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OGrande ALERTA 
 

„O GRANDE ALERTA“ já foi anunciado (1961-1965) pela Virgem Maria em 
Garabandal (Espanha) e vai acontecer em breve! 

 
JESUS está falando e explicando desde Nov. 2010  

para a Humanidade, sobre o que vai acontecer logo 
 
 
 
 
 

Mensagens de Jesus Cristo 
2010 – 2015 

 
 
 
 
 

Site na internet: 
www.JESUSFALA.ORG 

 
Fonte / Texto original em inglês:  

www.thewarningsecondcoming.com  http://www.jesushabla.org/book-of-truth 

 
 

POR FAVOR INFORMEM  
TODAS AS PESSOAS! 
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Jesus ama TODOS ! Jesus é Deus. Deus é Amor. Jesus ama VOCE! 
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O que é o GRANDE ALERTA? 
 
A ILUMINAÇÃO DA CONSCIÊNCIA,  predito por Nossa Senhora em 
Garabandal em 1965, terá lugar em breve para salvar o mundo. 
 
POR QUE o GRANDE ALERTA acontecerá? 
- Para provar a todos que Deus existe. 
- Para trazer todos de volta para Jesus e ao caminho da Verdade. 
- Para diluir o impacto do pecado e do mal no mundo, através da conversão. 
- Para ajudar a salvar-nos, antes do último dia de julgamento, dando-nos a  
  chance de pedir perdão pelos pecados cometidos. 
- Para converter os não-crentes, que não teriam chance de redenção, sem   
este grande ato de misericórdia. 
- Para fortalecer a fé dos crentes. 
 
O QUE ACONTECERÁ DURANTE O GRANDE ALERTA? 
- Todas as pessoas com a idade mínima de 7 anos vão experimentar um 
   encontro místico pessoal com Jesus Cristo, que vai durar mais ou menos 15 
   minutos. 
-  É um dom de Deus Pai para trazer as pessoas de volta à verdade. É como o 
   Dia do Juízo final, só que desta vez você não será condenado. Em vez 
disso, você terá a chance de pedir perdão. 
- Dois cometas (estrelas) irão colidir no céu. 
- Há pessoas que acreditam que ele seja catastrófico, pior do que um 
  terremoto, mas não é - é um sinal de que Jesus está chegando. 
- O céu ficará vermelho, ele vai ser visto como um fogo e, em seguida, você  
  verá uma grande cruz no céu para prepará-lo primeiro. 
- Os ateus vão dizer que foi uma ilusão global. Os cientistas vão procurar uma  
  explicação lógica, mas não haverá nada disso. 
- Ele será espetacular e não vai nos machucar, porque ele vem como um ato  
  de amor e misericórdia de Jesus. 
- Nossos pecados serão mostradas para cada um de nós e isso vai nos  
  fazer sentir tristeza e vergonha tremenda quando forem revelados. Outros  
  ficarão tão doentes e chocados com a maneira em que seus pecados serão  
  revelados, que vão cair mortos antes que tenham a chance de pedir perdão. 
- Todos verão o estado da sua alma diante de Deus - o bem que fizeram em  
  suas vidas, a dor que infligiram aos outros e tudo o que eles não 
conseguiram fazer. 
- Muitas pessoas vão prostrar-se e chorar lágrimas de alívio, lágrimas de  
  alegria e felicidade, lágrimas de admiração e amor. 
- E, finalmente, será possível viver uma nova vida depois, quando soubermos  
  toda a Verdade. 
- Jesus agora está pedindo a todos para rezar por aquelas almas que 
morrerão de susto, por estar em pecado mortal. 
 
Todo mundo precisa se preparar agora! 
Jesus pede que todos se arrependam do seus pecados, façam uma BOA 
confissão e peçam perdão de seus pecados, antes do GRANDE ALERTA! 
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Introdução 
A vidente na Europa, Maria da Divina Misericórdia, revelou detalhes de 
Mensagens Divinas, que foram por ela recebidas de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, desde novembro de 2010 - as mensagens se referem ao GRANDE 
ALERTA, um evento que vai acontecer em todo o mundo,  
e a SEGUNDA VINDA DE JESUS. 
 
A vidente afirma que tem recebido desde novembro de 2010, tanto as 
revelações Divinas e profecias da Virgem Maria, bem como de seu amado 
Filho Jesus Cristo através de locuções. As mensagens estão contidas em um 
novo site: www.thewarningsecondcoming.com (desde 2015 não mais 
disponível, mas as mensagens originais em inglês pode encontrar aqui: 
http://www.jesushabla.org/book-of-truth). A tradução das mensagens em 
português podem ser encontradas atualizadas no site: www.jesusfala.org 
 
As mensagens são uma mistura de ensinamentos cristãos e profecias na 
introdução à Segunda Vinda de Jesus. Elas se concentram sobre o GRANDE 
ALERTA - um ato de misericórdia de Deus, que logo acontecerá. A todos no 
mundo que têm mais de sete anos, serão mostrados os seus pecados, para 
que eles possam se arrepender totalmente e voltar para Deus antes do último 
Dia do Tribunal. É essencial que as pessoas se preparem para o GRANDE 
ALERTA, porque o evento vai ser tão chocante que, alguns não vão 
sobreviver ao choque, e vão morrer em pecado mortal como conseqüência. 
 
As mensagens são muito urgentes. O evento, chamado por Jesus Cristo de 
"GRANDE ALERTA" ou de "Iluminação da Consciência",  dado ao mundo 
como o último ato da misericórdia de Deus. Este evento não deve ser 
confundido com a Segunda Vinda de Jesus. Haverá um evento muito 
poderoso, e que ninguém pode ignorar. Todo mundo vai imediatamente 
reconhecer que Deus existe, e todos os seus pecados serão mostrados como 
eles são vistos aos olhos de Deus. Só então as pessoas, incluindo ateus, 
finalmente admitirão que Deus existe. Este presente vai incentivar as pessoas 
a reavaliar suas vidas e pedir perdão a Deus. É preferível converter-se antes 
dos turbulentos anos que virão, e antes da época em que Jesus Cristo volte 
novamente como Juiz. 
  
Sobre as mensagens 
Estas mensagens reforçam os ensinamentos da Igreja Católica a respeito da 
fé e da moral e foram dadas à Humanidade através de Jesus Cristo, para 
ajudar a evangelizar o mundo novamente, para que as almas antes da 
Segunda Vinda - o veredicto final - possam ser salvas. 
  
Este conteúdo traz avisos que a vidente, desde novembro de 2010, vem 
recebendo de nosso Senhor Jesus Cristo em uma série de locuções interiores. 
Aparições de Nossa Senhora, a Virgem Maria, e de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. Aproximam-se distúrbios globais, incluindo guerras e terremotos, que 
aumentam, para que as pessoas voltem para a fé em Deus. 
 
Nas mensagens, Jesus ensinou que Deus, o Pai Eterno, não vai ficar calado 
porque a Humanidade continua a pecar em um mundo incrédulo. Os desastres 

http://www.thewarningsecondcoming.com/�
http://www.jesushabla.org/book-of-truth�
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ambientais serão mais violentos e, infelizmente, acontecerão em algumas 
partes do mundo onde não costumam aparecer.  
 
