeais, aos Meus bispos e aos Meus servos sagrados, para
unirdes os vossos rebanhos e permanecerdes fiéis aos Meus Ensinamentos. Prestai
atenção ao que sereis solicitados a pregar, pois isso mudará. As vossas homilias serão
concebidas e escritas para um mundo secular e não terão substância.
Numa proposta, para ser vista como modernizadora da Igreja Católica, pois assim vos
será apresentada - a promoção de tudo, incluído as congregações - todas as religiões
serão fundidas numa só, a chamada Igreja Cristã Unificada. Todos os sinais exteriores
podem, a princípio, parecer os mesmos, mas isso é o que se quer que vejais.
Lentamente, vós não reconhecereis mais a Minha Sagrada Escritura, quando as novas
palavras, frases e novos formatos de apresentação dos Sacramentos forem colocados
diante de vós.
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Haverá pânico entre os leais sacerdotes conservadores, que ficarão alarmados com o
novo formato moderno que a Igreja adotará; quando for relançado um novo tipo
alternativo de Igreja moderna.
Será através da rede da maçonaria, que está infiltrada em todos os cantos da Igreja
Católica, nos governos e nos meios de comunicação, que essa abominação será
apresentada como uma grande inovação.
Isso é o princípio do fim. A Minha presença será discretamente banida no novo
cerimonial das Missas.
Toda a pompa e cerimônia disfarçarão um tabernáculo vazio da Minha Divina
Presença, o que não será mais permitido por Meu PAI.
Vós deveis permanecer unidos e, se sois católicos, continuai a frequentar a Missa diária
e a Sagrada Comunhão. Todos os cristãos devem saber que, também vós, sereis
atraídos para a Religião do Novo Mundo, organizada por nações que estão em
conspiração com os traidores da Minha Igreja Católica. Eles querem criar um
secularismo humanístico, de fachada; uma fachada que disfarça o mal que vão
promover de forma sutil.
A batalha começou, mas vós, Meus amados seguidores, sois mais fortes do que pensais.
Eu Estou aqui, sempre. Eu preparei-vos bem. Vós deveis, para sobreviver, dizer esta
Cruzada de Oração.
Cruzada de Oração: (100) Para a sobrevivência do Cristianismo
Ó querido JESUS, nós Vos pedimos a capacidade para sobreviver às provações que
enfrentamos, agora que o último Verdadeiro Papa termina a sua Missão para Vós,
ajudai-nos a suportar os terríveis abusos que agora teremos que enfrentar devido ao
colapso da Igreja, tal como a conhecíamos.
Nunca nos deixeis desviar da Verdade da Vossa Divina Palavra.
Ajudai-nos a permanecer em silêncio quando os ataques forem colocados sobre os
nossos ombros para nos levarem a virar-Vos as costas e aos Sacramentos que Vós
destes ao mundo.
Cobri o Vosso Exército com o poderoso Amor de que nós precisamos, como um escudo,
para nos proteger contra o falso profeta e o anticristo.
Ajudai a Vossa Igreja na terra a espalhar-se e multiplicar-se, para poder aderir à
Verdade e para Vos ajudar a conduzir os nossos irmãos e irmãs no Caminho da
Verdade, para nos prepararmos, de forma adequada, para a Vossa Segunda Vinda.
Amém.
Não vos lamenteis, Meus seguidores. Tudo está nas Minhas Sagradas Mãos. Sede
pacientes. Não vos desculpeis por qualquer das vossas ações em Meu Nome, pois
quando o fazeis defendeis a Minha Palavra, porque tudo que vós precisais de fazer é
proclamar a Minha Palavra.
O vosso JESUS.
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Desta vida passareis, num piscar de olhos, para uma nova vida;
um novo Paraíso, renovado
12 de Fevereiro de 2013
Minha querida e amada filha, muitas pessoas no mundo não têm conhecimento da sua
espiritualidade. Então pegam em assuntos do seu quotidiano, dos seus empregos, do
seu papel como PAIs, da sua luta para passar nos exames e educar, e esquecem as suas
vidas depois que o seu tempo na terra chegue ao fim.
É certo que eles fazem o melhor que podem em matéria de responsabilidade, para se
alimentarem e vestirem, mas quando negligenciam o seu bem-estar espiritual eles
estão a negar as maiores dádivas que os esperam.
Muitos esquecem que o Meu PAI pode tirar a vida a qualquer momento. Se as almas
não estão preparadas, sofrerão de remorso e não podem entrar no Céu no momento em
que passam desta vida para a próxima.
É difícil para aqueles que levam vidas ocupadas considerar o que acontece quando esse
tempo, que lhes é concedido por DEUS, chega ao fim. Muitos vêem a morte como algo
assustador e não querem pensar nela. E assim, eles rejeitam-Me, o seu JESUS, o seu
caminho para o Reino do Meu PAI. Eu, JESUS CRISTO, Sou o único caminho para
beneficiardes da vida eterna, uma vida que vós desconheceis.
Eu Desejo dizer-vos que há uma vida maravilhosa para todos os filhos de DEUS, à vossa
espera. Esta vida é importante, porque é a forma como vós viveis a vida que vos é dada
na terra que determinará o vosso futuro.
Vós nunca deveis pensar na morte, como um fim. Em vez disso, pensai nela como o
início de uma vida nova e maravilhosa. O tempo que vós despendeis na terra é um teste.
É um teste e, em muitos aspectos, é um exílio. Vós nasceis pecadores e também
morrereis como pecadores. Mas, são os pecadores que se amam, que tratam os outros
com amor e respeito e que vivem as suas vidas à Minha Imagem, que têm muito que
olhar em frente.
Por causa da Minha Grande Compaixão por todos os filhos de DEUS, Eu faço grandes
excepções para as almas que vagueiam, perdidas e confusas. Eu tento persuadir as
almas que não querem nada Comigo e Eu agito os seus corações para que sintam
comPaixão pelos outros.
Muitos não percebem o quanto Eu trabalho dentro dos seus corações, mas Eu faço isso
para os seduzir para Mim. Por cada alma que Me chame, mesmo se não tiver a certeza
da Minha Existência, Eu venho a correr. Eu respondo, instantaneamente, e oiço todas
as intenções. Eu Sou um DEUS Amoroso. Eu não Sou facilmente despertado pela raiva.
Eu Sou Paciente. Eu Sou expectante. Eu Sou Leal. Eu Sou Todo-Misericordioso. Eu
estou à espera que todas as almas reconheçam o Meu Chamamento, pois em breve elas
terão poucas dúvidas acerca de Quem é a Voz que elas escutam a acenar-lhes para
sentirem o Amor de DEUS.
Desta vida passareis num piscar de olhos para uma nova vida; um novo Paraíso,
renovado. Embora este tempo na terra possa estar cheio de provações, pressões, stress,
altos e baixos, não se pode comparar com a paz e a glória da vida que espera por todos
aqueles que Me amam.
O vosso JESUS
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Muitos acreditam que o Inferno é, apenas, um lugar de Folclore
11 de Fevereiro de 2013
Minha querida e amada filha, o desejo do Meu Coração é salvar as pessoas que
cometem pecados terríveis, da tortura do Inferno.
Por cada pecado mortal cometido, a dor de fogo vai rasgar a alma em pedaços, como se
fosse feita de carne. Os gritos de angústia e terror de tais almas, quando são puxadas
para as profundezas do Inferno, quebram o Meu Sagrado Coração.
O Meu Coração é cortado e a terrível dor que Eu sinto é por causa dessas pobres almas.
Neste momento, muitas pessoas vivas na terra estão em terrível perigo. É assim porque
muitos acreditam que o pecado mortal é apenas uma pequena falha, e, em
consequência, justificada. E, assim, eles continuam num caminho de autodestruição. A
menos que possam ver os graves erros que estão a cometer, eles vão sofrer a
condenação, na qual arderão em agonia na eternidade.
Assim, poucas pessoas acreditam na existência do Inferno. Muitos acreditam que o
Inferno é, apenas, um lugar de Folclore. Então, muitos não acreditam que DEUS
permitiria que tal lugar existisse, e que todos os pecados, não importa o quão graves,
são perdoados. Eu culpo, por isto, os erros cometidos pelos servos sagrados que, ao
longo de décadas, sucumbiram às pressões de um mundo secular. Esse erro significou a
perda de bilhões e bilhões de almas. E, embora já seja tarde demais para essas almas,
ainda há tempo daquelas que estão hoje marcados com a mancha do pecado mortal, de
serem salvas.
Vós deveis orar para que essas pessoas possam ser protegidas contra o fascínio do mal
de Satanás, que se alegra com a perspectiva da sua fatalidade. A Minha Luz será, e só
pode ser, derramada sobre eles quando abrirem os olhos para a Verdade do pecado.
Embora eles Me atormentem com a sua maldade, não há nenhum dentre eles que não
sinta desconforto ou desespero por causa dos seus pecados. Embora muitos saibam a
causa de tal inquietação, não fazem nada a esse respeito, pois continuam a desculpar e
a justificar os seus pecados. Alguns fazem isso porque estão cercados pela escuridão da
mentira, que está incorporada na sua cultura. Essas mentiras promovem a aceitação do
pecado.
Ajudai-me a salvá-los com esta Ladainha.
Oração: Ladainha de JESUS para a Humanidade: (5) Para a Salvação Daqueles que
estão em Pecado Mortal
"JESUS, salvai todos os pecadores do fogo do Inferno.
Perdoai as almas enegrecidas.
Ajudai-os a ver-Vos.
Tirai-os da escuridão.
Abri os seus olhos.
Abri os seus corações.
Mostrai-lhes a Verdade.
Salvai-os.
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Ajudai-os a escutar.
Livrai-os do orgulho, luxúria e inveja.
Protegei-os do mal.
Ouvi os seus pedidos de ajuda.
Agarrai as suas mãos.
Puxai-os para Vós.
Salvai-os do engano de Satanás. Amém ".
Ajudai-os, Meus seguidores, pedindo-Me diariamente para lhes perdoar os terríveis
insultos que arremessam sobre Mim.
O vosso JESUS

A Minha Palavra espalhar-se-á na Austrália e Nova Zelândia
10 de Fevereiro de 2013
Meus amados discípulos, como vós trazeis lágrimas de alívio aos Meus Olhos Sagrados.
As vossas belas Nações, cheias de abundantes ricos recursos naturais, estão vazias de
alma. As Nações da Austrália e da Nova Zelândia são exuberantes, por um lado, por
causa do Dom que o Meu PAI lhes legou, e, por outro, são estéreis.
Eu apelo agora às vossas Nações para Me ajudarem a acender a fé e espalhar a Minha
Santa Palavra, por forma a alimentar a alma de todos os filhos de DEUS nos vossos
países.
A Minha Palavra será distribuída na Austrália, por isso passará finalmente a Minha
Missão para salvar almas na Terra.
A ti, Minha filha, vai ser-te dado o Dom do ESPÍRITO SANTO, a fim de Me trazeres as
almas que Eu anseio. Tu tens uma pesada carga a suportar, porque a Palavra de DEUS é
desconhecida para milhões de pessoas nessas nações. Muito poucas igrejas, na
comunidade cristã, são utilizadas da forma que deveriam. Eles são conchas vazias e Eu
Estou descontente com a fraca fé que existe entre vós. Vós tendes muito a aprender e
muito a ganhar, se Me seguirdes - de vossa própria vontade - no Caminho da Verdade.
O Meu plano para preparar as vossas almas e para solicitar a vossa ajuda para salvar
essas almas que não acreditam em DEUS, é grande. A Minha Missão é chamar os ateus
e cobri-los com o Meu ESPÍRITO SANTO, para que a Minha Voz seja ouvida
rapidamente. Eis aqui uma Cruzada de Oração especial, para a Salvação da Austrália e
da Nova Zelândia.
Cruzada Oração: (99) para a Salvação da Austrália e Nova Zelândia
Ó DEUS, PAI Todo-Poderoso, em Nome do Vosso Amado Filho, JESUS CRISTO, tende
piedade de todos os Vossos filhos da Austrália e da Nova Zelândia.
Perdoai-nos a nossa rejeição da Vossa Santa Palavra.
Perdoai-nos o pecado da indiferença.
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Livrai-nos da nossa cultura pagã e cobri-nos com as Graças de que precisamos para
inspirar esperança, fé e caridade entre os nossos irmãos e irmãs.
Nós Vos imploramos pelo Dom do Discernimento e pedimos que concedeis a todos nós
as Bênçãos de que precisamos para garantir que apenas a Verdade da Vossa Santa
Palavra possa ser ouvida, e para que sejam concedidas a todas as almas as chaves
para a vida eterna. Amém.
Muito em breve o Meu ESPÍRITO SANTO incendiará as vossas almas, e vós marchareis
em frente com uma confiança serena, quando declarardes a Verdade a todos aqueles
com quem entrardes em contato.
Sede gratos por esta Bênção que cobre agora as vossas Nações. Eu amo-Vos e confio
que vós respondereis ao Meu chamado.
O vosso JESUS.

