NOSSA SENHORA nos fala:
“O tempo de me ouvirdes é agora!”
(Mensagem transmitida a Christina Gallagher, em 08 de outubro de 2009, na Irlanda.)

Nossa Senhora:
"Meus filhos, vós não aprendestes nada com todas as catástrofes através do mundo;
com os terremotos, as tsunamis, os deslizamentos e inundações - com tantas inundações e
sobretudo na Europa. Meus filhos, por que sois incapazes de reconhecer e verdes os
sinais dos vossos tempos? É a Mão do Vosso Salvador Jesus vindo junto da Terra. Quanto
mais o Salvador Jesus vos permite ver o mal imenso que está dominando vosso país, vossa
pessoa e o mundo, mais vós permaneceis cegos e surdos.
O Anti-Cristo está convosco. Muitos serão tratados com menos dignidade do
que os animais. As preparações estão prontas para retirar do mundo muitas
pessoas, especialmente os pobres, os inválidos, os velhos e doentes. Ó, os gritos de
dor e de sofrimento de muitos - todos que são queridos ao meu Coração Maternal e ao
Coração do meu Filho Jesus!
O governo único mundial está quase pronto. O banco mundial único também
está quase ajustado. Será uma forma de controle. Será implementada uma
sociedade sem dinheiro (moeda).
Meus filhos, há dias muito negros à vossa frente. O tempo de me ouvirdes é
agora! Se vós não ouvirdes e não me responderdes e não colocardes no coração o meu
chamado, eu não posso vos ajudar.
Meus filhos das Américas, eu vos peço para prestardes atenção e irdes às Casas de
Oração que eu coloquei lá para vossa proteção. Rezai e jejuai em reparação por todo
este mal cobrindo o mundo. Eu peço a Deus misericórdia por vós. Ele irá vos dar
misericórdia.
A Irlanda se tornou enegrecida e seus habitantes não diferem dos outros, através do
mundo. A ganância leva ao mal e às trevas, à angústia e à morte.
Meus filhos, por que vós estivestes tão cegos e surdos? Vós sois tão indispostos a
responder. A verdade esteve à vossa volta, mas vós não quisestes ouvir. Aqueles que
receberam abundantemente em graça e curas como um sinal aos outros e ainda assim se
afastaram da verdade destes grandes dons irão receber uma grande aflição - além do que
eles já têm.
Meus filhos, ouvi o que eu vos digo, porque não tereis o tempo ou a oportunidade
depois. Muitas coisas más estão caindo sobre o mundo... Não apenas a devastação por
meio das catástrofes terrenas, mas a maior e a mais profunda devastação por meio
do controle que é planejado para vós.
Eu vos peço como vossa Mãe Celeste, por favor, ouvi o meu chamado e respondei. Por
meio da resposta, eu posso vos conduzir à luz. Eu choro por vós. Tantos de vós tendes os
corações fechados a mim. Eu vos amo e desejo vos ajudar, mas muitos de vós esquecestes
do meu Filho, Jesus e de mim, vossa Mãe que vos ama.
Eu vos abençoo, Pai, Filho e Espírito Santo".