Em sua misericórdia, Deus dá ao mundo essa última chance de pedir perdão 
por seus pecados, para que todos possam ser salvos e desfrutem o Novo 
Paraíso, quando o Céu e a Terra se fundirem em uma unidade. 
 
A oração irá ajudar a evitar uma catástrofe global, mas infelizmente não há 
oração suficiente no mundo. Assim, a Ira de Deus irá imediatamente descer 
sobre o mundo. Terremotos, Tsunamis, inundações, ondas de calor e 
erupções vulcânicas acontecerão em grande escala. 
 
A vidente diz, que estas mensagens foram reveladas a ela como o Livro da 
Verdade - como a Última Série de Mensagens Divinas que são transmitidas 
para o mundo antes da Segunda Vinda de Jesus, e que estavam previstas. 
Elas são de origem Divina, e são dadas por puro amor, que Deus tem para 
com todos os seus filhos. 
 
Após o decreto da Congregação para a Doutrina da Fé aprovado pelo Papa 
Paulo VI. (14 de outubro de 1966), os artigos 1399 e 2318 são abolidos do 
Direito Canônico. Para publicação das revelações Divinas, profecias ou 
milagres um “Imprimatur” (permissão da Igreja, para publicar conteúdo) não é 
necessário. 
  
O site de internet foi criado para publicar uma série de mensagens Divinas, 
desde o dia 8 de Novembro 2010. A vidente é uma mulher casada e mãe de 
família. As mensagens ainda não estão concluídas e reforçam os 
ensinamentos da fé e da moral católica. A vidente, e uma série de fiéis, 
incluindo padres, dão apoio, para que sejam distribuídas as mensagens a 
vários Países o mais rápido possível. Essas revelações foram recebidas 
durante a oração e uma série de fenômenos particulares e são reveladas ao 
mundo para seu próprio bem estar e dos outros. 
 
A vidente sabe que, no caso daqueles que afirmam receber mensagens de 
natureza Divina, é aconselhada extrema cautela. Ela, portanto, concorda 
plenamente que as mensagens precisam ser examinadas por teólogos 
qualificados. Por isso, ela entregou as mensagens imediatamente a Igreja 
Católica, para que possa ser feito um exame completo. 
 
As mensagens têm de ser reveladas ao mundo imediatamente, porque, diz 
ela, "não temos muito tempo antes do desdobramento desses eventos no 
mundo, e as pessoas têm o direito de saber a Verdade, para que possam 
examinar suas vidas na esperança de que suas almas possam ser 
salvas." 
 
O Amor que Jesus Cristo e Seu Pai Eterno tem por todos nós no mundo, é 
puro e apaixonado. Ele agora quer dar ao mundo a evidência que é preciso, 
com "O GRANDE ALERTA" ou “Iluminação da Consciência”, um evento 
sobrenatural, que vai ser visto por todos, o maior evento desde Adão e Eva, 
como nunca visto antes. 
A vidente foi alertada por nosso Senhor Jesus Cristo, para não analisar as 
mensagens ou adicionar qualquer interpretação pessoal ou opiniões pessoais. 
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As mensagens são publicadas exatamente como foram recebidas por ela - 
sem alterações no conteúdo. 
 
O LIVRO DA VERDADE é a ULTIMA e MAIS IMPORTANTE MISSÃO de 
Jesus para a Salvação da Humanidade.  
 
O LIVRO DA VERDADE é a continuação da Bíblia. 
O LIVRO DA VERDADE é o desenrolar do APOCALIPSE. 
Através destes escritos, temos um amplo conhecimento e entendimento 
do APOCALIPSE. 
 
Você deve ler e informar as outras pessoas também!  
 
Sobre o Fim dos Tempos existem especialmente 3 Profetas: 

1. Daniel (Livro de Daniel na Bíblia) 
2.  João Evangelista (o Apóstolo de Jesus), o Livro do APOCALIPSE 
3.  A ULTIMA PROFETISA, Maria da Divina Misericórdia,  
     o LIVRO DA VERDADE 

 
O LIVRO DA VERDADE foi predito na Bíblia, Apocalipse 5, 1-9 (como o  
“Livro com os 7 selos”) e Daniel 10, 21.  
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1. Virgem Maria: Primeira mensagem 
Recebido segunda-feira, 8 de Novembro de 2010, 15:30 
 
(Anúncio das previsões para o futuro que ainda estão 
sendo recebidos por observadores ocultos, que não têm 
ideia do que lhes é exigido para fazer neste momento.) 
 
Minha filha, você tem que realizar uma missão 
responsável, e você não pode deixar que ninguém lhe 
impeça. A Verdade deve aparecer. Você foi escolhida para 
fazê-la. Minha filha, fique firme! Olha para Deus para 
receber Dele a orientação para realizar esta Missão. 
Minha filha, você tem todos os Santos que trabalham com 
você. As Pessoas (veja no final da mensagem) que você 
viu estão todas lá para ajudá-la a espalhar Minhas 
mensagens ilimitadas, audível a todos. Você será guiada. 
Você não quer as coisas fáceis, mas você gosta, você 
tenta dedicar-se. O que está acontecendo foi tudo 
previsto. Você é uma ferramenta para a comunicação da 
Palavra de Deus a todos os Seus filhos. 
Nunca se esqueça, Deus ama todos os Seus filhos, 
inclusive os pecadores que O ofendem. Implorou por 
misericórdia por cada um de vocês. A Sagrada Família vai 
reunir-se de novo. 
Pegue a caneta, é isso mesmo, e espalhe a Verdade 
antes que seja tarde demais. 
Estas Mensagens são de origem Divina e devem ser 
respeitadas. Eu confio em você, sei que vai apresentar de 
forma eficaz para um mundo descrente. É extremamente 
importante que você fique forte para o Meu amado Filho. 
Eu sei que você sofre por Ele, com Ele e Nele. Alegra-te, 
porque isso é bom. Seja abençoada, Minha filha, pois 
você foi escolhida para esta Missão. Mantenha-se forte! 
Ore diariamente, pedindo orientação. Você se tornará 
mais forte com o tempo. Não tenha medo! Estou cada dia 
com você e sua família. Você está cheia do Espírito Santo, 
para que possa revelar a Verdade sobre o Plano de Meu 
Pai na Terra. Minha filha, coloque de lado suas dúvidas. 
Estas Mensagens de Deus não são uma ilusão. As 
escrituras com suas previsões estão-se revelando agora. 
Ore por todos os filhos de Deus. Meu amado Filho é 
violado todos os dias. Ele é atormentado pelos pecados 
dos homens. Seu sofrimento é sem precedentes, desde a 
sua morte na Cruz nunca se viram coisas similares. 
Você tem o Poder do Espírito Santo que é necessário, 
com a bênção de Deus, para realizar sua Missão. Sua 
purificação está concluída. Você está pronta para a 
batalha que a espera. 
Vai agora, Minha filha! Coloque sua armadura! Fique com 
a cabeça erguida e ajude na luta contra o diabo! Nunca 
entre em desespero, se você se sentir isolada. Você tem 
todos os Anjos e Santos - incluindo o beato João Paulo II, 
Santa Faustina e São José, que conduzem você a cada 
passo na estrada. 
Minha filha, Eu agradeço pela fé que você tem mostrado. 
Você é uma lutadora e muito amada por Deus Pai e o Meu 
Filho. Você está unida com Jesus, e suas mãos são 
guiadas pelo Espírito Santo. 
Vá agora, Minha filha, realizar a Missão e usar neste 
momento importante na história da Humanidade todas as 
ferramentas à sua disposição. 
Deus a abençoe, Minha filha. 
Sua mãe amorosa em Cristo, Maria, Rainha do Céu e da 
Terra 
 