Nunca te esqueças que tu és a escritora. Eu Sou o Autor
9 de Fevereiro de 2013
Minha querida e amada filha, como as Minhas Mensagens se espalharam rapidamente,
tu és neste momento vítima de um feroz ataque de Satanás e seu exército de demônios.
Eles giram à tua volta em toda a parte para te distrair, magoar e atormentar; tudo com
um objetivo: parar este Trabalho.
Eu digo isto para te avisar que quanto mais a Minha Santa Palavra for ouvida e o
homem fique mais esfomeado em se beneficiar das Minhas Graças, mais desgraças
serão postas sobre ti, para carregares. Todos os envolvidos nesta Missão sentirão agora
os efeitos de tais ataques. É assim que vós sabereis que eles vêm do maligno.
Tu serás atormentada com a tentação de reduzir a quantidade de tempo que Me dás,
através das tuas orações. Tu serás interrompida, a cada segundo, quando tentares
completar as tarefas que te são requeridas para fazeres a Minha Santa Vontade.
Desafiada em todas as ocasiões por outros que tentam impedir a publicação dos Meus
Livros; sentir-te-ás frustrada e incapaz de dar o próximo passo em frente. Então, como
um poderoso pontapé no estômago - um verdadeiro sinal de ataque satânico - tu serás
desprezada por todos aqueles que providenciam ligações importantes neste trabalho.
E, assim como tu achas que esta Missão é impossível, Eu abrirei uma porta; depois
outra, e Eu continuarei a derrubar todas as barreiras, até que Meus Desejos sejam
satisfeitos.
Este é um ponto de viragem no Meu Divino Plano de Salvação. Deste dia em diante a
Minha Palavra tornar-se-á mais alta, e poucos a poderão ignorar. Então, todas as
nações, em todas as línguas, apreciarão a Verdade. Alguns absorverão a Palavra de
DEUS. Outros cuspi-la-ão, e haverá outros que ficarão sufocados por ela; tão duros se
tornaram os seus corações.
Todas as vezes que sentires que esta Missão se tornou impossível de cumprir, nota que
não é pela tua mão que a Minha Palavra é ouvida em todas as nações. É pela Minha
Mão, a Minha Voz e o Meu Poder; é através do ESPÍRITO SANTO que esta Missão é
dirigida.
Nunca te esqueça que tu és a escritora. Eu Sou o Autor. O Meu Poder irradia através de
ti. O Meu Sofrimento flagela a tua mente e o teu corpo. Quando sentes dor, é a Minha
Dor que tu sentes. Quando és atormentada, por obstáculos colocados diante de ti por
Satanás, é a Mim, JESUS CRISTO, que ele provoca. Tu és, simplesmente, o veículo.
Nunca te esqueças disto e satisfaz-te por teres sido abençoada com esse Dom.
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Até agora, tu deves estar bem capaz de Me entregar esses problemas e prosseguir o que
é requerido de ti, Minha filha. O Meu plano é salvar todas as almas vivas no mundo de
hoje, e Satanás travará uma guerra terrível para Me impedir. Qualquer pessoa que
trabalhe Comigo será um alvo, e só o seu amor por Mim e a confiança em Mim a
sustentará nestes tempos turbulentos.
O teu JESUS.

Eu Sou o vosso Mestre e, através de Mim, vós entendereis os
Mistérios do Meu Divino Plano Final
8 de Fevereiro de 2013
Minha querida e amada filha, se as pessoas entendessem o Dom que Eu estou a
conceder à humanidade, pelo qual Eu trarei à vida os mortos e os santos, que se
juntarão aqueles de vós a quem foi concedido o Dom da Vida Eterna no Meu Reino,
então vós entenderíeis realmente esta bênção muito especial.
Perder um ente querido pela morte, na Terra, pode ser muito doloroso e provocar dor
angustiante. Mas, a Minha Promessa de vos juntar aos que morreram em estado de
Graça, como um, unirá todos os filhos de DEUS de uma forma verdadeiramente
gloriosa.
As famílias juntar-se-ão, os entes queridos reúnem-se, e isso resultará numa grande
festa. Todos aqueles que são abençoados a alcançar o Meu Novo Paraíso, que oferece a
vida eterna, serão surpreendidos pela magnitude do Meu grande Dom.
Preparai-vos para a morte, não a temais, mas, sabei que não é fácil entrar no Céu;
muita preparação espiritual é requerida. Quando entenderdes claramente a vida
maravilhosa que vos espera, pela Minha Segunda Vinda, então sabereis o que se espera
de vós.
Vós deveis, não só seguir os Meus Ensinamentos neste momento, como assumir a
responsabilidade de Me ajudar a salvar as almas daqueles que não têm interesse por
Mim; e que não têm qualquer desejo de salvar as suas almas, redimindo-se, a eles
próprios, diante de Mim, ou recebendo os Sacramentos. Isso é porque eles fizeram uma
decisão consciente para afastar a Minha Existência do seu dia-a-dia. Eu Sou algo de que
eles podem ter uma vaga consciência, algum conceito espiritual que eles não podem
compreender. A causa é porque eles não estão interessados em fazer as mudanças
necessárias para que possam tornar-se dignos do Meu Reino.
Estas mornas almas perdidas são a Minha maior preocupação, porque o seu número é
grande, e, lentamente, elas ficam à deriva, mais e mais longe de Mim. Eu consumo-Me
pelas suas almas. A única maneira pela qual Eu posso incentivá-los é através das
modernas comunicações, para obter a atenção deles. Cada pedra será revolvida. Tudo
ao Meu alcance será feito para os trazer para Mim.
Então, finalmente, há as almas - não por culpa própria - que nunca ouviram falar de
Mim; que nunca souberam da Minha morte na Cruz, ou das implicações que isso teve
na vossa existência futura. Eu preciso lhes mostrar a Verdade. Eu preciso os ensinar.
Eu preciso fazer as Minhas mensagens simples. Eu preciso lhes mostrar a prova da
existência das suas almas, e vós, o Meu exército, ireis ajudar-Me a fazer isso.
Muitas tarefas vos serão exigidas para a salvação de todas as almas, e Eu, o vosso
JESUS, mostrar-vos-ei como elas virão. Eu instruir-vos-ei com grandes detalhes e
espero que respondereis ao Meu Chamamento; não importa quão impossível as tarefas
possam parecer.
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Amai-Me e confiai em Mim, porque Eu Sou o vosso Mestre e, por Mim, vós entendereis
os Mistérios do Meu Divino Plano Final. Então, tudo será feito e o mundo estará pronto
para a Minha Gloriosa Vinda.
O vosso amado Mestre, JESUS CRISTO

DEUS PAI: Vinde, segui o Meu Filho ao longo do Caminho da Verdade
7 de Fevereiro de 2013
Minha querida filha, que importa que os Meus filhos amem tanto as coisas boas que Eu
providenciei na Terra?
Que importa que o belo mundo que Eu Criei seja tão amado e admirado pelos Meus
filhos?
Que importa que os Meus filhos se amem uns aos outros e encontrem alegria nos
outros?
Essas são todas Dádivas Minhas, do vosso Amado PAI. Vós nunca deveis temer essas
Dádivas maravilhosas, nem vos deveis sentir culpados quando elas vos trazem prazer.
A Dádiva mais importante que Eu vos trago é o Meu Amor por cada um de vós. Este é
um Amor único, e o amor que vós tendes nos vossos corações pelos outros, apenas tem
uma pequena semelhança com o Meu Amor Todo-Poderoso.
Só que, quando colocais o vosso amor nestas Dádivas especiais antes do vosso amor por
DEUS, vós deixareis de sentir a paz. Assim, embora vós encontreis alegria nos
presentes que Eu vos dei, eles só podem ser adequadamente apreciados quando
combinados com o amor puro do coração pelo vosso Criador.
A prova do Meu Amor sempre abrangente por vós, foi quando Eu enviei o Meu Filho
Unigênito para vos livrar do pecado. Ele foi a Minha maior Dádiva, e, através dele, vós
encontrareis a vida eterna no Meu Novo Paraíso.
O Caminho foi esculpido para vós e ele será moldado cuidadosamente de todas as
formas até aos Portões do Paraíso, através desta última Missão do Céu.
Vinde, segui o Meu Filho ao longo do Caminho da Verdade e permiti que Ele vos reúna
num casulo de segurança, pela Sua Grande Misericórdia.
Eu estendo os Meus Sagrados Braços e envolvo-vos no Pato do Meu Filho, no qual Ele
prepara os estágios finais para trazer todos os Meus filhos para casa; para Mim.
A vossa casa estará ligada com a Minha. Paciência, perseverança, sofrimento, lágrimas
e amor pelo Meu Filho, combinar-se-ão quando vós trilhardes este difícil caminho até
Mim. Somente os que forem suficientemente fortes atingirão as etapas finais.
O vosso amado PAI; DEUS, o Altíssimo!

Mãe de DEUS: vós deveis orar por todos os que estão em altos
cargos; com poder sobre as vossas nações
6 de Fevereiro de 2013
Minha filha, vós deveis dedicar agora todas as vossas orações às almas perdidas que
não têm conhecimento da Existência de DEUS.

249

Dispersas por todo o mundo, essas pobres almas estão a viver uma época em que são
atormentados com mentiras. Essas mentiras são colocadas nos seus corações pelo
Enganador. Sem a Luz de DEUS nos seus corações, elas não têm nada para ver diante
delas. Elas não honram DEUS, pois, em vez disso, elas tentam encontrar uma
alternativa. Normalmente a alternativa toma a forma de idolatria por outras pessoas ou
por coisas materiais. Tudo o que elas recebem no final das suas buscas pela paz, é
tumulto e confusão. Elas nunca encontrarão a paz sem o amor a DEUS.
O Meu amado PAI, através da Misericórdia de Seu Filho, JESUS CRISTO, derrama a
Sua Luz e Amor sobre essas almas. Elas não aceitam estas Graças e viram as suas costas
ao único caminho que têm para encontrar a paz eterna e a felicidade.
Vós deveis orar por todos os que estão em altos cargos; com poder sobre as vossas
nações, pois eles sofrem grandemente. Eles são diariamente alvos do maligno, para que
possam ser usados como meio de infligir dificuldades aos filhos de DEUS. O seu plano
para destruir todos os traços de DEUS nas vidas das nações que eles controlam, já está
em curso. Assim como eles revelam o seu verdadeiro intento, também se tornam
vítimas, tal como as almas que sofrerão sob os seus regimes.
Eis aqui uma Cruzada de Oração que deveis recitar para iluminar os governantes, para
que a Graça de DEUS possa cobrir os vossos líderes.
Cruzada de Oração: (98) Pela Graça de DEUS para cobrir os vossos líderes
"Ó Mãe Abençoada, Mãe da Salvação, por favor pedi ao Vosso Filho para derramar as
Suas Graças e o Seu Amor sobre os líderes que controlam o mundo.
Orai para que a Luz de DEUS os cure da cegueira e desbloqueie os seus corações
empedernidos.
Impedi-os de infligirem perseguições sobre pessoas inocentes.
Por favor, orai para que JESUS os guie e eles deixem de impedir que a Verdade dos
Seus ensinamentos seja espalhada pelas nações, através do mundo. Amém ".
A vossa amada Mãe; Mãe da Salvação.

Mãe de DEUS: muitos ficarão sozinhos na sua tentativa de
formarem grupos de oração
5 de Fevereiro de 2013
Meus filhos, vós deveis procurar o conforto uns dos outros, quando vos reunirdes em
todos os cantos da Terra para formar o Exército Remanescente do Meu Filho.
Muitos ficarão sozinhos na sua tentativa de formarem grupos de oração; e às vezes
podem sentir que é inútil. Por cada Grupo de Oração criado para recitar a Cruzada de
Orações ser-vos-á dada uma Graça especial pelo Meu precioso Filho.
Ele está presente em todos os grupos, e Ele far-vos-á cientes disso. Vós sentireis o Seu
Amor, e então testemunhareis os frutos, pois eles vão fluir e espalhar a Sua Santíssima
Palavra.
Filhos, vós sois abençoados por vos ter sido dado o Dom da humildade, porque apenas
aqueles que aceitem a Palavra do Meu Filho, sem nenhuma dúvida, trarão muitas
conversões através dos seus Grupos de Oração.
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O ESPÍRITO SANTO está agora a avançar rapidamente entre vós, queridos filhos, e
traz-Me muita alegria ver quanto Ele mexe com as vossas almas.
Vós deveis permanecer unidos, Meus filhinhos, porque o Meu Filho precisa do vosso
amor e empenho para que Ele possa salvar a humanidade. Podereis, no entanto,
tornar-vos um alvo para o maligno, que irá mobilizar todos os demônios sob suas asas
para se infiltrarem entre vós e causar divisão. Reconhecei essas tentativas, por aquilo
que são e confiai completamente no Meu Filho. Apelai-Me, à vossa amada Mãe, para
manter unidos os vossos Grupos de Cruzada Oração.
Cruzada de Oração: (97) Unir os Grupos de Cruzada de Oração
"Ó amada Mãe da Salvação, eu imploro-Vos que unais, pelas Vossas orações, todos os
Exércitos Remanescentes de DEUS por todo o mundo.
Cobri todos os Grupos de Cruzada de Oração com a Graça da Salvação, derramando-a
sobre nós através da Misericórdia do Vosso Filho, JESUS CRISTO.
Enviai os Vossos Anjos para cobrir cada um de nós, e, especialmente, os sacerdotes
que lideram os Grupos de Cruzada de Oração.
Ajudai-nos a evitar as distrações que causam divisão entre nós, e protegei-nos com a
Vossa Dádiva de armadura, para que nos tornemos imunes aos ataques que teremos
que suportar por causa do nosso amor por JESUS CRISTO, nesta Santa Missão de
salvar almas. Amém ".
Ide em paz, meus amados filhos, e sabei que o Exército Remanescente de DEUS,
através da Graça do Meu Filho, ajudar-vos-á a salvar bilhões de almas.
A vossa amada Mãe; Mãe da Salvação