2. Primeira mensagem recebida de nosso 
Salvador Jesus Cristo 
Recebido quinta-feira, 9 de Novembro de 2010, 03:00  
 
Eis que o tempo está próximo para você falar ao mundo, 
que a todos aqueles que Me rejeitam, a justiça será feita. 
Minha compaixão por aqueles que seguem a verdade do 
Meu sofrimento na Cruz não conhece fronteiras. 
Alegrem-se Meus seguidores, pois rejeitam as tentações 
com que são confrontados todos os dias. Outros que se 
afastam dos Meus ensinamentos estão cegos para a 

promessa que fiz, quando Eu morri pelos seus pecados na 
Cruz. Estou com profunda dor e Me sinto sem consolação 
e desesperado com o abandono, que sofro por causa dos 
pecadores que amo, porque Eu dei a Minha vida na Terra 
por eles. A Terra está na escuridão neste momento. 
Vocês, Meus seguidores, sofrem muito Comigo quando 
vêem um mundo de pecadores que se afastam de Deus, 
Meu Pai Eterno, e dão as costas para Ele, mas Eu, que 
sofri um grande sacrifício por eles para salvá-los da 
perdição eterna. Eu Me desespero e choro lágrimas 
amargas de desilusão e tristeza sobre a maneira como fui 
rejeitado pela segunda vez. Exorto os Meus seguidores 
que se reúnam neste momento de tristeza no mundo. Eles 
precisam rejeitar a indiferença pela oração e se unir a Mim 
para ajudar aqueles, cujas almas foram roubadas pelo 
diabo. 
Ainda há tempo de arrependimento para os pecadores. 
Não há nenhum caminho fácil. O arrependimento deve vir 
do coração. Fiéis, não tenham medo de proclamar o amor 
que tenho por todos os homens. Cristãos, Muçulmanos, 
Hindus, Judeus e todas as religiões que foram criadas 
pela mente falível dos homens. Eu apelo a todos vocês, 
uma ultima vez, abram seus olhos para a Verdade de 
Deus que foi escrita pelos profetas na Sagrada Escritura. 
A Verdade foi escrita na Palavra da Escritura Sagrada, e 
ninguém pode alterar, mudar ou tentar distorcê-la de 
acordo com a sua própria interpretação. Há um só Deus. 
Assim, deponham suas armas, abram seus olhos e sigam-
Me para a vida eterna. 
Eu amo todos vocês, tanto, que Eu dei a Minha vida por 
vocês. Esqueceram-se disto? Por Minha Divina 
Misericórdia peço a todos uma última vez, para voltar-se 
para Mim. Por causa da Minha Misericórdia, Eu voltarei 
para a Terra, para prová-los e ajudá-los a olhar em seus 
corações e procurar a Verdade. Não permitam que o 
inimigo os destrua! Busquem a Verdade! O Amor - amor 
puro - é o caminho para o Reino de Meu Pai. 
Por favor, aceitem a Minha Misericórdia Divina. Eu amo 
cada um de vocês. Orem pelo perdão agora! Estendam as 
mãos e deixem-Me levá-los para o reino de Meu Pai. Eu 
voltarei a Terra, como previsto. Este tempo vai chegar tão 
rápido, que muitos não estarão preparados. Muitos ficarão 
chocados e surpresos, porque eles não acreditam que 
isso acontecerá. Não há muito tempo para os Meus 
profetas prepararem a Humanidade para este grande 
evento. 
Fiéis, peço a todos vocês, que atendam a Minha 
advertência! Espalhem a Verdade! Exortem o povo a pedir 
a Minha Misericórdia! Eu farei o melhor de Mim, para 
salvar todas as almas, que se arrependerem até o último 
suspiro. Eu não posso e não vou interferir em seu livre-
arbítrio. Rogo-lhes, que ouçam a Minha Palavra e a 
ponham em prática! Eu amo todos vocês. Peço-lhes que 
rezem para o arrependimento antes do tempo final, 
que está próximo. Não tenho nenhum desejo de assustar 
Meus seguidores, mas peço a todos que salvem suas 
almas agora! Vocês todos devem se lembrar da urgência 
de livrar sua mente de interesses mundanos! Ao contrário, 
busquem as virtudes da humildade simples, livre do 
egoísmo e da idolatria! 
As pessoas simples terão que tornar conhecida e divulgar 
a Verdade sobre a Minha Segunda Vinda. Por causa da 
escuridão espiritual, o ateísmo está crescendo 
rapidamente, e se espalhando com aumento dos cultos 
satânicos atualmente em nosso triste e ingrato mundo, as 
almas simples são os verdadeiros crentes, que assumirão 
esta tarefa. 
Rezem agora para a salvação da Humanidade, porque o 
mundo agora, caminha para a Grande Tribulação, 
conforme está profetizado nas Sagradas Escrituras. 
Caberá à própria Humanidade, buscar ou não a redenção 
para seus pecados. Nunca devem ter medo. Meu amor é 
sempre misericordioso. 
Seu Salvador Jesus Cristo 
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3. A Humanidade enfrenta a Purificação 
Final 
Recebido quinta-feira, 11 de novembro de 2010, 00:20 
 
Sim, Minha filha amada, sou Eu. Vamos trabalhar lado a 
lado na preparação do mundo para os tempos finais que a 
Humanidade vai experimentar. 
É importante que essa purificação aconteça, pois sem ela 
não haverá vida eterna para Meus filhos. Todos os Meus 
filhos enfrentarão dificuldades, principalmente Meus 
seguidores, isso é parte da batalha para salvar as almas. 
Descansa. Deixe seu coração sentir o Meu amor, Minha 
filha. Aceite-o, é um presente para você. Você será 
surpreendida, Eu sou tudo para você. Você já está 
Comigo, no Meu Reino. Você tem agora um trabalho a 
fazer. Segura na Minha mão, vou conduzi-la para trazer os 
Meus filhos de volta ao Meu Sagrado Coração. Descansa 
agora, Minha filha. 
Seu amado Jesus Cristo, Seu amado Salvador 
 
4. Segunda mensagem da Virgem Maria 
Recebido quinta-feira, 11 de novembro de 2010, 00:30 
 
Minha filha fiel, Minha eleita. Conto sempre com você, 
porque já conhece os dois lados da vida aqui na Terra. 
Minha filha, é preciso compreender a Vontade de Deus 
para a Humanidade. Deus a abençoe Minha amada, muita 
obrigada. 
Sim, Minha doce filha, já foi dada a graça para esta 
Missão. No momento em que o Espírito Santo entrou na 
sua alma, você está pronta para trabalhar. 
Meu amor incondicional por você, fortalece você a cada 
dia. Não se prenda pelas preocupações, pois elas a 
mantém cativa. Reza cada dia para Mim, sua eterna Mãe. 
Eu nunca a decepcionarei, estou contigo. Minha doce 
criança, você recebeu um dom muito especial, e agora 
deve usá-lo como só você sabe fazê-lo. Sim, Minha filha, 
Eu entendo que isso, agora, é muito assustador. Tenha 
certeza que estou com você a cada passo em sua 
jornada. A paz esteja com você. Vou habitar para sempre 
no seu coração. Deus a abençoe Minha filha, obrigada por 
responder. 
Mãe da Paz e Maria da Esperança 
 
5. Os pecados estão partindo Meu Sagrado 
Coração 
Recebido sexta-feira, 12 de novembro de 2010, 03:00 
 
Minha filha, escreva isto. As horas estão passando. Não 
ignore o Meu pedido de publicar o Meu GRANDE ALERTA 
para a Humanidade. É necessário converter-se agora. 
Meus filhos, ouçam Meu apelo! É urgente! Minha filha 
comunique primeiramente aos grupos cristãos as Minhas 
súplicas. Seja forte! Eu escolhi você para esta Missão, 
para que os Meus apelos pelo resgate sejam ouvidos com 
urgência. Escreva o livro e comunique Minhas 
mensagens, utilizando tecnologias modernas, tal como a 
comunicação via internet e na mídia. Pela urgência do 
Meu pedido, Eu vou segurar na sua mão para que você 
possa compreender a mensagem. 
Você está mais forte do que pensa. Reze para Mim cada 
dia o Terço da Misericórdia. Não tenha medo. Por que 
você está tão assustada? A vida eterna, quando o Céu e a 
Terra se unem, é motivo de alegria. É o que deveria ter 
acontecido desde o inicio dos tempos. Não se deixe 
enganar pelas atrações que o mundo oferece. Isto tudo é 
nada, comparado com o esplendor do Reino de Meu Pai. 
Você receberá apoio imediato, assim que o Seu Plano 
começar a ser revelado. 
Estes últimos dias foram tão cheios de surpresas, mas 
você aceitou no seu coração o que Eu estou pedindo. É 
difícil e talvez um pouco assustador para você aceitar tudo 
isso, é importante que confie em Mim. 
Acolha-Me em seu coração e Me deixe ficar. Rejeite as 
dúvidas que ainda permanecem e sua tarefa será mais 
fácil. Você deve lembrar as pessoas das Minhas 

Promessas e fazer referência à Minha Palavra escrita. 
Procure o sentido de tudo isto nas Escrituras. Nunca, 
jamais tenha medo de lembrar as pessoas, como seus 
pecados estão partindo Meu Sagrado Coração e 
transpassando a alma de Meu Pai Eterno. 
Nós, Minha Mãe e todos os Santos, seguram sua mão e 
lhe dão força. Será enviada orientação prática para você, 
as portas serão abertas para ajudá-la em sua missão. 
Cuidado com aqueles que criam obstáculos para atrasá-la 
em suas comunicações. Reze por eles e siga em frente. 
Eu sei que você está cansada por responder rapidamente 
ao Meu pedido. 
É tempo de descansar agora, Minha filha. Você está 
respondendo bem, com fé e coragem. Nunca desista! 
Seu Amado Salvador Jesus Cristo 
 
6. Este Livro irá mudar vidas e salvar almas 
Recebido sexta-feira, 12 de novembro de 2010, 15:00 
 
Vá em frente, faça o que precisa ser feito, para que as 
pessoas possam ver e ouvir Minhas Divinas Mensagens. 
Eu confio em você, querida filha, e que use todos os 
recursos que você tem disponíveis, para as pessoas lerem 
as Minhas Mensagens e entenderem o significado delas. 
Você precisa de toda a sua energia para escrever o Livro. 
Este Livro irá mudar vidas, e salvar almas, e já foi predito. 
Sim, o livro é o que foi profetizado. Você é a escritora. Eu 
sou o autor. (O Livro da Verdade foi predito no Apocalipse 
5, 2-8, como o “Livro de 7 Selos”) 
Não se surpreenda nem se sinta oprimida, pois isso é uma 
tarefa muito Sagrada, e você foi escolhida para fazer este 
trabalho Comigo. Eu quero que você faça com que ele 
seja publicado em todo o mundo. Ele deve ser grande, 
poderoso e procurado por milhões de pessoas, como a 
Bíblia Sagrada. 
Minha filha, você pode publicar com o seguinte nome: “Em 
conversa com o Sagrado Profeta”. Não há problema em 
fazer isso. Por que você tem medo, Minha filha? Você está 
sendo guiada pelo Céu. Sinta-se forte! Confie em Mim! 
Vou segurar sua mão a cada passo do caminho. Eu vou 
falar com você mais tarde. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
7. O Aviso do Inferno e a Promessa do 
Paraíso 
Recebido sábado, 13 de novembro de 2010, 03:00 
 
Minha querida filha você passou por uma terrível 
perseguição, que Eu permiti, para libertar sua alma dos 
tormentos do inferno. Você agora está livre e seu espírito 
vai permitir que você espalhe as Minhas Palavras à 
Humanidade, que pode então ser libertada a partir do 
sofrimento que a espera, e perceber que seriam muito 
tolos por se deixar sucumbir pelo maligno. 
Você, Minha filha, foi enviada desde o início. Eu estou 
fortalecendo você o tempo todo, mesmo em poucos dias. 
O que você acha que vai falar em uma semana, um ano 
ou dois? Uma lutadora, valente até o fim. Você vai 
trabalhar Comigo, para limpar as almas dos Meus filhos 
muito amados, pelos quais Eu tenho uma compaixão 
profunda e totalmente amorosa. O amor está fluindo como 
um rio nas Minhas veias. Minha compaixão nunca irá 
diminuir, apesar do fato de que tantas pessoas procuram 
outros caminhos. 
 
Eu quero salvá-los dos tormentos do inferno 
Diga-lhes, Minha filha, que Eu quero salvá-los dos 
tormentos do inferno! Preciso que eles, mesmo tristes e 
confusos, voltem para Mim. Há apenas um caminho onde 
existe amor e paz. Isso será uma realidade no Meu 
Paraíso, quando o Novo Céu e a Nova Terra serão uma 
só realidade. Eles não sabem disto? Será que nunca 
ouviram falar das Minhas antigas Promessas? As 
Promessas da vida eterna? Quando toda a Humanidade 
se voltar para Mim e for arrebatada em corpo, alma e 
espírito, para o Novo Céu e Nova Terra, quando eles 
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voltarão para o Paraíso prometido, há tanto tempo, por 
Meu Pai, para aqueles que tem um coração de criança. 
Acreditem, Eu lhes suplico! Pensem! Como se nunca 
tivessem lido a Sagrada Escritura, em seguida se 
perguntem com simplicidade. Se vocês sentirem amor em 
seus corações, de onde vocês acham que isso vem? É o 
amor que faz vocês se sentirem leves, amados, humildes 
e livres de todo o egoísmo? Se SIM, então este é o amor 
que Eu prometo a todos os Meus filhos que voltarem para 
Mim. 
 