O homem deve esforçar-se em todos os momentos para ser como
Eu
4 de Fevereiro de 2013
Minha querida e amada filha, com as calamidades crescendo em todo o mundo, o
homem, a um nível simples, deve esforçar-se em todos os momentos para ser como Eu.
Nas vossas vidas diárias é importante tratar os outros como Eu vos ensinei, durante o
Meu tempo na Terra. Vós deveis sempre, em primeiro lugar, pensar antes de tomar
qualquer ação que afete outra pessoa, por forma a não causar conflitos. Quando vós
fordes solicitados para ajudar, ajudai. Se alguém cria uma ligação convosco que vós
sabeis que vai causar mal a outros, vós deveis parar com isso. Porque ao comunicardes
com os outros, vós tereis um efeito direto sobre a sua paz de espírito. Tratai os outros
injustamente, falai mal deles ou tentai enganá-los, e estais a fazer isso a vós mesmos.
Porque Eu julgar-vos-ei, conforme vós tratardes os outros. Algo de bom deve ser
alimentado dentro dos vossos corações, para vos tornardes um receptáculo, e assim
poderdes tratar os outros como Eu gostaria de os tratar. Pois, cada ação que vós
fizerdes para Me agradar dá grande Glória a DEUS.
Buscai sempre a Verdade nas vossas vidas diárias, pois isso ajudar-vos-á na vossa luta
contra o maligno, com quem sereis confrontado durante todas as fases desta jornada
Comigo.
O vosso JESUS
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Não falta muito para que comece a fase final da purificação da
raça humana
3 de Fevereiro de 2013
Minha querida e amada filha, hoje é um dia especial, no qual o Meu Amor pela
humanidade cresce como um grande oceano, numa última tentativa de derramar as
Minhas Graças sobre as almas.
Eu puxo o coração de cada homem, mulher e criança, de diferentes maneiras, para que
eles tenham consciência da presença do amor e da boa vontade. Muitos respondem,
muitos não o fazem. No entanto, há uma sensação de amor, profundamente enraizada
dentro dos seus corações, desta Divina Presença de DEUIS. O homem está amarrado ao
Meu Sagrado Coração, embora ele não possa entender isso. O Meu sangue flui, tal como
através de uma artéria, na vida de cada filho de DEUS. Ele é o elo que une a todos numa
família. Esta sagrada família irá formar as raízes da árvore que originará muitos ramos
no Meu Novo Paraíso.
Muitos deles, endurecidos de alma, suavizarão com o tempo e permitir-Me-ão que os
abrace. Eu estou a preparar a todos vós para a Minha Misericórdia. Algumas dessas
almas endurecidas cairão e secarão, e serão depois varridas, sem vida restante. Mas, a
maioria dos filhos de DEUS saberá, instintivamente, quando é a hora certa. Eles
saberão que todos vêm da mesma família e aceitarão que foram gerados pelo Meu PAI.
Ele, o mais Amoroso de todos os PAIs, está com grande dor, neste momento, e está
profundamente magoado pela escuridão que Ele testemunha na alma de muitos dos
Seus filhos. Não falta muito para que comece a fase final da purificação da raça
humana. Isso significará a separação dos bons e dos maus. Como isso quebrará o
Coração do Meu PAI, mas tem que ser feito. É como se Ele estivesse a preparar o Seu
jardim, de modo que fique saudável e perfeito. As ervas devem ser destruídas, ou elas
espalhar-se-ão e infestarão as culturas saudáveis.
Estai preparados em todos os momentos. O vosso JESUS.

Os sinais que Eu enviarei serão reconhecidos instantaneamente
2 de Fevereiro de 2013
Minha querida e amada filha, Eu amo-te e Eu Estou contigo em cada segundo neste
Santo Trabalho. Eu Estou presente guiando-te em todas as tarefas de que te encarregas,
para garantir que a Minha Palavra seja espalhada para cada um dos filhos de DEUS.
Nunca permitais que interferências ou contratempos te impeçam e adiem o que é agora
uma Missão urgente para salvar a humanidade.
Como os Meus seguidores se reúnem em Grupos de Oração, também eles sentirão a
Minha Divina Presença; e Eu dar-Me-ei a conhecer a eles de várias formas. Os sinais
que Eu enviarei serão reconhecidos instantaneamente.
Eu derramarei o Meu Amor, a Minha Cura, as Minhas Graças e as Minhas Bênçãos. Esta
é uma época em que nada é impossível para o bem de todos, se estiver de acordo com a
Vontade de DEUS.
Agora que os Meus Grupos de Oração estão a ligar-se conjuntamente, o Meu exército
remanescente irá florescer e crescer. Assim como no início, quando as sementes que
foram plantadas apenas em alguns corações, cresceram e se multiplicaram em mais de
200 países; muitos dos quais desconhecidos para vós, Meus queridos seguidores.
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Continuai a construir as fundações; um passo de cada vez. Cada pedra colocada é
importante, porque, por fim, será criada a escadaria para o Céu. O vosso JESUS.

DEUS PAI: Eu vou acabar com as nações que cospem na Minha
Face
1 de Fevereiro de 2013
Minha querida filha, como o Meu coração está partido neste momento, pelo homem,
pela maldade dos seus pecados: a Minha paciência é posta à prova. A minha dor é
agravada pela Minha Ira, porque Eu não posso permitir que a infestação que se abateu
sobre a humanidade, a este nível, possa continuar.
A Minha Mão de Justiça cai agora sobre as nações que desafiam flagrantemente as
Minhas Leis. O homem tem ódio pelos seus irmãos e irmãs, o que é absolutamente
evidente por toda a Terra; e assume muitas formas. Para o homem mortal, a Minha
Mensagem é: "Parai agora as vossas perversas ações, ou o Meu Castigo arrasará tudo o
que é vosso; e sofrereis a dor eterna."
Vós não tendes autoridade para tirar a vida, porque Eu Sou o Autor da Vida. Só Eu dou
a vida, ela não vem de qualquer outra origem; só Eu posso tirá-la. Quando vós
interferirdes com o Meu Plano Divino sereis impedidos. Este Plano tem sido
menosprezado por vós, criaturas a quem tanto Eu tenho dado. Ele foi atacado e posto
de lado, como se fosse de pouca consequência.
As vossas guerras multiplicar-se-ão, enquanto Eu trarei a morte aos vossos perversos
líderes: Eu os encontrarei, os levarei e os lançarei para o abismo, onde terão a besta
por eterna companhia. Os seus olhos derramarão lágrimas em sofrimento, por causa
das atrocidades que cometeram contra os Meus filhos.
É pelos pecados contra os inocentes, cujas vidas vós destruístes, que o Meu castigo será
lançado sobre vós. Nenhuma nação escapará a este castigo, e o nível de Minha punição
estará de acordo com a profundidade dos pecados aos quais vós tenhais descido.
Vós podeis pensar que o Meu castigo é severo, mas sem ele destruir-vos-íeis uns aos
outros. Se Eu não interviesse o mundo deixaria de existir, porque vós, com as
tecnologias perversas que criastes, o partiríeis ao meio.
Eu não permitirei que vós façais isso. O Meu Poder é Todo-Poderoso, e agora vós
testemunhareis as Minhas punições, tal como sucederá à humanidade.
Arrependei-vos. Orai pelos vossos amigos pecadores e, especialmente, por aqueles que
foram infestados pela escuridão do maligno. Eu vou acabar com as nações que cospem
na Minha Face, e que perderam o controle. Aqueles que perseguem os outros sofrerão a
dor que causam aos outros.
O vosso PAI; DEUS, o Altíssimo!
Janeiro/2013

Mãe de DEUS: O exército remanescente de CRISTO triunfará
31 de Janeiro de 2013
Meus amados filhos de DEUS, Eu sou a vossa Mãe Celestial, Mãe de Misericórdia, Mãe
da Salvação. Vós sois os Meus filhos preciosos e Eu cobrir-vos-ei a todos com o Meu
manto de salvação, quando as vossas almas se cansarem de lutar em sofrimento.
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Rezai, Meus filhos, ao Meu Filho, com plena fé e confiança na Sua Misericórdia. Ele
nunca vos deixará cair. Embora suporteis dor e tristeza, porque sabeis a Verdade e vos
sentis miseráveis por causa das maldades que vedes ao vosso redor, vós deveis estar em
paz; porque vós estais cercados com o amor de DEUS, Meu PAI, e sois abençoados com
as Graças que o Meu Filho vos concede; e isso enriquece as vossas almas.
Vós não deveis permitir que o medo e a preocupação vos distraia do papel que o Meu
Filho já esculpiu para vós. O exército remanescente de CRISTO triunfará e trará no seu
rastro bilhões de almas, que se apresentarão diante do Trono de DEUS.
Que bênção vos foi dada! Aqueles dentre vós que ireis conduzir e ajudar os Meus
Grupos da Cruzada de Oração estais a poupar bilhões de almas. Estas orações são como
nenhuma outra, uma vez que foram dadas à humanidade como uma Dádiva, com as
Graças especiais que lhes estão associadas. Sem o saberdes as almas que ajudais a
salvar dobram mais 30 vezes quando vós dizeis estas orações. Elas fazem com que vós
conforteis o Coração do Meu Filho, aumentando e fortalecendo em número as almas de
que Ele precisa para cumprir o Seu Plano de salvação.
Obrigado por responderdes ao apelo do Meu Filho do Céu. Muitas Graças vos foram
dadas nas duas últimas semanas. Os frutos dessas Graças ficarão mais claros para vós à
medida que prosseguirdes no caminho da Verdade, em direção à vida eterna.
A vossa amada Mãe; Mãe da Salvação.

A Intervenção do Meu PAI já começou e a Sua Ira abalará a Terra
29 de Janeiro de 2013
Minha querida e amada filha, a destruição da vida humana pelas mãos de quem não
honra a importância deste Dom de DEUS está aumentando a cólera do Meu PAI. Por
causa deste pecado abominável chegou a tal ponto que os seus rugidos podem ser
ouvidos ao longo dos Céus.
A Mão da Sua ira expulsará esse mal, pois Ele vai arrancar esses demônios e destruílos. Por cada homem abatido como um animal, o Meu PAI lançará o criminoso no fogo
do Inferno.
Por favor, notai que quando as guerras se intensificarem, os perversos dentre os
ditadores serão desafiados. Eles serão erva daninha e serão tratados com a Justiça que
trouxerem sobre eles mesmos.
O homem não pode ver o que Eu vejo. Eles não sabem a extensão do mal que resulta na
destruição da vida, na destruição da Terra e na perseguição dos homens pelos seus
irmãos e irmãs.
A Intervenção do Meu PAI já começou e a Sua Ira abalará a Terra. Basta. O fracasso do
homem em aceitar a Verdade da Existência de DEUS é a raiz deste mal. O homem joga
com a vida, como se ele controlasse tudo o que está sobre a Terra; sobre a qual ele não
tem autoridade. Esse mal não pode ser autorizado a continuar. Ele vai ser extirpado, e
o temor de DEUS será sentido por aqueles que não aceitam as Suas Leis. O vosso
JESUS.
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O aumento do ódio, do assassinato e da falta de caridade é
intenso; e o pecado tem infestado a Terra como um incêndio
29 de Janeiro de 2013
Minha querida e amada filha, a fúria de satanás derrama-se sobre a Terra, como o
ESPÍRITO SANTO incrementa a Sua Divina Presença dentro das almas de muitos;
através desta e de outras Missões sancionadas por Mim.
O aumento do ódio, do assassinato e da falta de caridade é intenso, e o pecado tem
infestado a Terra como um incêndio.
O tempo da preparação para o Grande Dia do Meu Retorno deve começar agora com
grande cuidado. Como vós, Meus seguidores amados, respondestes ao Meu
chamamento, Eu aumentarei a vossa fé e multiplicar-vos-eis por toda parte.
Esta Missão é o culminar de todas as instruções dadas à humanidade, através do Meu
PAI, a todos aqueles que vieram antes de vós. Não entendeis vós que desde o início,
quando os profetas descreveram o Dia do Senhor, que isso se refere ao Meu Tempo, o
tempo em que Eu vou cumprir o pato final?
O Meu plano é chegar e dar-vos a vida eterna que Eu prometi quando Eu vos libertei das
amarras do pecado, pela Minha Morte na Cruz. Para aqueles de vós que sois prudentes
acerca de Mim, sabei que Eu nunca vos poderia enganar numa Missão como esta. Eu
não vos pediria para Me ajudardes a salvar almas, lutar contra o maligno, ou vos
encorajaria a orar, se não fosse Eu, o vosso JESUS, quem agora vos chama.
Meus pobres pequeninos, vós estais a viver numa selva, que não foi criada por vós. Eu
Sou a vossa única saída. A menos que vós Me sigais agora, perdereis tempo a vaguear, a
perder-vos e a distrair-vos. A vossa fé só pode manter-se forte através dos
Sacramentos. Mantende a vossa fé e segui-Me. Isso é tudo o que Eu peço. Então, orai
pela salvação das almas.
Eu nunca vos condenarei por não aceitardes estas Minhas Santas Mensagens, mas Eu
nunca vos perdoarei se blasfemardes contra a Palavra de DEUS, que vos é dada pelo
poder do ESPÍRITO SANTO. Se vós não acreditais nas Minhas Mensagens, então segui
em frente e continuai com a vossa devoção a Mim.
Meus queridos discípulos, vós ireis mover-vos rapidamente para criar um grande
exército, e uma forte defesa contra os inimigos de DEUS. Assim, com este aumento da
força, encorajai, por favor, tantos dos Meus servos sagrados quantos for possível para
vos ajudar. É importante, não importa quanta resistência encontrem, que eles
consigam ainda providenciar a Missa diária e o Sacramento da Santa Comunhão a
quem precisa. O vosso JESUS.