Como as ambições mundanas podem deixá-los vazios  
É difícil, Eu sei, queridos filhos, acreditar em um mundo 
diferente deste em que vocês vivem. Lembrem-se que 
este mundo foi criado por Deus, o Pai Eterno, e depois 
corrompido pelas obras do Enganador. Ele, Satanás, é 
extremamente astuto. Vocês, Meus filhos, certamente 
devem saber que as ambições mundanas, que vocês 
acham tão boas, não saciam os seus desejos mais 
profundos? Vocês se sentem vazios e não podem explicar 
ou compreender por que é assim? E então vocês se 
esforçam mais e mais. Mas, ainda assim, vocês não estão 
satisfeitos como imaginaram. Por que isso? Vocês já 
olharam em seus corações e perguntaram por que? Por 
que? A resposta é muito simples.  
Deus criou a Humanidade. A Humanidade foi tentada por 
Satanás. Satanás existe neste belo mundo que o Meu Pai 
Eterno criou a partir do puro Amor. Infelizmente ele, 
Satanás, vai existir até a Minha Segunda Vinda. Ele será 
desmascarado das mentiras e enganações, que ele tem 
feito aos Meus filhos. Até então, será demasiado tarde 
para muitos dos Meus filhos, incluindo aqueles que estão 
inseguros ou hesitantes em acreditar na criação Divina do 
Reino Celeste do Meu Pai. 
 
Não Me rejeitarão 
Ouçam! Eu, Jesus Cristo, sou o Salvador enviado para dar 
a todos uma segunda chance para entrar no Reino do 
Meu Pai. Ouçam agora as Minhas Promessas! Ouçam a 
Minha Voz, através dos Meus profetas e todos aos quais 
Me tenho manifestado pela Graça Divina no mundo de 
hoje, e entendam que todos são como crianças aos olhos 
de Meu Pai. 
Aqueles que O seguem são abençoados, mas mesmo 
assim, sofrem pelas almas que não crêem e que se 
recusam a ouvir. Deus fez o mundo. Ele não surgiu do 
nada. O ser humano não podia inventar o milagre da 
criação, e a ciência nunca será capaz de explicá-lo, nem 
realizá-lo. O Sobrenatural Divino nunca poderá ser 
verdadeiramente entendido, até que todos os filhos de 
Deus se rendam de corpo, alma e espírito ao amor puro 
que ofereço. 
Por favor, peço a todos vocês, não rejeitem seu Criador! 
Por favor, não ouçam as falsidades das mentiras que 
foram contadas pelo impostor, por meio da maçonaria, os 
“Illuminati”, os falsos profetas, os cultos bizarros e 
totalmente maus, que evoluíram através da estupidez do 
homem. 
 
Satanás é real 
A Humanidade é fraca. Mesmo os mais sagrados dos 
Meus seguidores podem cair debaixo das constantes 
tentações do maligno. O problema é que, aqueles que 
buscam prazer, não acreditam que ele existe de verdade. 
Outros não sabem que ele é real, que ele existe. São eles 
os que Me ferem mais profundamente. 
 
Meus Ferimentos se abrem de novo e supuram 
Estou sofrendo a tal ponto que as feridas infligidas a Mim 
na Minha terrível Crucificação, quando sucumbi, estão 
abrindo outra vez e supuram e deixam-Me em uma 
extrema e dolorosa agonia de corpo, alma e divindade. No 
entanto, Eu nunca vou desistir de amar todos vocês. 
Peço-lhes dos Céus e em Nome de Meu Pai Eterno, que 
criou cada um de vocês por puro Amor para 
permanecerem firmes. Rejeitem Satanás! Creiam que ele 
existe! Aceitem que ele existe! Abram os olhos! Vocês não 

podem ver os estragos que ele provoca em suas vidas? 
Vocês estão cegos? 
 
Mensagem para os ricos 
Para os ricos digo: Parem! Pensem e perguntem a Deus 
pelo menos por um momento! Será que viver do jeito que 
imaginam, é agradável para vocês? Será que se sentem 
bem? Vocês Me negaram à custa dos excessos do 
mundo? Esses excessos mesmo alegrando o coração e 
trazendo prazeres, deixam vocês vazios. Vocês sabem em 
seu próprio coração, que não se sentem bem. No entanto, 
vocês ainda vão beber mais do vazio, nas excitantes 
promessas, que lhes são feitas pelo enganador, em troca 
das suas almas. 
 
Mensagem para aqueles que seguem os “Illuminati” 
Imploro a todos vocês, principalmente os Meus filhos que 
foram atraídos pelos  “Illuminati” e outras associações 
satânicas. Uma vez lá vocês estarão condenados à 
perdição eterna. Vocês não entendem que o que lhes foi 
prometido em troca das suas almas é uma mentira? 
Mentira assustadora e enganadora. Vocês nunca vão 
receber os dons prometidos por estes sinistros 
mensageiros das profundezas do inferno! Como o seu 
Salvador na Cruz, entreguei a Minha vida para salvá-los, 
por favor, não Me deixem perdê-los agora! Eu os amo, 
Meus filhos! Eu choro, Eu imploro-lhes uma última vez 
para não Me rejeitarem em favor do enganador! 
 
Eu vou perdoar a todos que confessarem 
Eu não posso interferir no seu livre arbítrio, porque é um 
dos Dons dados a vocês quando nasceram na Luz de 
Deus. Eu venho muito em breve, como anunciado nas 
Escrituras - mais cedo do que qualquer um pode 
compreender. O mundo vai mergulhar na escuridão e no 
desespero. No entanto, vou perdoar imediatamente, no 
momento da confissão, a todos e a cada um dos Meus 
filhos que confessarem os seus pecados, não importa o 
quão ofensivos sejam. Eles vão entrar no Paraíso, com 
corpo e alma quando o Céu e a Terra se tornarem um, 
onde todos viverão para a eternidade com suas famílias 
para sempre. 
 
Promessas que o Paraíso tem para oferecer 
Nenhuma doença, feridas corporais, ou pecado – somente 
amor. Essa é a promessa do Meu Paraíso. Todos estarão 
plenamente saciados. Cada um vai viver em harmonia, 
alegria e amor. 
 
A realidade do inferno 
Não rejeitem essa vida eterna, trocando pela vida que lhes 
foi prometida por Satanás! Ele está mentindo para vocês. 
Se vocês seguirem este caminho, onde Deus, e Eu, Jesus 
Cristo, vosso Salvador, não estamos, então vocês estão 
no caminho da perdição eterna. Vocês vão gritar de pavor 
quando perceberem o erro. Aí então vão suplicar por 
misericórdia. Vão chorar lágrimas desesperadas. 
Arrancarão os cabelos. Mas é assim, porque vocês tem o 
livre arbítrio, que é um Dom de Meu Pai, e não pode ser 
retirado de vocês. Quando vocês escolherem este falso 
caminho, vão sofrer a condenação e queimar no inferno 
para sempre. É muito real. A condenação maior é 
finalmente, perceber que existe um Deus. Que Eu, o seu 
Salvador Jesus Cristo, realmente existo. E não haverá 
mais nenhuma forma, nesta fase, para salvar vocês. 
Sua família pode olhar para vocês do outro lado. Quando 
isso acontecer e vocês perceberem a terrível verdade, 
será tarde demais. Lembrem-se destas Palavras! A maior 
condenação é quando vocês souberem que nunca verão o 
Rosto de Deus! Esse será o maior tormento que vai ficar 
com vocês para sempre, no fogo do inferno, onde a dor é 
constante e implacável. Vocês, ao invés de desfrutarem 
do Paraíso prometido, escolheram as mentiras do 
enganador, acabando nos terríveis corredores do inferno. 
Que é muito real e representa sofrimento para a 
eternidade. Por favor, a todos vocês que não acreditam, 
que Eu estou Me comunicando agora com a Humanidade, 
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peço que rezem ao Meu Sagrado Coração, na hora da 
Divina Misericórdia todos os dias às 15:00 horas. Vou 
responder a seu pedido com tanto amor que vocês vão 
sentir imediatamente. Peguem a Minha mão, Meus filhos! 
Deixem-se conduzir! Eu amo tanto todos vocês, que Eu 
dei a Minha vida por todos e por cada um, para que 
pudessem ser salvos. 
Dessa vez Eu vim para julgar. Tanto quanto Eu amo 
vocês, Eu não posso interferir no Dom do livre-arbítrio, 
que foi dado a vocês por Meu amado Pai. Espero que 
hoje, com Meus novos mensageiros e profetas, vocês vão 
finalmente ouvir. A verdade é a maneira de se lembrar que 
a salvação eterna é um novo começo, quando o Paraíso 
retorna para a Terra. 
 
As mentiras de Satanás 
Não importa o quanto sejam sedutoras as mentiras, são 
apenas mentiras, projetadas para roubar almas das 
pessoas amadas, que não podem ser liberadas por Meu 
Pai, o Criador do mundo. 
Seu Divino Salvador Jesus Cristo 
 
8. O Sinal do Fim dos Tempos - mas a 
Glória retornará à Terra 
Recebido domingo, 14 de novembro de 2010, 11:00 
 
Minha querida filha, não se sinta culpada, pelas dúvidas 
que você teve hoje. Isso é natural. Sua compreensão de 
assuntos espirituais não é tão forte como deveria ser, mas 
está bem.  
Vou guiá-la e você vai entender, no momento certo, o 
objetivo da sua missão. Preciso que você se mantenha fiel 
em seu trabalho e sua obediência a Mim. Esta é uma 
tarefa difícil e vai ser emocionalmente desgastante para 
você. Estou lhe enviando um diretor espiritual para ajudá-
la a lidar com a grandeza da tarefa que deve ser 
concluída. Essa é a tarefa, sem esta Missão mais almas 
seriam perdidas para o maligno. Minha filha, você já 
estava comprometida com esta tarefa, antes que Eu lhe 
pedisse para cumprir esta Missão. 
Eu estou guiando o seu diretor espiritual. Ele vai saber a 
verdade quando você falar. Até agora você percebeu 
alguns dos pecados da Humanidade nos últimos dois dias, 
em uma forma que antes era impossível para você. Viu a 
diferença? Você se sentiu estranha quando olhou para os 
Meus filhos? Você viu sob uma luz diferente, não é? Esse 
é o poder do Espírito Santo que abençoou você. 
O amor que você sente em seu coração pelos Meus filhos 
e o sacerdote que você viu na missa de hoje, são também 
presentes que Eu lhe dei com o Poder do Espírito Santo. 
Você vai ver, sentir e ouvir os pecados da Humanidade 
agora, a tal ponto, que você vai sentir as dores que Eu 
sofro. Você também verá o Amor que tenho por Meus 
filhos através de seus olhos, que refletem o Meu coração. 
Não tenha medo desses Dons, Minha filha. Não pense 
que você não consegue lidar com esta tarefa, porque a 
força que será dada através da Minha Graça, lhe fará tão 
forte que nunca olhará para trás. Nem você deseja. 
Você se sente fraca. Este é o sentimento do Meu Poder 
Divino, fluindo através do seu corpo. O calor é o Amor que 
tenho por você. Não chore Minha filha! Até agora você foi 
extraordinariamente forte e aceitou tudo o que aconteceu, 
embora sejam apenas poucos dias desde que falei com 
você. Não, Minha filha, você não está imaginando isso. 
Você continua a questionar-se e questionar as pessoas 
próximas de você. 
 
Aqueles que vendem a sua alma a Satanás 
Agora, escreva isso: O mundo é exigente com o peso da 
escuridão e do mal e dos grupos, que tem pacto com o 
maligno, e que continuam a atrair e enganar os Meus 
filhos amados. Eles foram enredados de tal forma que 
muitos deles se contorcem como animais, mesmo sendo 
humanos. Quantas pobres almas, alimentadas pela 
ganância, luxúria e vaidade, permanecem em um tão 
pobre estado, mesmo que tenham fé? Eles, por sua 
vaidade, acreditam, ter poder real. O poder que tem sido 

prometido por Satanás. Muitos desses filhos têm optado 
por vender suas almas e proclamam ainda este fato com 
orgulho. 
Muitos dos Meus filhos são atraídos pelo glamour e 
riqueza de suas promessas para todo o mundo ver. Eles 
não têm vergonha de se vangloriar, do fato de que 
pertencem a ele. As promessas que ele fez, são apenas 
mentiras, que foram dadas a eles por puro ódio contra a 
Humanidade. Satanás odeia a Humanidade. 
Ele mente para os Meus filhos e diz que ele pode dar-lhes 
qualquer coisa, mas infelizmente isso é uma mentira. 
Aqueles que o estão seguindo e suas promessas vazias, 
não vão e não podem ser salvos.  
Rezem, rezem, rezem pelos Meus filhos. Minha filha, Eu 
sei que você está cansada, mas preste atenção a isto. 
Para os crentes que são mornos e que não estão 
alinhados diretamente com o maligno de maneira extrema 
- eles também têm que ser cautelosos! Eles, inclusive 
Meus seguidores e alguns dos Meus servos sagrados, 
sacerdotes, Bispos e Cardeais zombam da fé dos Meus 
filhos. Sua espiritualidade foi perdida através da cobiça em 
determinados lugares, onde o ouro e as riquezas 
mascaram os Dons Divinos, que foram dados como a 
discípulos de Deus. 
A Igreja perdeu o rumo e está mergulhando na escuridão. 
Isso, Meus filhos, foi previsto e é um sinal do Fim dos 
Tempos. Isto é, quando o último Papa surgir e o mundo 
ficar perdido, sob a direção equivocada do Falso Profeta. 
Revelações sobre como será a Minha Segunda Vinda, 
serão dadas a você Minha filha, para que suas palavras 
possam ser ouvidas, para que almas sejam preparadas 
antes do GRANDE ALERTA. Não se preocupe. A vida vai 
continuar. A glória vai retornar à Terra. Meus filhos vão ser 
resgatadas das garras do maligno, que será destruído. É 
importante que, através de seus enganos, não leve Meus 
filhos com ele para as profundezas do inferno. 
Minha Palavra tem que ser forte. Meus filhos devem 
escutar. É por puro Amor que Eu estou dando a eles este 
aviso. Porque Eu voltarei como Juiz e não como Salvador. 
Através das orações da Minha amada Mãe, no passado, o 
tempo para o julgamento dos Meus seguidores em todo o 
mundo foi adiado. Desta vez não vai ser assim. 
 