Em breve eles passarão uma lei que vai proibir o significado de
blasfêmia
28 de Janeiro, 2013
Minha querida e amada filha, dizei aos Meus discípulos que eles nunca devem desistir
da sua devoção à Minha Santa Palavra.
O crescimento do ateísmo significa que a simples menção de DEUS, ou às Leis definidas
por Ele, causam ofensa. É como se fosse uma blasfêmia mencionar a função de DEUS
nas vossas vidas.
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Em breve eles passarão uma lei que vai proibir o significado de blasfêmia, a fim de
afastar qualquer fidelidade coletiva a DEUS.
Vós, Meus pobres seguidores, tereis dificuldade em levantar as vossas vozes em Meu
Nome. Eles insultar-vos-ão e afirmarão coisas terríveis sobre Mim, mas vós não sereis
capaz de Me defender.
A esses países Cristãos, cujo povo Me honra, não será permitido declarar o seu
Cristianismo por causa da criação dessas leis que desafiam os Meus Ensinamentos.
Então, muitos não quererão saber de Mim. Aqueles de vós que o façam serão
perseguidos. Por isso, Eu alerto que cada vez que vós tentardes orar a Mim, a vossa
privacidade será interrompida. Todas as vezes que vós tentardes receber os
Sacramentos, eles tornar-se-ão de difícil acesso.
Então, quando vós criardes grupos de oração sereis avisados para parar. Cada grupo
encontrará, não só oposição dentro de alguns bairros, como impostores que tentarão
infiltrar-se a fim de prejudicar os frutos gerados. Nunca antes vós testemunhastes tal
oposição na vossa devoção a Mim, aos Meus Grupos de Cruzadas de Oração, ou às
Minhas Mensagens.
Muitos padres e clérigos estão a responder, rapidamente, ao Meu chamamento, porque
eles Me conhecem e reconhecem a Minha Voz. Assim, muitos continuarão a ser
chamados, pelo que o Meu pedido para preparar almas, as quais lhes foram confiadas,
será correspondido.
Mas, enquanto o seu número aumenta e outros entre eles se envolvem, aumentará a
indignação e a condenação. Eles vão sofrer por causa do seu amor por Mim. Os seus
inimigos integram aqueles que Me amam, mas que se estão a perder devido a outros a
quem prometeram fidelidade. Outros serão tentados pelo espírito do mal para Me
negarem. Eles farão isso para impedir o Meu plano para cumprir a Vontade do Meu PAI
de salvar almas e abraçar todos os filhos de DEUS no Seu Novo Paraíso.
Vós deveis resistir a tais esforços, mas mantende-vos dignos em todos os momentos.
Continuai a orar pelos Meus servos sagrados que, como Judas antes deles, Me beijam
na face por um lado, enquanto me traem por outro.
Eu estarei convosco durante esse tormento, mesmo que vós fiqueis chocados com o
veneno que irá derramar da boca dos que se dizem Meus discípulos. O vosso JESUS.

As profecias contidas no Livro do Apocalipse são apenas
parcialmente conhecidas
27 de Janeiro de 2013
Minha querida e amada filha, Eu Sou obrigado a informar os Meus seguidores que tu
vais ser castigada por algumas classes dos Meus sagrados servidores. Em breve tu serás
instruída por alguns deles para te afastares deste Trabalho.
Tu serás tratada tal como foram os Meus discípulos pelos sacerdotes do seu tempo.
Também a eles foi fito para se afastarem de Mim, e muitos não foram autorizados a
entrar nos templos para prestar homenagem a DEUS, o Meu PAI Eterno.
Muitos mal entendidos sobre as Minhas Promessas à humanidade serão usados como
instrumento para incentivar os outros a rejeitar-Me, quando Eu comunico a Minha
Santa Palavra a todo mundo neste momento.
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Vós, Meus discípulos, sereis acusados de heresia e será dito que não seguis a Minha
Santa Doutrina.
Erros terríveis serão feitos pelos Meus servos sagrados, quando eles seguirem a
bifurcação errada na estrada para o Meu Reino. Eles farão isso por ignorância, pois
muitos deles assumem que já sabem as profecias que Eu Estou ainda para revelar ao
mundo antes da Minha Segunda Vinda.
Ó, como eles ficam confundidos quando são instruídos a fazerem a coisa errada,
rejeitando os Meus avisos, dados a todos para a salvação das almas. As profecias
contidas no Livro do Apocalipse são apenas parcialmente conhecidas.
Ainda nenhum servo sagrado da Minha Igreja entende o Livro do Apocalipse. Eles
serão esclarecidos, e Eu farei isso por partes. É para vós conhecerdes, apenas quando
Eu decidir que é a ocasião certa.
Por favor, abri o vosso coração para a Verdade. Tende cuidado quando julgardes a
Palavra de DEUS, dada aos Seus profetas escolhidos. Julgai-os cruelmente e vós sereis
julgados em conformidade. Rejeitai-os cruelmente e também vós sereis rejeitados pela
Minha Mão de Justiça. Aceitai-os com amor e Eu acolher-vos-ei nos Meus Santos
Braços.
Nada do que Eu vos dou agora contradiz o Livro de Meu PAI, pois isso não é possível.
Eu venho agora para concluir os Ensinos estabelecidos por Mim durante o Meu tempo
na Terra. Quando o Meu Trabalho estiver terminado, o Meu Pato será finalmente
cumprido. Então, Eu trago a Mais Gloriosa Dádiva, a Vida Eterna. O vosso JESUS.

DEUS PAI: É por isso que só um milagre pode salvar a raça
humana
26 de Janeiro de 2013
Minha querida filha, o Meu Precioso Filho, que sofreu uma morte tão cruel em nome
dos Meus filhos, está a preparar a sua Grande Misericórdia.
Eu já Lhe garanti, por ora, o tempo necessário para trazer as almas como for possível,
sob a Sua Divina Misericórdia, sem ter que pôr de lado uma alma perdida. O tempo está
muito próximo para a Minha Dádiva à humanidade.
O tempo que o Meu Filho, o Messias, viveu na Terra foi desperdiçado pela humanidade.
Eles rejeitaram-No. A segunda vez em que Eu concedo permissão para que Ele venha de
novo não vai ser diferente. Ele será rejeitado.
É por isso que só um milagre pode salvar a raça humana. Mas este milagre só pode
suceder quando Eu, DEUS, o Criador de tudo o que existe, puder garantir que o livre
arbítrio do homem permanece intocado. Este Dom do livre arbítrio nunca se pode
interferir com ele. Quando uma pessoa o oferece como uma dádiva para Mim, é a
dádiva mais preciosa e perfeita de todas.
Ao apresentar-lhes a prova dos seus pecados, o Meu filho pode incentivar as almas a
responderem ao Seu chamamento. Então, quando o remorso for mostrado, a Sua
Misericórdia abrangerá bilhões de almas que, doutra forma, nunca poderiam ter sido
salvas.
Rogo-vos, queridos filhos, para vos preparardes bem.
O vosso PAI de Amor; DEUS, o Altíssimo.
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Eles vão soluçar de alívio, quando perceberem que têm um futuro
onde a morte não existe
25 de Janeiro de 2013
Minha querida e amada filha, o Meu Poder está neste momento a surgir no coração do
homem através do Poder do ESPÍRITO SANTO. Mesmo as almas frias e distantes serão
convertidas através das Dádivas que Eu derramo sobre a humanidade, por causa de
vossa resposta generosa ao Meu chamamento do Céu.
Nenhuma nação deixará de aceitar a força do ESPÍRITO SANTO, nenhuma pedra ficará
intacta, nenhum sacerdote ficará inconsciente das Minhas Mensagens, nenhum dos
Meus discípulos amados será imune à notícia que Eu trago. Mesmo aqueles que Me
rejeitam voltarão uma segunda vez para ouvirem a Minha Palavra, porque o Meu
ESPÍRITO lhes toca o coração.
Alegrai-vos, porque apenas passaram dois anos desde que começou esta Missão e a
Minha Palavra é lida em mais de 200 países; e em quase 40 línguas. Vou continuar a
espalhar as Minhas Mensagens, em todas as línguas, entre ricos e pobres, entre os
ateus e os Meus servos sagrados.
Eu não diferencio entre a pessoa que não acredita em DEUS e aquelas que devotam as
suas vidas a Mim, o vosso JESUS. Cada alma é, de todo, muito mais importante para
Mim do que aqueles que Me magoam, aqueles que Me atraiçoam, que Me fazem chorar,
aqueles que Me atacam, Me crucificam e Me odeiam; Eu amo a todos eles. Portanto, Eu
Sou paciente. Eu sei que quando a Verdade cair, eles virão a Mim. Então eles vão
soluçar de alívio, quando perceberem que têm um futuro onde a morte não existe.
Esta é a Minha Promessa, e quando vós estais perturbados, flagelados, abusados, e vos
fazem passar por tolos, isso é tudo em que vos precisais concentrar: Este Novo Paraíso
é para todos vós. Quando vós lutais para salvar as almas, conservais esta promessa nos
vossos corações. O vosso amado JESUS.

Eu atenuarei grande parte do sofrimento predito, através do
poder dos Meus Grupos da Cruzada de Oração
25 de Janeiro de 2013
Minha querida e amada filha, Eu desejo instruir os Meus Grupos da Cruzada de Oração
para serem vigilantes quando se erguem nas suas nações. Eles devem ter Água Benta
por perto, ter presente um Crucifixo Meu e recitar esta Cruzada de Oração especial
para Abençoar e Proteger os seus Grupos da Cruzada de Oração.
Cruzada de Oração: (96) para Abençoar e Proteger o nosso Grupo da Cruzada de
Oração
“Ó meu querido JESUS, por favor abençoai-nos e protegei-nos, ao Vosso Grupo da
Cruzada de Oração, para nos tornarmos imunes aos ataques perversos do demônio e
de quaisquer espíritos malignos que possam atormentar-nos nesta Sagrada Missão de
salvar almas.
Que nos possamos manter leais e fortes, que perseveremos em guardar o Vosso Santo
Nome no mundo, e que jamais renunciemos à nossa luta para espalhar a Verdade da
Vossa Santa Palavra. Amém.”
Por favor, recitai esta oração antes e depois de cada reunião de oração.
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Eu desejo também instruir-vos, Meus amados discípulos, para assegurardes que a
oração é a base de todas as reuniões de oração. Eu não quero que vós mediteis com
negativismo ou que crieis receio entre vós, porque tudo o que Eu trago é Amor e
Misericórdia.
As Minhas Mensagens estão cheias de esperança e Eu atenuarei grande parte do
sofrimento predito, através do poder dos Meus Grupos da Cruzada de Oração. O
propósito desta Missão é salvar almas. Nunca foi acerca de qualquer outra coisa. As
Minhas Mensagens são dadas para vos iluminar, para alertar para os perigos que
afetam a vossa fé e para vos preparar para o Meu Novo Paraíso.
Ide agora em paz, Eu cobrirei cada Grupo da Cruzada de Oração com as Minhas
Abundantes Graças; incluindo o Dom de Discernimento. O vosso JESUS.

Virgem Maria: É pelo poder da oração que a
Misericórdia do Meu Filho pode ser espalhada por todo o mundo
23 de Janeiro de 2013
Meus filhos, vós deveis esforçar-vos para dedicar pelo menos 15 minutos por dia à
recitação da Cruzada de Orações, pois isso é muito importante.
Vós deveis encontrar o momento de dizer essas orações, pois elas já estão a mitigar
muitas tragédias no mundo, causadas por pessoas perversas que carregam atos
malignos.
Vós nunca deveis esquecer o poder da oração, ou o fato de que por Minha intercessão
Eu posso ajudar-vos na vossa luta pela vossa fé.
Muitos de vós estais ocupados com outros assuntos das vossas vidas, mas vós deveis
fazer todos os esforços para prestar homenagem ao Meu Filho. A oração pode ser difícil
para muitos.
Pode ser difícil rezar em privado, e aqueles que não podem ver a mais perfeita e bela
Face do Meu Filho, JESUS CRISTO, são facilmente distraídos.
Eis aqui uma pequena Cruzada de Oração: (95) Para ajudar a encontrar tempo para a
oração:
Ó Mãe da Salvação, vinde em meu auxílio, pois eu luto para encontrar tempo para a
oração.
Ajudai-me a dar ao Vosso Filho amado, JESUS CRISTO, o tempo que Ele merece para
Lhe mostrar o quanto eu O amo.
Eu peço-Vos, minha Santíssima Mãe da Salvação, que me concecedeis as graças de
que eu preciso, e que peçais ao Vosso Filho amado toda a graça e proteção, para que
Ele me possa envolver no seio do Seu Sagrado Coração. Amém.
Filhos, para seguirdes o Caminho da Verdade, tudo o que vós precisais de fazer é dar o
tempo necessário para a oração. É pelo poder da oração que a Misericórdia do Meu
Filho pode ser espalhada por todo o mundo. Será pela vossa recitação da Cruzada de
Orações que pode ser cumprido o Pato feito pelo Meu Filho para a salvação do mundo.
A vossa Amada Mãe; Mãe da Salvação.
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Com o Dom do ESPÍRITO SANTO, vós ireis profetizar por todo o
mundo no Meu Santo Nome
22 de Janeiro de 2013
Minha querida e amada filha, a Minha Luz brilha agora sobre as nações que não tinham
sido ensinadas a cerca da Verdade.
Onde não há nenhuma menção de DEUS, a Minha Divina Presença irá agora preencher
cada canto das nações que não Me honram, apesar de estarem conscientes de Quem Eu
Sou. O véu da escuridão será levantado e, por fim, essas almas famintas beberão o Meu
ESPÍRITO SANTO e devorarão a Minha Santa Palavra. Depois de todo esse tempo,
através da difusão dos Meus Grupos de Oração, ser-lhes-á dada a Verdade.
Refiro-me às nações onde as Igrejas estão vazias, onde os Sacramentos raramente são
disponibilizados, e onde as Missas diárias não são mais celebradas. Cabe-vos, Meus
amados discípulos, espalhar a Minha Santa Palavra, para que as almas enegrecidas e
aquelas que não sabem nada sobre Mim sejam iluminadas e incentivadas gentilmente a
vir até Mim.
Eu abençoo-vos, e pelo poder do Meu profundo Amor por todos e por cada um de vós,
aumentarei grandemente o vosso número. Os Meus Grupos de Oração serão criados em
cada país e, com o Dom do ESPÍRITO SANTO, vós ireis profetizar por todo o mundo no
Meu Santo Nome.
Lembrai a todos os Meus Ensinamentos. Lembrai às almas para lerem a Bíblia Sagrada,
um dos maiores Dons que vos foram dados pelo Meu PAI. Recitai as Minhas Orações,
lede as Minhas Gloriosas Mensagens e orai para que vós possais alcançar até o mais
endurecido dos corações.
Eu vos concederei muitas Dádivas e Eu vos instruirei em cada passo que vós derdes no
Caminho da Verdade.
O vosso JESUS

O Meu Tempo, que está entrelaçado com a Divina Vontade de
Meu PAI, está quase sobre vós
21 de Janeiro de 2013
Minha querida e amada filha, o Meu Tempo na Terra pode parecer que terminou na
Minha Crucificação, mas isso foi apenas o começo.
O Meu Tempo, que está entrelaçado com a Divina Vontade do Meu PAI, está quase
sobre vós e, finalmente, Eu irei, mais uma vez, envolver a humanidade no Meu Sagrado
Coração.
Muito já foi conseguido, não apenas por vós, Meus amados discípulos, mas pela Fé da
Minha Igreja erguida pela perseguição infligida ao Meu Corpo na Terra pelos governos
seculares.
Como Eu amo os Meus fiéis seguidores. Quanto conforto Me trazem pela sua firme e
leal fidelidade. O ESPÍRITO SANTO é exuberante nestes tempos e foi lançado como
uma rede sobre a humanidade; como um antídoto para o espírito do mal presente no
coração dos homens.
Vísseis vós, Meus seguidores, como Eu vejo, os espíritos malignos que vagueiam pela
Terra buscando uma casa, e morreríeis de susto. Eles buscam refúgio na alma humana
e na casa que habitam. Almas que não me amam, que rejeitam a DEUS e que seguem
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falsos ensinamentos espalhados por Satanás, incluindo os de organizações da nova era
- que se apresentam como organizações religiosas e espirituais - deixam-se ficar bem
abertos para estes espíritos. Muitas destas almas sentir-se-iam insultadas se fossem
informadas de que são portadoras de tais espíritos malignos. Elas não acreditariam,
ainda que apresentem sinais de profundo sofrimento emocional.
Esses espíritos malignos, e há muitos, mostram-se eles mesmos a Mim, contorcendo-se
na escuridão perante Mim. Eu posso vê-los escarnecendo e cuspindo em Mim com as
suas bocas vis. Quando estão presentes nos filhos de DEUS, em primeiro lugar eles
transformam a pessoa em que entraram, embora lentamente. Com o tempo, essas
pobres almas vão ao ponto de vomitar obscenidades contra DEUS e contra as Leis
estabelecidas por Ele. Eles promoverão atos malignos de todos os tipos e vão a grandes
distâncias seduzir as outras almas a cometerem o pecado. À medida que eles aumentam
a velocidade da sua infestação, o ESPÍRITO SANTO, presente no coração dos Meus
seguidores, organizará uma batalha poderosa para ajudar a erradicar esse mal. É por
isso que a oração é tão importante. As vossas orações, oferecidas para impedir a
propagação das leis demoníacas, que ofendem a DEUS, serão ouvidas e atendidas.
Por favor, continuem a recitar a Cruzada de Oração (87) para proteger a vossa nação do
mal e para que os atos perversos de perseguição possam ser mitigados.
O vosso JESUS

Estas pessoas vão destruir as Minha Igrejas, e poucas serão
autorizadas a oferecer os Sacrifícios diários
20 de Janeiro de2013
Minha querida e amada filha, Eu desejo que os Meus discípulos abracem as mudanças
que temos pela frente, sem medo. É por essas mudanças que o homem pode ser
purificado.
Os atos malignos da guerra e da abolição dos vossos direitos, com que pretendem
controlar a maneira como os vossos países vivem, acontecerão em breve. Se esta
batalha final entre o Reino do Meu PAI, o do demônio e seus espíritos malignos não
acontecesse, então o mal não poderia ser destruído.
Serão feitas tentativas, constantemente, para assumir as vossas moedas e o acesso
pessoal ao dinheiro. Mas as vossas orações podem impedir que esses líderes perversos
inflijam essa tentativa de escravidão. Essas pessoas vão destruir as Minha Igrejas e
poucas serão autorizadas a oferecer os Sacrifícios diários. No entanto, haverá dentre
elas, quem permaneça em pé, por causa da Graça de DEUS.
Eles vão perseguir a Igreja e provocar uma grande divisão entre os líderes das Igrejas
Cristãs e, porém, haverá ainda sacerdotes e clérigos que ficarão de pé por se recusarem
a se submeter a essa pressão.
Eles vão tentar parar os sacramentos do Batismo, da Comunhão e da Confissão e,
porém, esses fiéis e corajosos sagrados servidores continuarão a servir-Me.
Lembrai-vos de que as vossas orações diluirão o impato e a gravidade destes desafios.
Quando as Minhas almas escolhidas rezarem, especialmente por esses atos de
Misericórdia, Eu responderei aos seus apelos.
O vosso JESUS
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Virgem Maria: Vós deveis lutar contra todas as leis e todos os
argumentos que promovem o aborto
19 de Janeiro de 2013
Minha filha, quando os atos malignos se intensificam, como sucede na forma como os
países tentam introduzir o aborto, o ESPÍRITO SANTO desce sobre os filhos de DEUS
de modo a que eles possam ganhar a coragem de lutar.
O aborto é o pecado mais grave aos Olhos do Meu PAI. Nenhuma razão Lhe pode ser
apresentada que possa justificar este ato vil contra a Criação de DEUS. O aborto é uma
afronta à Sagrada Criação da humanidade e traz com ele um terrível castigo.
Nas vossas nações todos os argumentos serão usados para o justificar, mas nada o pode
fazer, alguma vez, aceitável para DEUS. Ninguém tem o direito de interferir com o Dom
da Vida, Criado por DEUS, o Criador de tudo o que existe.
Muitas pobres almas acreditam que mostram comPaixão quando toleram o aborto, mas
tudo o que elas fazem é tolerar o assassinato, o que é um pecado grave. Vós deveis lutar
contra todas as leis e todos os argumentos que promovem o aborto e salvaguardar a
vida dos filhos de DEUS dentro do ventre das suas mães. Vós nunca deveis sentir medo
quando proclamais a sacralidade da vida.
Orai, orai, orai pelas almas que não podem aceitar a importância da vida e do Sagrado
Ato da Criação de DEUS. Essas almas precisam das vossas orações e paciência. Mostrai
que vós não ireis aceitar as suas exigências para tolerar o assassinato de um filho de
DEUS por nascer.
A vossa Amada Mãe; Mãe da Salvação.

Vós devorais tão facilmente as palavras falsas que vos são
apresentadas por mentirosos
18 de Janeiro de2013
Minha querida e amada filha, como é fácil a Minha Voz ser abafada pelos gritos dos
falsos profetas que se infiltram neste momento no mundo.
Que tontos são aqueles dentre vós, incluindo os Meus fiéis seguidores, que estais com
tanta fome do Meu Amor que devorais tão facilmente as palavras falsas, que vos são
apresentadas por mentirosos.
Não sabeis vós que Eu cedo a Minha Palavra, mas apenas a algumas almas? Não fui Eu
quem vos disse que as Minhas Palavras, que vos são dadas agora, são as últimas da sua
espécie? Porque então, ansiosamente, procurais vós as palavras dos profetas recémdeclarados, que dizem falar em Meu Nome? O seu desejo é o de buscar glória e atenção.
O que eles fazem é alimentar o rebanho com uma alternativa fraca, cheia de palavras
sem substância. Muitas dessas pobres almas entendem que não causam nenhum dano,
pois muitos estão a ser conduzidos, através da sua devoção, para dar parte do amor a
DEUS. No entanto, Eu não os instruí para o fazerem, porque Eu não lhes revelei a
Minha Sagrada Palavra ou os detalhes do Meu Sagrado Plano. Outros, infelizmente,
estão a ser influenciados pelo espírito do mal, a fim de prejudicarem a Minha Santa
Palavra.
Enquanto tantas vozes da boca dos falsos profetas chamam a atenção de muitos, a
Minha Verdadeira Voz é virada do avesso. Aqueles de vós que procurais a Minha Voz, e
que testemunhais as palavras de muitos autoproclamados profetas, tendes que Me
ouvir agora.
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Existem almas escolhidas através das quais Eu Me comunico há décadas. Eu ainda Me
comunico com elas. Desde o início desta Missão, Eu não autorizei nenhuma das mais
simples almas a proclamar a Minha Palavra em público, neste momento; com exceção
das queridas almas escolhidas que trabalharam para Mim durante anos.
Como posso Eu levantar a Minha Voz, de modo a que vós possais ouvir-Me? O que é que
vós procurais? É a Verdade? É a sensação? É poesia, que vos recorda de como a Minha
Palavra deve aparecer no papel? Então, de todos os profetas que dizem falar em Meu
Nome, porque Me rejeitais vós nestas mensagens?
Ó, como vós estais a ser enganados. Como vós estais a ser atraídos para longe dos Meus
Amorosos Braços. Como vós estais a ser seduzidos a ouvir sons cativantes, que não têm
qualquer semelhança com a Minha Verdadeira Palavra.
Virá o tempo em que vos envergonhareis da vossa crueldade, da vossa amarga rejeição
da Minha Santa Palavra, da vossa recusa obstinada, suportados no pecado do orgulho,
para, nesse momento, abraçardes a Minha Sagrada Palavra. Pois é este o tempo para a
Verdade ser revelada à humanidade, para o bem das vossas almas e das almas de cada
homem, mulher e criança.
Eu prometi ao mundo que a Verdade lhe seria revelada neste tempo, ainda que muitos
de vós sejais cegos e surdos para a Palavra de DEUS. Eu peço-vos que reflitais sobre a
vossa busca da Minha Misericórdia, da Minha palavra e da Minha promessa. Então, vós
tendes que Me implorar para vos orientar e vos dar clareza de mente, de modo a que
possais ver-Me, ouvir-Me, confiar em Mim e, finalmente, render-vos por completo ao
Meu desejo de salvar a vossa alma. Vós não deveis perder tempo a pensar ou a ser
enganados, pois Eu preciso de vós.
O vosso JESUS.

A abolição de todos os sinais do Meu Filho será o início do fim
18 de Janeiro de 2013
Meus filhos, a maré virou, assim como o pecado continua a espalhar-se por toda parte.
Como o pecado se tornou aceitável ao coração do homem, a Terra vai gemer em agonia
sob o peso das trevas.
A Guerra Mundial está a ser encenada e em breve ela revelar-se-á horrível, com
mentiras no coração dos líderes mundiais, que estão unidos como que por um cordão
umbilical. Uma mentira alimenta a outra, mas logo não continuarão a ser líderes nas
suas próprias nações, porque eles só vão responder a um mestre, o anticristo.
Para muitos o mundo pode parecer o mesmo, mas não é. É por causa do mal,
provocado pela encarnação dos demônios que vagueiam nos corredores do poder, que
toda a humanidade sofre. O poder mantido por estes escravos dos líderes do mal,
significa que os direitos civis desaparecerão. Os sinais já podem ser vistos. Em breve
todos serão abolidos, e vós tereis que confiar no Meu Filho, e entregar-vos a Ele, para
que possais suportar as injustiças que testemunhareis.
A abolição de todos os sinais do Meu Filho será o início do fim. Quando isso acontecer,
vós sabereis que o tempo da Segunda Vinda está próximo.
Vós deveis manter-vos em oração, filhos, e continuar a recitar a Cruzada de Orações,
pois elas são muito poderosas e ajudarão a mitigar o sofrimento que está a ser
planejado pelo grupo do mal.
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A Terra vai tremer agora, onde esses líderes influenciados pelos demônios estão
localizados. A Mão de DEUS, o Altíssimo, vai atacar a Terra, mas muitos daqueles que
vivem uma vida pecaminosa podem ser salvos através das vossas orações.
A influência do maligno está agora a ser sentida nas Igrejas e entre os que proclamam a
Sagrada Palavra de DEUS. Elas são os principais alvos do maligno, e o anticristo não vai
abrandar na sua intenção de destruir todas as Igrejas Cristãs.
Rezai, rezai, rezai pelo exército de CRISTO, para se manter calmo e em paz. Será
quando vós confiardes completamente no Meu Filho, pela entrega do vosso livre
arbítrio, que vos tornareis fortes. Então sereis capazes de resistir a essas provações.
A vossa Amada Mãe; Mãe da Salvação.

Tudo será feito para causar o desmembramento dos vossos
Grupos de Oração
17 de Janeiro de 2013
Minha querida e amada filha, o Fogo do ESPÍRITO SANTO tem se intensificado entre os
Meus Grupos de Oração, eles já se espalharam por todo o mundo e multiplicam-se aos
milhares. A graça concedida a estes grupos permite-lhes criarem-se rapidamente e
crescerem como Eu pretendi deles.
Assim como o Fogo da Verdade engole a Terra, assim também descerá a escuridão,
como uma névoa grande e grossa. O maligno e os seus demônios atormentarão tantos
quantos podem para os levar para longe de Mim. Eu não posso deixá-los fazer isso.
A dor de ser separado dessas pobres almas, que dão guarida às mentiras com que
Satanás as alimenta, é para Mim muito difícil de suportar. Nada, porém, pode parar a
Palavra de DEUS, embora possa não parecer assim para muitos de vós.
Pelo Meu Poder Eu espalharei amor através dessas almas que respondem ao Meu
Chamamento para as orações. Quando eles Me entregam o seu livre arbítrio, Eu posso
fazer o que é necessário para os atrair para o Amor de DEUS. Este Amor esteve ausente
das suas vidas por algum tempo, então eles reconhecem o vazio que sentiam por
dentro, antes de Eu os trazer a este conforto. O conforto que lhes tem faltado é a
tranquilidade de alma, que só pode vir de Mim.
Vinde a Mim e Eu ajudar-vos-ei a ver tudo o que importa. Ouvi a Minha Voz, agora, que
Eu unirei todas as nações e trarei a Minha família juntamente, para que Eu vos possa
preparar para a vossa nova vida, onde a morte não existirá mais; nem a morte do corpo
ou da alma podem existir no Meu Novo Paraíso. A morte acabará. O Meu Novo Paraíso
está pronto, mas deve ser preenchido com todas as almas vivas no mundo de hoje. Este
é o Meu grande desejo.
Meus seguidores, deveis preparar-vos agora para as terríveis provações que tereis que
enfrentar por causa da vossa resposta ao Meu Chamamento. Tudo será feito para
causar o desmembramento dos vossos Grupos de Oração. Muitos padres, por exemplo,
tentarão detê-los. Vós sereis informados para não lhes prestar atenção; vós sereis
informados de que eles não estão autorizados; vós sereis informados de que as Minhas
Orações vêm do espírito do mal. Ser-vos-á dado todo o tipo de desculpas, todas elas,
simplesmente, para evitar que o Meu Trabalho seja feito.
Exorto-vos a trabalhar juntos em paz e harmonia. Não permitais que as diferenças de
opinião detenham este trabalho. Este é um tempo em que Satanás tentará abrir uma
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brecha entre vós, de modo que a Cruzada de Orações não seja distribuída globalmente,
como Eu ordenei.
Os Grupos de Oração de JESUS para a Humanidade devem ser criados em todos os
lugares. Eles serão parte integrante da formação e coordenação do Meu Exército
Remanescente na Terra. Vós deveis trabalhar em estreita colaboração, em amor e
harmonia, e manter contato com a Minha filha, Maria. Eu instruí-la-ei para ajudar,
sempre que possível, a orientar-vos. Eu enviei-lhe um grupo de pessoas que coordenará
esses grupos em diferentes regiões do mundo. Todos vós deveis concentrar-vos na
vossa própria região, em ligação uns com os outros. A Maria será instruída, por Mim,
sobre como Eu preciso que vós sejais coordenados; e do modo que Eu desejo.
Eu abençoarei cada Grupo de Oração, quando eles concordarem com a Minha
Orientação. Eu preciso de membros do clero envolvidos, e de livros de oração para
serem usados. Maria far-vos-á saber o que é esperado, em breve.
Preparai-vos para esta Missão global, como para nenhuma outra. É a última Missão
para salvar almas, e cada passo do caminho é ditado por Mim, JESUS CRISTO. Então,
peço-vos que coloqueis toda a vossa confiança em Mim. Alegrai-vos, pois vós sois
abençoados por vos ser dado este papel no momento mais importante da história do
mundo. Por isso vós recebereis muitas Dádivas de Mim, assim como Eu preciso da
vossa ajuda para salvar almas.
Deixai-Me dar a Bênção de Proteção aos Grupos da Cruzada de Oração de JESUS para a
Humanidade, em cada simples local em que estão a ser criados.
O Meu amor, a Minha bênção, Meus amados discípulos, vós trazeis-Me paz, amor e
conforto neste momento.
O vosso Amado JESUS.