Ninguém vai saber a data da Segunda Vinda 
A data da Minha Segunda Vinda não vai ser contada a 
você e nem aos Meus filhos. Ela não pode ser revelada. É 
por isso que é importante que todos os Meus filhos 
estejam preparados. Quem não se preparar, não pode 
dizer que não tenha sido revelada a Verdade. Quando o 
GRANDE ALERTA acontecer, vai perceber a Verdade. 
Sim, se confessarem e admitirem seus pecados receberão 
Minha bênção. Se eles não admitirem e nem confessarem, 
serão lançados no inferno. Minha misericórdia terá 
expirado até então. 
Vá agora, Minha filha. Prepare a Palavra para o mundo 
ouvir. Conte aos Meus filhos, aos crentes que não devem 
ter medo. Diga-lhes para orar pelos não-crentes! Então 
diga aos descrentes para voltarem para Mim! Faça o 
possível para estimulá-los a abrirem seus corações! 
Seu Salvador Jesus Cristo, que vem para julgar os vivos e 
os mortos 
 
9. A Segunda Vinda 
Recebido segunda-feira, 15 de novembro de 2010, 03:00 
 
Obrigado Minha filha por perseverar na Minha Verdade e 
pela compreensão que o Meu comunicado com você é 
muito real. Você vai sentir o Meu Espírito em seu corpo, 
quando Eu vier para revelar a você Minha Divina 
Mensagem, necessária para a Humanidade entender 
estes tempos. Trago uma mensagem de amor puro e 
paixão dos filhos do Meu Pai. Estas mensagens servem 
primeiramente para explicar a todos os seguidores de 
Deus a necessidade de ajoelhar-se agora e compreender 
a Verdade do Apocalipse de João. 
Chegou o tempo da Minha Segunda Vinda, cujos sinais 
já estão sendo revelados para aqueles que conhecem as 
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profecias preditas há muito tempo. Olha, o que você vê 
agora? Os sinais são visíveis agora. As pessoas não 
percebem a terrível caída à qual estão sendo expostas. A 
mentira perversa, liderada e aceita pelos governos 
incautos, passa despercebida sob o pretexto da salvação. 
Ouçam-Me agora Meus filhos! O Anticristo está pronto 
para chegar! Fiquem alerta, abram os seus olhos e o 
coração para a Verdade, ou vocês vão morrer! Não 
tenham medo Meus amados seguidores, porque vocês 
vão levar Meu rebanho para a Santa Adoração do Meu Pai 
Eterno. O alimento da vida será abundante para os fiéis 
durante os obscuros dias que virão. Fiquem juntos, e 
amem-se uns aos outros. 
Dêem uns aos outros a força de modo que vocês possam 
unir todas as raças, credos e fiéis em todos os lugares 
para o Reino do Meu Pai. Será a missão de vocês, 
demonstrar o Amor de Deus, a Bondade, o Amor, a 
Esperança e a Verdade da vida eterna, que atingirá toda a 
Humanidade. Será através da oração comunitária, 
derrubando as paredes do orgulho e da timidez que vocês 
vão se tornar a força poderosa. Unidos vocês serão fortes. 
Sua fé em Mim, vosso Divino Salvador, vai ajudar na 
conversão dos não-crentes. Essas pessoas, muitas das 
quais, não por culpa própria, desconhecem o Meu Amor. 
Eles podem sentir amor uns pelos outros, mas não 
entendem de onde vem este amor. Guiem os filhos de 
Deus para onde há luz! 
Eu sou o pão e Eu sou a Luz. Minha Luz vai mantê-los 
todos seguros. Mas Eu desejo que vocês sejam 
generosos de alma e coração e pensem nas pobres 
almas, que precisam de orientação. Vocês devem fazer 
isso através do exemplo e mostrar como essas almas 
podem se tornar mais próximas de Mim. Elas devem ser 
persuadidas delicadamente, mas com firmeza, ao longo 
do caminho. É importante despertá-las de seu sono da 
ignorância antes que seja tarde demais. 
Meus filhos vocês não entendem os ensinamentos no 
Livro do Meu Pai? O Livro que revela o sinal para a Minha 
vinda de volta à Terra deve ser estudado e aceito como 
Verdade. Deus, Meu Pai Eterno, não mente através dos 
profetas. Ele não se contradiz. Vocês estão recebendo os 
sinais celestes previamente anunciados e vocês devem 
preparar-se agora!  
 
Vocês e suas famílias serão arrebatados Comigo num 
piscar de olhos 
Por favor, por favor rezem por orientação! Fiéis, estejam 
prontos agora para lutar em Meu nome contra o Anticristo. 
As pessoas vão debochar de vocês quando vocês lhes 
lembrarem das profecias contidas no Livro do Apocalipse 
de João. Vocês vão ser acusados e rejeitados com ironia 
pelas suas opiniões e preocupações. Ignorem isso, porque 
vocês têm um compromisso Comigo agora. Rezem, rezem 
e convençam os não-crentes a aceitar os ensinamentos. 
Não tenham medo! Para muitos de vocês e suas famílias, 
que temem o futuro, é isto que tenho a dizer. Quando 
chegar esse tempo, vocês e suas famílias serão 
arrebatados Comigo aos Céus, num piscar de olhos. 
Então vocês receberão o Dom da vida eterna, quando o 
Céu e a Terra serão um só. Isso é o que se entende como 
o Novo Paraíso. Será um momento de grande glória, amor 
e perfeição para todos os Meus seguidores. 
Mantenham-se fortes! Vocês devem passar por um curto 
período de tormento. Mas sua fé irá mantê-los fortes. 
Lembrem-se que Eu amo todos vocês. Amem-Me em 
troca e ajudem-Me a salvar o maior número possível de 
almas. 
Vocês são o Meu poderoso exército e agora é a hora de 
preparar-se para a batalha! Vou levá-los todos para o 
Reino do Meu Pai. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
10. Poder mundial, o Anticristo e a Marca 
da Besta 
Recebido segunda-feira, 15 de novembro de 2010, 11:00 
Você está percebendo agora a Verdade e aceitando a 
Minha mensagem a que se destina. Minha filha, escreva 

isto. A velocidade na qual as profecias estão se 
desdobrando, está evidente para todos verem. Vejam as 
mudanças que se tornarão aparentes na Minha Igreja, 
como um dos primeiros sinais. Isto é, quando o enganador 
(Satanás) levar Meus discípulos ao falso caminho. 
O segundo sinal será visto na maneira, como muitos de 
vocês não terão mais o controle de seu próprio País. Isso 
inclui o controle sobre todas as coisas materiais e forças 
militares. Meus filhos, seus líderes e todos aqueles com 
responsabilidade de cuidar de seu povo vão perder todo o 
controle. Eles serão como um barco sem leme. Este barco 
que eles dirigirão será a esmo e eles vão se perder. Meus 
filhos vocês devem rezar muito agora, para livrar-se da 
pressão desses grupos de pessoas do mal, que querem 
forçar vocês. Eles não são do Reino de Deus, e através da 
astúcia de seu exterior, vocês não vão perceber que esta 
é uma força poderosa, que toma o cuidado de não se 
revelar. 
Vocês, Meus filhos, não serão os mais sábios. Vocês vão 
pensar que estão vivendo em tempos difíceis, mas essa 
fachada é projetada para fazer vocês pensarem assim. 
Levantem-se agora, Meus filhos! 
 