Por favor, tomai este novo Dom de Cura que Eu vos apresento
agora
15 de Janeiro de 2013
Minha querida e amada filha, como esta Missão continua a crescer e a expandir-se em
todo o mundo, será abençoada com novos milagres, que serão entregues aos que
sofrem terrivelmente. Assim, tal como Eu vim pela primeira vez, a Minha Misericórdia
será estendida às almas que precisam da Minha Ajuda.
Haverá os que estão imbuídos da falta de fé e aflitos por terrível sofrimento físico. Aos
que vierem a Mim, Eu aliviarei o seu sofrimento. Eu vou fazer isso para inflamar a fé
nas suas almas, mas será apenas pelo Poder do ESPÍRITO SANTO que eles podem ser
curados.
Trazei-Me os vossos sofrimentos. Trazei-Me as vossas preocupações. Trazei-Me a vossa
dor. Vinde a Mim, através das vossas orações, e Eu escutarei. Gostaria de vos levar a
todos nos Meus Sagrados Braços e de vos proteger.
Por favor tomai este novo Dom de Cura que Eu vos apresento agora. É na forma de uma
Cruzada de Oração, e curar-vos-á em mente, corpo e alma.
Por esta oração Eu concedo o precioso Dom da Cura. Ao recitá-la sabereis que este
pedido de ajuda baixará grandes presentes do Céu sobre vós e sobre os que incluirdes
nesta oração. Como tal, ela traz uma proteção especial para a recuperação dos que
estão perdidos, que não tem certeza da sua fé e que sentem uma sensação de cansaço.
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Eles podem estar a sofrer pelas dúvidas. Eles podem estar a sofrer com doenças físicas,
que estão a destruir a sua capacidade de Me deixar trazer-lhes paz, amor e conforto.
Para receber esta bênção para a cura, por favor recitar esta Cruzada de Oração:
Cruzada de Oração: (94) Para curar a mente, corpo e alma
Ó querido JESUS, eu prostro-me diante de Vós, cansado, doente, dolorido e com ânsia
de ouvir a Vossa Voz.
Deixai-me ser tocado pela Vossa Divina Presença, para que eu possa ser inundado
pela Vossa Divina Luz, através da minha mente, corpo e alma.
Eu confio na Vossa Misericórdia.
Eu entrego-Vos completamente a minha dor e sofrimento e peço-Vos que me concedeis
a graça de confiar em Vós, para que Vós possais curar-me desta dor e escuridão; e
para que eu possa de novo tornar-me íntegro e seguir o Caminho da Verdade,
permitindo-Vos que me leveis para a vida do Novo Paraíso. Amém.
É a vossa fé que, em primeiro lugar, vos deve interessar. Então, pela graça da Minha
Misericórdia, Eu responderei ao vosso pedido de cura, de acordo com a Minha Santa
Vontade.
O vosso Amado JESUS.

Apesar da Minha Divindade, Eu sinto-Me abalado e desgostoso
com os pecados do homem
14 de Janeiro de 2013
Minha querida e amada filha, o tempo de preparação para O Aviso é curto. Este é um
momento em que, não importa quão dolorosa seja a perseguição, tu deves ignorar tudo,
exceto a Minha Santa Palavra.
Como os preparativos começaram não deixeis ninguém impedir-vos, Meus amados
seguidores, de preparar as vossas almas e de rezar por aqueles que morrerão em
pecado mortal durante O Aviso.
Vós, os Meus seguidores e os Meus servos sagrados, sofrerão agora a dor que Eu sinto
quando Eu olho para baixo, para os desgraçados pecadores. Apesar da Minha
Divindade, Eu sinto-Me abalado e desgostoso com os pecados do homem.
A sua arrogância, a insolência e o orgulho mostrado por esses pecadores, emulam
exatamente os traços de Satanás e dos seus demônios. Esses mesmos espíritos
malignos devoram as almas dos filhos de DEUS, de modo que eles já não parecem os
filhos que eram quando respiraram pela primeira vez.
Eles estão tão cheios de orgulho e convencidos da sua própria invencibilidade, que não
são mais capazes de permitir que o ESPÍRITO de DEUS toque as suas almas. É por isso
que precisam das vossas orações.
Eu abençoo-vos com a Graça de salvardes essas almas, e vós deveis, por amor a Mim,
ajudar-Me a ajudá-los.
Não contente em satisfazer as suas próprias concupiscências para alimentar os desejos
do seu corpo, o homem sente então que deve interferir com a Minha Criação. Assim, ele
toma medidas pelas quais tenta não só imitar o Poder de DEUS acerca da Criação da
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vida humana, e de usar a vida humana, como ele acha que tem o poder de substituir a
Existência de DEUS. Ele acredita agora na sua própria divindade, o que nada mais é que
uma mentira colocada dentro da sua alma por Satanás, a quem ele prometeu lealdade.
Estas medidas que o homem toma agora vão além dos limites permitidos por DEUS.
Agora que as Igrejas de DEUS estão a ser assediadas pelo espírito do mal, dos inimigos
e impostores, a punição descerá finalmente sobre a Terra.
O Poder do Meu PAI será testemunhado e a Sua punição será severa. Ele chocará até
mesmo o pecador mais arrogante, que duvidará de quem é a Mão que caiu sobre a
Terra. O Meu PAI fará isso para livrar a Terra da maldade, possibilitando ao mesmo
tempo, o crescimento do Seu exército de leais seguidores que ajudarão a salvação das
almas.
O pecado danificou a Terra que vós pisais, e isso pode ser visto pela poluição, pela
doença e pela corrupção dos vossos governos. A nódoa do pecado cobre o mundo, de
modo que se tornou uma coisa repugnante e vil aos Olhos do Meu PAI. Ele, que criou o
mundo como um lugar onde Ele poderia alimentar a Sua família, está de coração
partido.
O Meu PAI também está irado, e a balança da justiça está inclinada. A Sua punição não
pode ser parada onde se tornou necessária.
Ajudai os vossos irmãos e irmãs, especialmente aqueles que criaram leis que
interferem com as criadas por DEUS, o Altíssimo. Vós deveis fazer isso por meio da
Cruzada de Orações. Sede fortes; sede corajosos. Sede esperançosos e sem medo, se vós
Me amais.
O vosso JESUS.

Ignora as questões ou perguntas que te são feitas para alterar as
Minhas Palavras
13 de Janeiro de 2013
Minha querida e amada filha, tu não deves esquecer nunca quem é o teu Mestre.
Quando tu estás a ser arrastada em todas as direções, e quando os Meus discípulos
colocam enormes cargas em cima dos teus ombros, tu deves resistir. Coloca-te nas
Minhas Santas Mãos, fica sozinha e pede-Me para tratar de tudo.
Aprende a responder apenas à Minha Voz. Qualquer outra voz que te ordene fazer o
Meu Santo Trabalho, de acordo com os seus caminhos, as suas interpretações devem
ser ignoradas.
Muitos que seguem esta Missão devem compreender que a Minha Santa Palavra não
pode ser escrutinada, alterada ou adaptada para servir os outros. A Minha Palavra é
Sagrada. Aceitem o que Eu digo, com fé, e contentem-se. Tentar encontrar significados
ocultos, sensações, ou procurar adivinhar, é ofensivo para Mim.
Aprendei a ouvir a Minha Voz. Deixai tocar a vossa alma e sede gratos por Eu vos dar a
Dádiva dos Meus Ensinamentos e anseios. Eu faço-o por comPaixão para convosco e
porque Eu vos amo. Questionar e exigir que Eu vos dê as respostas que quereis ouvir é
um insulto a Mim.
Minha filha, por favor, ignora as questões ou perguntas que te são feitas para alterar as
Minhas Palavras ou o significado do que Eu te digo. Como Eu já te disse antes, tu não
tens autoridade para o fazer. Mesmo quando essas almas desviadas colocam questões
difíceis, para as quais tu não tens resposta, permanece em silêncio.
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Aqueles de vós que continuais a torpedear-Me, desafiando e criticando a Minha Santa
Palavra, sabei que vós sois pobres e fracos pecadores. Não é fazerdes perguntas para o
bem da vossa alma que Eu acho indelicado, é a vossa recusa em aceitardes o que Eu,
JESUS CRISTO, possa sempre comunicar ao mundo, como Eu faço agora.
Se pegais nas Minhas Palavras e as alterais para as pores à vossa maneira elas ficam
sem sentido. Se em seguida, em provocação, vós as desprezais, então a Minha Santa
Missão atirar-vos-á para o lado para salvar esta última geração.
O Meu plano é poderoso, agora que Eu conduzo rapidamente a humanidade para
diante, ao longo do Caminho da Verdade. Aqueles que se desviam e se dispersam serão
deixados para trás. O tempo restante é apenas o bastante para salvar cada um de vós.
Por que o desperdiçais vós? Cada minuto é precioso.
Dai-Me a oportunidade de vos conduzir, ensinar e salvar. A obediência a Mim, o vosso
JESUS, é necessária quando Eu Estou a ajudar-vos. Vós só podeis obedecer-Me quando
entregares a vossa vontade a Mim. Quando o fizeres a confusão não estará mais
presente na vossa alma.
O vosso JESUS.

O plano para destruir a Igreja Católica, a partir de dentro - de
suas próprias fileiras - já está em andamento
12 de Janeiro de 2013
Minha querida e amada filha, este é o momento da próxima fase do Meu plano para
preparar o mundo para uma Nova Época, o Novo Paraíso, o Reino prometido por Mim,
o Filho do Homem.
O Meu exército deve agora reunir-se e unir-se como um, em oração, porque a batalha
pelas almas intensificou-se agora. Os planos do grupo do mal, à escala global, para
legitimar guerras e assassinatos através da eutanásia e do aborto, estão a juntar forças.
O plano para destruir a Igreja Católica, a partir de dentro - de suas próprias fileiras - já
está em andamento. Essas almas, em posições de poder, especialmente dentro das
Igrejas Cristãs, que toleram o pecado e tentam legislar em seu favor, sabei isto: vós
sofrereis terrivelmente, A Mão de Meu PAI intervirá e destruirá o vosso plano.
Cada homem e mulher que tente fazer leis contra a vontade de DEUS, terá que
enfrentar um terrível castigo. Não só eles serão abatidos, como as suas próprias nações
serão também castigadas.
Muito já sofreu o Meu PAI. Ele não mais tolerará tais interferências na Sua Criação. A
Terra será abalada e nenhum homem deixará de notar.
Quanta maldade existe. E que astúcia está a ser usada, pela qual estão a ser
introduzidas terríveis abominações pela humanidade; que insulto a DEUS. Por esses
atos, o homem terá que enfrentar a Ira do Meu PAI. Oração, e muita, pode deter esta
maldade. E foi por causa das vossas orações que as Intervenções Divinas para punir a
humanidade foram adiadas. Agora, essas nações, cujos governantes são movidos pelo
espírito do mal, serão eliminadas.
Meus amados seguidores, vós sofrereis muito quando testemunhardes os atos de
desobediência contra as Leis de DEUS. Vós deveis continuar a rezar para mitigar as
punições do Meu PAI.
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Agora, vós deveis por de pé tantos grupos de oração para a Minha Cruzada de Orações
quanto possível em cada nação. Fazendo isso, vós reprimireis o trabalho do grupo do
mal.
A Minha paciência nunca se esgota, mas o homem será punido antes da Minha Segunda
Vinda pelos seus atos perversos. A punição foi adiada por algum tempo, mas o Meu PAI
permitirá transtornos ecológicos para purificar as almas.
Eis aqui uma importante Ladainha para ajudar a mitigar a punição do Meu PAI:
Oração - Ladainha (4) para mitigar a punição de DEUS PAI
Ó DEUS, ó Altíssimo,
Nós imploramos a Vossa Misericórdia pelos pecados dos Vossos filhos.
Nós Vos agradecemos pela Dádiva da Terra.
Nós Vos agradecemos pelo Dom da vida humana.
Nós valorizamos o Dom da vida.
Nós defendemos o Dom da vida.
Nós Vos agradecemos pela Dádiva do Vosso Filho, JESUS CRISTO.
Nós Vos agradecemos pelo Dom da Redenção.
Nós louvamos a Vossa Divindade.
Nós rendemo-nos completamente perante Vós, para que a Vossa Santa Vontade possa
ser cumprida, assim na Terra como no Céu.
Nós Vos agradecemos pelo Dom da Iluminação da Consciência.
Nós Vos agradecemos pela promessa da vida eterna.
Nós louvamos o Novo Paraíso.
Nós Vos imploramos a salvação de todas as almas, incluindo aquelas que Vos
atormentam e as que estão perdidas para Vós.
Nós Vos agradecemos pelo amor que Vós mostrais por todos os Vossos filhos.
Nós Vos agradecemos pelo Dom da profecia.
Nós Vos agradecemos pelo Dom da oração.
Nós Vos pedimos que nos concedeis a paz e a salvação. Amém.
Minha filha, esta missão tornar-se-á ainda mais difícil, porque o ódio do homem contra
o homem se intensifica e os divide.
Os fiéis discípulos de DEUS serão tentados a ceder aos pecados, os quais serão
disfarçados como leis de tolerância. Vós deveis resistir a qualquer tentativa de voltar as
costas à Verdade dos Meus Ensinamentos. Quando vós deixardes todos os vossos
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problemas nas Minhas Santas Mãos, achareis esta Missão de salvar almas muito mais
fácil.
O vosso JESUS.

Eu concedo-lhes agora a Graça das Lágrimas de Amor e
Conversão
11 de Janeiro de 2013
Minha querida amada e filha, por favor ouve-Me e escuta como Eu revelo a Minha dor.
A Minha Cabeça, coberta de espinhos, está a ser dolorosamente esmagada, como se Eu
suportasse a dor da Minha Crucificação, dois mil anos depois do Meu tempo na Terra.
O tempo para a Minha Segunda Vinda está muito próximo. Que nenhum homem duvide
da Minha Promessa de voltar. Não deixeis que algum homem duvide da Minha
Promessa de voltar a qualquer momento. Preparai as vossas almas, porque o tempo
está próximo. É muito melhor que vos concentreis sobre o estado das vossas almas, do
que sobre o estado da vossa futura prosperidade.
A dor dos espinhos está agora a ser sentida pelos líderes das Igrejas Católica e Cristãs.
Eles sofrem assim, porque eles estão a ser alimentados à força por doutrinas ditadas
por líderes políticos, que derramam da boca da besta.
A todos aqueles que atacam a Minha Palavra, através destas Mensagens, Eu devo
avisar-vos que a batalha entre DEUS e Satanás, no final dos tempos, é agora. Que o Meu
PAI vos perdoe pelos vossos delitos. Que Ele derrame a Sua Misericórdia sobre os
vossos caminhos extraviados e desobedientes, todos os quais toleram o pecado.
A dor da Coroa de Espinhos, os quais estão sendo pressionados para baixo, sobre as
Minhas Igrejas Cristãs na Terra, em agonia, está a ser replicada neste momento, como
previsto. A dor da rejeição - a rejeição da Minha Palavra, da Minha Existência e dos
Meus Ensinamentos - está a ser sentida, não só por Mim, mas por todas essas pobres
almas que Me honram, que proclamam a Minha Santa Palavra e que Me amam.
O Meu coração está entrelaçado com elas no amor e sofrimento. Elas saberão isso,
imediatamente, já que agora Eu lhes concedo a Graça das Lágrimas de Amor e da
Conversão, quando recitarem esta Cruzada de Oração.
Cruzada de Oração (93) Para as Lágrimas da Conversão
Ó Meu amado JESUS, Vós estais perto do meu coração.
Eu sou um Convosco.
Eu amo-Vos.
Eu acarinho-Vos.
Deixai-me sentir o Vosso Amor.
Deixai-me sentir a Vossa Dor.
Deixai-me sentir a Vossa Presença.
Concedei-me a Graça da humildade, para que eu seja digno do Vosso Reino na Terra,
como no Céu.
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Concedei-me as Lágrimas da Conversão para que eu possa realmente oferecer-me a
Vós, como verdadeiro discípulo, para Vos ajudar na Vossa Missão de salvar cada
alma na Terra, antes de Vós virdes para julgar os vivos e os mortos.
Amém.
Ide, Meus amados seguidores. Eu prometo que vos concedo a Graça das Lágrimas da
Conversão, de modo a que vos torneis verdadeiramente unidos ao Meu Sagrado
Coração, quando recitardes esta oração.
O Meu coração abraça-vos, Meus discípulos queridos e leais, Eu amo-vos, Eu estou
convosco agora, de uma forma que vós achareis difícil de negar.
O Vosso Amado JESUS.

Quando vós retirais a Verdade ou a adulterais, já não é a
Verdade. Tudo o que resta é um invólucro
9 de Janeiro de 2013
Minha querida e amada filha, mesmo que Eu Seja conhecido através da linguagem
humana, em cada dia, porém, Eu estou ainda muito longe deles.
Muitos, instintivamente, chamam pelo Meu nome em voz alta, em momentos de
alocução, sem que na atualidade eles entendam realmente como usam o Meu nome.
Nem sequer Eu Sou reverenciado; nenhum respeito de qualquer espécie Me é
mostrado. O Meu Nome é usado para amaldiçoar os outros, em momentos de grande
fricção. Como isso Me magoa e Me choca; Eu ser usado desta forma.
Muitos usam o Meu Nome na conversa diária, mas não de uma forma que aborde o Meu
Papel como o Salvador da raça humana.
Como Eu desejaria poder apelar aos ateus e agnósticos, para que eles pudessem ouvir
como usam o Meu Nome nas suas conversas diárias. Se é um hábito, então por que não
usar outra forma de expressão? Por que Me incluís, se vós não Me aceitais? Por que me
usais como uma forma de blasfêmia, quando vós não acreditais que Eu existo?
Assim, muitas pessoas afastam-Me como não sendo importante nas suas vidas. Eu Sou
empurrado para um lado como se Eu não tivesse nenhuma consequência.
Muitas almas que crêem em Mim, não praticam a sua fé. Como tal, eles não preparam
as suas almas. Então, muitos não sabem quando serão tomados desta Terra para a
próxima vida, tendo cometido um erro terrível. Porque eles não estão aptos a entrar no
Meu Reino.
O dia em que as almas se encontrarem divididas em dois grupos, a Verdade do futuro
ser-lhes-á finalmente revelada. Ai do homem que não se tenha preparado para este
Grande Dia e que desperdiçou o tempo que lhe foi concedido na Terra.
Para os outros que se recusaram a ouvir a Verdade e que, publicamente, Me humilham
e rejeitam, o seu terror será impossível de descrever. Haverá choro, histeria e choque,
que será testemunhado nesse dia, quando essas almas virem que o caminho que
escolheram os levou apenas ao fogo do abismo.
Este é o momento de renovação espiritual das almas, que foram abençoadas com o
Dom de ver como as antigas profecias estão a acontecer agora no mundo; tal como
previsto.
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Eu olho para o mundo e vejo uma confusão terrível; como as pessoas estão sendo
sugadas por mentiras acerca da criação do mundo. Essas mentiras são programadas
para afastar as pessoas da Verdade.
Eu vejo dizerem a pessoas boas para rejeitarem a sua compreensão dos Meus
Ensinamentos e atirá-los para o lado em favor da aceitação do pecado. Em seguida, eles
são encorajados a aplaudir o pecado até que eles se convencem de que Eu, JESUS
CRISTO, ficarei cego.
A Verdade dos Meus Ensinamentos é o núcleo do Cristianismo. Quando vós retirais a
Verdade, ou a adulterais, já não é a Verdade. Tudo o que resta é um invólucro.
É tempo de vós discernirdes se estais ou não preparados para vos deixar enganar pelo
espiritismo, nova era, ou para vos manterdes firmes e defender a Santa Palavra de
DEUS. Isso pode não parecer importante para vós, agora, mas quando chegar o Dia,
quando Eu vier para julgar, só a Verdade será aceitável no Meu Reino.
Quando aceitais mentiras, vós não estais a ser honestos. Vós não estais a ser
verdadeiros. Portanto, vós não recebereis as Graças. Vós sereis como um recipiente
vazio, que navega nos mares, alardeando uma carga que existe apenas nas vossas
mentes. Não servirá a nenhuma pessoa esta falsa sensação de segurança. Ela não vos
dará acesso às chaves do Meu Novo Paraíso.
Orai todos os dias, como se o amanhã fosse último dia, porque vós não sabeis o tempo
da Minha Segunda Vinda. Ela acontecerá inesperadamente. Quando esse Dia
amanhecer haverá pouco tempo para voltar atrás. Ou vós Me aceitais, e a Minha
Promessa de vos levar para o Meu Reino, ou sereis enviados para um lugar a partir do
qual não há retorno.
O vosso JESUS.

Somente pelo poder de DEUS vós existis. Somente pelo Amor de
DEUS vós vivereis para sempre
7 de Janeiro de 2013
Minha querida e amada filha, tu deves admirar-te porque quando Eu comunico contigo
parece a coisa mais natural do mundo.
Às vezes perguntas-te porque não sentes o superpoder da Minha Presença. Eu permitoo porque ser-te-ia impossível enfrentar a Minha Presença, pois desmaiarias com o
Poder da Minha Luz. No entanto, Eu permito-te vislumbrar um pouco desta Divina Luz,
como uma Dádiva especial. Porque assim tu entendes quão poderosa é a Minha Luz, o
Meu amor e o Meu ESPÍRITO.
Se o homem vislumbrasse apenas uma fração da Minha Divina Presença, ficaria tão
esmagado que não poderia suportar a Luz e ficaria cego.
Esta é a distância que o pecado coloca entre o homem e o seu Criador. Quando a Minha
Luz é mostrada às almas, elas só podem ser envolvidas por Mim, no Meu Reino, quando
forem purificadas. Apenas aqueles de vós que se humilhem perante Mim, podem ser
envolvidos pela Minha Luz da Misericórdia. Não importa quanto afirmeis que Me
amais, vós deveis redimir-vos constantemente diante de Mim para vos poder ser
concedida esta Dádiva da Minha Misericórdia.
A cada pecador Eu digo isto: Nem uma hora passa sem que, através dos vossos
pensamentos, dos vossos lábios e das vossas ações, vós pequeis. Mas, quando vós
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aceitardes em silêncio as vossas fraquezas e estiverdes cheios de amor por Mim, Eu
possa ver o vosso sofrimento, então Eu esquecerei as vossas iniquidades num instante.
Quando Eu vier para vos cobrir com a Minha Divina Misericórdia, antes da Minha
Segunda Vinda, será para vos oferecer a purificação necessária para que possais ser
envolvidos e levados para a proteção e segurança da Minha Divina Luz. A Minha Luz,
nesse dia, cobrirá a Terra. Muitos, apesar de cegos pela Minha Luz de Misericórdia,
aceitarão imediatamente a Minha Mão de Salvação.
Para serdes aceites na Minha Luz de Misericórdia, vós deveis aceitar que o Poder de
DEUS é eterno. Somente pelo poder de DEUS vós existis. Somente pelo Amor de DEUS
vós vivereis para sempre. Aqueles que rejeitam a Luz só podem encontrar as trevas. As
trevas somente podem significar uma coisa, que vós aceitastes a vida de sofrimento
eterno que vos foi oferecida pelo maligno.
Permiti que a Minha Luz brilhe sobre vós, mas, primeiro, vós deveis ganhar o direito de
partilhar essa Poderosa Luz, que vos oferece um lugar no Meu Reino para sempre.
Eu abençoo-vos; Eu chamo-vos; vinde a Mim sem medo, pois Eu espero pacientemente
por vós. Somente se vierdes a Mim, vós compreendereis então a Verdade da Minha
Promessa.
O vosso JESUS.

Por favor, recitai esta Cruzada de Oração (92) para a Graça da
Perseverança
6 de Janeiro de 2013
Minha querida e amada filha, é por meio do ESPÍRITO SANTO que estranhos, em todo
o mundo, estão agora a responder a este apelo do Céu.
Só pela força do ESPÍRITO SANTO tantas milhares de almas se uniram, com amor nos
seus corações, a fim de acompanharem os Meus Grupos de Cruzada de Oração.
Vós sabereis, de imediato, quando uma Missão de DEUS é autêntica, pela dimensão dos
que são chamados, que se unem como um em Meu Santo Nome. Nenhuma questão é
levantada. Nenhum dinheiro é procurado. Nenhum argumento. Simplesmente todos
vos juntais pelo vosso amor por Mim. Por causa da resposta de tantas almas às orações
da Minha Cruzada, em tantas nações, Eu dou-vos agora esta Bênção:
Meus amados discípulos, vós trouxeste-Me uma grande alegria e conforto. Pela
fidelidade e perseverança que demonstrastes, Eu vos abençoo com o Dom do
ESPÍRITO SANTO. A partir deste dia, por cada tarefa que vós realizardes, para Me
ajudar a salvar almas, antes da Minha Segunda Vinda, Eu dar-vos-ei uma graça
especial, que reconhecereis imediatamente. É a Graça da Perseverança face às
adversidades.
Por favor, recitai esta Cruzada de Oração: (92) para a Graça da Perseverança
Ó querido JESUS, eu peço-Vos o Dom da Perseverança.
Eu suplico-Vos, concedei-me as graças de que eu preciso para manter a Vossa
Santíssima Palavra.
Eu peço-Vos que me livreis de quaisquer dúvidas.
Eu peço-Vos que inundeis a minha alma com paciência, gentileza e perseverança.
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Ajudai-me a permanecer digno quando sou insultado no Vosso Santo Nome.
Fazei-me forte e cobri-me com a graça de continuar, mesmo quando eu estou cansado,
com falta de força e confrontado com todas as tribulações que temos pela frente, para
que eu trabalhe incansavelmente para Vos ajudar a salvar a humanidade. Amém.
Ide, Meus preciosos seguidores, e sabei que o Meu Coração irradia de amor e de alegria
quando Eu testemunho o vosso amor, quando vós respondeis ao Meu Chamamento.
Eu amo-vos; Eu cubro-vos com o Meu Precioso Sangue.
O vosso JESUS.

Virgem Maria: Os próximos tempos serão um desafio para todos
os Cristãos
4 de Janeiro de 2013
Minha querida filha, tu deves orar para que as Igrejas Cristãs acordem para a Verdade
destas Mensagens. Será pelo poder da sua quantidade que elas continuarão a apoiar os
Ensinamentos do Meu Filho.
Ele, o Meu precioso Filho, deseja a lealdade de todos os Seus seguidores. Tu deves orar
para que aqueles que nas Suas Igrejas têm responsabilidade na proclamação diária da
Sua Santa Palavra, Lhe permaneçam fiéis em todos os momentos.
Eu exorto-vos para não ouvirdes qualquer nova doutrina que seja apresentada em
Nome do Meu Filho, JESUS CRISTO, a qual não vem em Seu Santo Nome.
Os próximos tempos serão um desafio para todos os Cristãos. Vós precisareis de muita
perseverança se quiserdes manter-vos fiéis a DEUS.
Quando fordes desafiados, maltratados e perseguidos por outros Cristãos para
aceitardes as novas leis, as quais vós sabeis pelo vosso coração que não são de DEUS,
então deveis recitar esta Cruzada de Oração para vos manterdes fiéis à vossa fé.
Cruzada de Oração: (91) Mantende-me fiel à minha Fé
Abençoada Mãe da Salvação, protegei-me na minha hora de necessidade, quando for
confrontado com o maligno.
Ajudai-me a defender a Palavra de DEUS com força e coragem, sem medo na minha
alma.
Orai para que eu permaneça fiel aos Ensinamentos de CRISTO e para que eu possa
renunciar completamente aos meus medos, às minhas preocupações e à minha
tristeza.
Ajudai-me, para que eu possa, sem medo, seguir em frente neste caminho solitário, a
fim de proclamar a Verdade da Santa Palavra de DEUS, mesmo quando os inimigos de
DEUS tornarem esta tarefa quase impossível.
Ó Abençoada Mãe, eu peço que, por Vossa intercessão, a fé de todos os Cristãos
continue forte, em todos os momentos, durante a perseguição. Amém.
Filhos, quando a vossa fé for constantemente desafiada, insultada e menosprezada,
deveis lembrar-vos que o Meu filho sofre convosco. Esse sofrimento e perseguição será
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como no Seu cruel julgamento, durante o qual Ele foi acusado de heresia por
simplesmente falar a Verdade
A Verdade, quando dita, atrai a controvérsia, a ira e, às vezes, a violência. Sei que o
Meu filho vos dará a força de que precisais para suportar este momento de grande
dificuldade.
Ouvi, filhos, o Meu chamamento. Eu intercederei, em vosso nome, para vos manter
fortes, e o Meu filho inundar-vos-á com graças especiais para que possais evitar ser
intimidados a aceitar as leis da blasfêmia, o que causará uma grande fenda nas Igrejas
Cristãs e, em particular, na Igreja Católica.
Eu amo-vos e ofereço-vos as Minhas Orações em cada etapa da vossa jornada no
caminho da Verdade.
A vossa Amada Mãe; Mãe da Salvação.

Virgem Maria: a razão pela qual tantas pessoas estão com tanta
dor e escuridão é porque elas não acreditam em DEUS
3 de Janeiro de 2013
Minha filha, a razão pela qual tantas pessoas estão com tanta dor e escuridão é porque
elas não acreditam em DEUS.
A fé, que deveria estar incutida em cada alma dos escolhidos está a escassear. Assim,
muitos afastaram-se de DEUS e verificam agora que as suas vidas são vazias e sem
sentido. Quando uma alma vira as costas a DEUS fica desassossegada. Elas enchem o
vazio com o amor a coisas falsas, que nunca satisfarão o seu desejo de paz.
A verdadeira paz só pode ser encontrada através do Sagrado Coração do Meu Filho.
Quando vós aceitais JESUS CRISTO como vosso Salvador nunca morrereis. Nem
ficareis secos de espírito. O Meu Filho traz-vos a salvação, e até mesmo o mais fraco
dentre vós encontrará uma força interior quando O invoque.
Aqueles a quem nunca foi ensinada a Verdade, porque lhes foi negada, ser-lhes-á
oferecida a Mão de Misericórdia do Meu Filho. Ele vai iluminá-los, porque eles são os
que Ele deseja chamar ao Seu Glorioso Reino.
A Glória de DEUS, se permitirdes de coração aberto que a Verdade vos seja dada,
salvar-vos-á. Quando reconhecerdes a bondade de DEUS, vós nunca mais podereis
colocar qualquer um, ou qualquer coisa, antes d’Ele.
Por favor, orai para que a Luz da Verdade abra a mente, o coração, o corpo e a alma de
cada um de vós durante O Aviso. É por isso que DEUS está a enviar um tamanho Dom
de Misericórdia. Por favor, respondei ao Seu Chamamento.
A vossa Amada Mãe; Mãe da Salvação.

Amai em Meu Nome a todos aqueles que vos perseguem. Então,
orai por eles
2 de Janeiro de 2013
Minha querida e amada filha, tu deves informar todos os Meus seguidores que as suas
orações ajudarão a mitigar muito do que tem sido anunciado.
A oração é tão poderosa que se for recitado um número suficiente das orações que Eu
dou ao mundo, através da Cruzada de Orações, grande parte da dificuldade da
tribulação pode ser reduzida.
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Eu quero também apontar para o poder do perdão. Quando vós sois perseguidos em
Meu Nome deveis orar pelas almas que vos atormentam. Quando vós orais por elas, do
fundo do coração, Eu cobri-las-ei com o vosso amor. Quando vós orais pelos vossos
inimigos, vós retardais a missão de Satanás para afastar as almas para longe de mim.
Minha filha, Eu devo agora instruir-te, e aos Meus seguidores, para manterdes a calma
diante da grande oposição a estas Mensagens. Vós nunca deveis temer a Palavra de
DEUS, mesmo quando isso vos traz muito sofrimento do mundo exterior.
Não penseis que é fácil de entrar no Meu Reino. Por cada um de vós que realmente Me
ama, haverá uma ou duas pessoas mais que tentam impedir a vossa fidelidade a Mim.
Isso é assim desde a Minha Morte na Cruz. E permanecerá dessa forma até à Minha
Segunda Vinda.
Os Meus discípulos atrairão as almas que Me procuram. Os Meus discípulos, então,
abraçarão essas almas para que os Meus seguidores aumentem e se tornem um, em
união Comigo. Nunca será sem sofrimento, esse caminho solitário para o Meu Reino.
Quando lançarem acusações sobre vós pensai no Meu próprio caminho para o Calvário.
Pensai no Meu silêncio e dignidade de simplesmente Me focar no objetivo único de
salvar almas, a cada segundo em que suportardes o ridículo em Meu Nome.
Isso tornará a vossa jornada mais suportável. Deixai os vossos detratores gritar
impropérios, deixai-os chamar-vos de idiotas, deixai-os declarar que as Minhas
Mensagens são uma heresia. Pois quando vós fizerdes isso as suas línguas perversas
não terão poder sobre vós.
Amai a todos os que vos perseguem em Meu Nome, então, orai por eles; e quando os
perdoardes destruireis o poder que Satanás exerce sobre eles. Este é o segredo da
humildade. O Vosso JESUS.

Virgem Maria: nem todos aceitarão a liberdade, muitos ficarão
ao lado do maligno
2 de Janeiro de 2013
Minha filha, muito se desenrolará agora no mundo, e muitos eventos são necessários
para purificar os filhos de DEUS.
É importante que os corações de todos sejam abertos para a Verdade, a Santa Palavra
de DEUS. Se não abrirdes os vossos corações, não sereis capazes de aceitar a Verdade
da Promessa do Meu Filho para a humanidade.
Ele virá novamente, e em breve, para resgatar o Seu Reino na Terra. Será preservado,
longe das garras de Satanás. A todos os filhos de DEUS será oferecida a liberdade que
precisam para se unirem como um com o Meu Filho.
Nem todos aceitarão a liberdade, muitos ficarão ao lado do maligno e rejeitarão o Meu
Filho. Eles estarão tão vulneráveis que não aceitarão a Sua Promessa, e continuarão a
perseguir as ambições mundanas.
Peço-vos, filhos, para serdes generosos para com essas almas. Elas não só rejeitam a
Misericórdia do Meu filho, como vão molestar e escarnecer todas essas almas
corajosas, que se levantarão e proclamarão a Verdade de DEUS.
Tende as orações em dia, filhos, e então entregai ao Meu Filho todos os medos que
possais ter. Ele ama-vos e quer aliviar-vos de tamanha tristeza e dor. Vinde a Mim, a
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vossa querida Mãe, e Eu pedir-Lhe-ei para vos fazer fortes na vossa fidelidade para com
Ele.
A vossa Amada Mãe; Mãe da Salvação.

O Templo de DEUS será profanado para além da compreensão
1 de Janeiro de 2013
Minha querida e amada filha, surgiu o novo alvorecer e as mudanças já começaram, em
preparação para a Minha Segunda Vinda.
As guerras no Médio Oriente aumentarão agora, e muitos morrerão nas mãos do grupo
do mal. Eles, o grupo do mal, serão no entanto interrompidos pela Mão do Meu PAI.
Um a um serão abatidos, uma vez que representam um grande perigo para os filhos de
DEUS.
Os Meus Planos estão a manifestar-se, e aqueles, dentre vós, escolhidos por Mim para
liderarem a Igreja Remanescente, rapidamente construirão bases pelo mundo. Será a
esses lugares que vós ireis para Me honrar, em paz, quando as vossas Igrejas não vos
receberem como está destinado que seja.
As vossas Igrejas tornar-se-ão não mais do que locais de entretenimento, onde música e
rituais pagãos serão encenados em elaboradas cerimônias. Supostamente estes eventos
serão para honrar a DEUS. Em vez disso, eles idolatrarão atos pecaminosos, e declarálos-ão como estando de acordo com os Meus Ensinamentos.
Muitos apresentar-se-ão em breve como os novos servos de DEUS. Muitos nunca foram
preparados na Igreja Cristã e, portanto, não estarão aptos a ministrar os Sacramentos
aos filhos de DEUS. Eles serão impostores. Eles vão impor a todos que a verdade que
dizem são os ensinamentos de DEUS no mundo de hoje. As suas mentiras chegarão aos
ouvidos da humanidade em todo o mundo.
Muitos serão atraídos pelo que eles considerarão ser uma abordagem nova e fresca aos
Meus ensinamentos e ao Amor de DEUS. Tudo será uma terrível mentira. Muitos serão
enganados, aceitando a nova Religião Mundial Única.
Assim como a falsa igreja cresce e atrai muitas celebridades, meios de comunicação e
líderes políticos, a Minha Igreja Remanescente crescerá. Muitos dos Meus servos
sagrados ser-Me-ão desleais e participarão na Nova Religião Mundial, onde serão
recebidos de braços abertos.
Esses impostores causarão terríveis dificuldades aos cristãos em toda parte, se eles não
aceitarem esta nova organização, política e culturalmente sancionada, que se chamará
a si própria uma igreja de DEUS.
Enquanto os Cristãos serão o alvo principal do ódio, a Casa de Israel também será
procurada e os juDEUS serão bodes expiatórios nesta guerra pelas almas.
Nos primeiros dias, nada do que vós vereis parecerá ser exteriormente diferente. Em
seguida, será visto um rico e poderoso edifício, em Roma, que se tornará um lugar de
encontro. Aí todas as religiões serão bem-vindas, até que sejam constrangidas a
absorver as mentiras que lhes serão apresentadas pela Nova Ordem Mundial.
Com o tempo tornar-se-á inaceitável que certas práticas Cristãs sejam realizadas em
público.
Incluir-se-ão os Sacramentos do Batismo e da Sagrada Comunhão. Eles serão
considerados inaceitáveis num mundo moderno e secular, e vós descobrireis que é
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impossível recebê-los. O Sacramento do Matrimônio será alterado, e o casamento
estará disponível de uma forma diferente. A única maneira de receber os Sacramentos
Verdadeiros, nessa fase, será através da Igreja Remanescente.
Meus servos sagrados, que sofrereis em Meu Nome ao lutardes por manter os
Sacramentos e a Santa Missa, sabei isto: O vosso dever é para Comigo, através dos
vossos Votos Sagrados, e nunca deveis ser tentados a desviar-vos da Verdade. Ser-vos-á
colocada pressão para abandonardes os caminhos do Senhor. A vossa voz tornar-se-á
apenas como um sussurro, justamente quando o inimigo tentar abafar a Verdadeira
Palavra de DEUS.
Juntai-vos. Uni-vos, pois muito em breve o Templo de DEUS será profanado além da
compreensão. Tudo o que vós precisais fazer é seguir-Me, ouvir o vosso coração e a
vossa consciência. Estai prontos em todos os momentos, para esta difícil jornada que
está adiante. Vós precisareis de toda a vossa coragem, a vossa força e a vossa
perseverança.
Sabei que no final da vossa jornada, Eu estarei à espera para vos acolher nos Meus
Santos Braços e para o seguro refúgio do Meu Novo Paraíso.
O vosso JESUS.

“Vi, então, um Novo Céu e uma Nova Terra, pois o primeiro Céu e a
primeira Terra desapareceram e o mar já não existia. Eu vi descer do céu,
de junto de DEUS, a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, como uma esposa
ornada para o esposo. Ao mesmo tempo, ouvi do Trono uma grande voz
que dizia: “Eis aqui o Tabernáculo de DEUS com os homens. Habitará
com eles e serão o Seu povo, e DEUS mesmo estará com eles. Enxugará
toda a lágrima de seus olhos e já não haverá morte, nem luto, nem grito,
nem dor, porque passou a primeira condição.” (Ap. 21, 1-4)
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