A Marca da Besta 
Não aceitem nunca a marca da Besta! Quanto maior o 
numero de vocês que não aceitarem, então vocês serão 
mais fortes em número. Esta marca - a marca da Besta - 
será a queda de vocês! Não é o que parece. Se 
concordarem, vocês serão removidos mais e mais para 
bem longe. 
Cuidado com o plano, dirigido pelo enganador, para 
remover todos os sinais de Meu Pai Eterno e o 
Ensinamento das Sagradas Escrituras da vida de vocês. 
Vocês verão isso em escolas, faculdades, hospitais e na 
Constituição de seus Países. A maior abominação, que 
me causa profunda dor, é a abolição dos Ensinamentos 
das Escrituras daqueles que praticam a sua adoração por 
Mim, seu Divino Salvador. Muito em breve vocês vão ver 
que a Minha Palavra e os Ensinamentos da Verdade 
serão abolidos e sujeitos a punição. 
Vocês, Meus filhos amados, vão sofrer muito em Meu 
Nome. Estas forças do mal são responsáveis por isso. 
Elas são lideradas por Satanás. Vocês vão encontrá-las 
em todos os lugares e, especialmente, nos líderes, que 
detêm a autoridade de quem vocês dependem para 
sobreviver. Filhos, não tenham medo! Em vez disso, 
lembrem-se daquelas pobres almas equivocadas, de tal 
forma dominadas pelo enganador, que têm dificuldade de 
se afastar tal é a força de dominação. Essas pessoas não 
são confiáveis. Tenham cuidado como vocês se 
comunicam com elas! Elas vão dominar vocês, porque 
elas querem controlar tudo. Vocês terão dificuldade para 
combatê-las porque elas vão controlar também os seus 
bancos, suas propriedades, seus impostos e os alimentos 
que vocês necessitam para sobreviver. 
Mas isto não durará muito tempo, porque os dias deles 
estão contados. Se eles permanecerem na sua escravidão 
para o mal, eles vão mergulhar em um abismo de terror tal 
que descrever o seu destino seria muito assustador, tão 
assustador que o homem cairia como uma pedra - morto - 
se ele pudesse ter um vislumbre por apenas um minuto do 
tormento que irá sofrer. 
A batalha está prestes a começar e desabrochará, quando 
a Mão do Meu Pai Eterno cair rapidamente como castigo 
pelos seus pecados o que está prestes a ser 
testemunhado na Terra. Os pecados pelos quais Eu morri. 
Nenhum homem é um filho de Deus, se testemunha ou é 
conivente com este sinistro, que é um exército em ordem 
de destruição. Este exército dominado pelo mal, está 
cheio de demônios das profundezas do inferno, realizam 
atos maldosos de tal grandeza, que pessoas inocentes 
nem poderiam imaginar. 
Não quero assustar os Meus filhos, mas a Verdade será 
exposta porque está no tempo. Levantem-se agora, Meus 
filhos! Lutem contra as forças do mal, antes que elas 
destruam vocês! Sejam cautelosos contra as regras 
globais de qualquer forma, tamanho ou código! Olhem 
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com cuidado para seus líderes e os que controlam o 
acesso diário ao dinheiro que vai alimentá-los e mantê-los 
vivos! Vocês necessitam de estocagem de alimentos 
agora!  
Vocês não receberam esta mensagem de uma maneira 
que reflita os Meus ensinamentos, mas Me ouçam agora. 
Estas profecias foram preditas anteriormente. Meus filhos 
devem escutar com atenção. O espírito da escuridão está 
crescendo e vocês, Meus seguidores, devem permanecer 
fortes. Mantenham viva sua fé em Mim através da oração. 
Todos os Meus seguidores devem rezar o Terço da Divina 
Misericórdia cada dia. Ele vai  fortalecer as almas e ajudá-
las achar a graça no momento da morte. 
Meus filhos, por favor não deixem a Minha mensagem 
assustá-los. Meus seguidores, têm um compromisso 
Comigo agora. Deixem-Me dizer isto. Lembrem-se que 
vocês ficarão cheios do Espírito Santo, assim que vocês 
aceitarem as Minhas Palavras. Não tenham medo porque 
vocês são os escolhidos. Vocês, Meu exército de 
seguidores, levarão à derrota o maligno. Para que isso 
aconteça vocês devem orar. 
Eu venho com uma mensagem de puro amor. Vocês não 
percebem que vocês vão experimentar o Paraíso, quando 
o Céu e a Terra se unirem como um? Não há nada a 
temer, Meus seguidores, serão arrebatados em alma, 
corpo e mente para o Reino da Divina Hierarquia. Vocês 
vão ver seus entes queridos. Aqueles entes queridos, que 
tenham achado Graça junto a Meu Pai Eterno. Façam 
como Eu digo! Orem, falem Comigo, Me amem, confiem 
em Mim. Em troca, Eu lhes darei a força. Orem como 
proteção através da recitação do Santíssimo Terço, dado 
a vocês com as bênçãos de Minha amada Mãe. Esta 
oração deve ser rezada para ajudar a protegê-los contra o 
diabo. Além disso, vocês devem pedir proteção para as 
pessoas com quem vocês entrarem em contato, para que 
elas não possam contaminar vocês ou confundirem a fé 
que vocês tem em seu coração por Mim. 
Rezem por Meus mensageiros e profetas, para que eles 
sejam protegidos. Rezem pelos Meus amados servos 
sagrados, os santos servos devotos, enviados por Mim, 
para guiá-los. Eles, assim como os Meus seguidores, 
sofrem tormento por parte do maligno. Ele nunca vai parar 
de tentar cegá-los contra a Verdade e vai usar todas as 
táticas desonestas para convencê-los que a fé de vocês é 
falsa. Ouçam Me! O enganador, vai usar a lógica e o 
raciocínio, redigida de forma suave e gentil, para 
convencê-los, que ele traz esperança para suas vidas. 
Ele, através do Anticristo, se esforçará para fazê-los 
acreditar que ele é o escolhido. 
 
O Anticristo 
Muitos dos Meus seguidores se tornarão vítimas desse 
engano terrível. Mantenham-se em guarda! Ele será visto 
como o mensageiro de paz, amor e harmonia no mundo. 
As pessoas vão cair de joelhos e adorá-lo. Ele vai mostrar-
lhes seu poder e vocês vão acreditar que é de uma fonte 
divina. Mas não é. Ele irá instruí-los de uma maneira que 
às vezes parecerá estranho. Os verdadeiros seguidores 
saberão que ele não é da Luz. Seu comportamento 
prepotente, pomposo, estará oculto atrás de pura 
maldade. Ele vai pavonear e mostrar o que parecerá ser a 
verdadeira compaixão e amor por todos. Por trás desta 
fachada, ele está cheio de ódio por vocês, Meus filhos 
amados. Ele ri por trás de portas fechadas. 
Meus filhos, ele vai confundi-los terrivelmente. Ele vai 
aparecer poderoso, confiável, bem humorado, carinhoso, 
amoroso e será visto como um salvador. Seu belo rosto 
vai atrair todos, mas ele vai mudar logo. 
Ele vai causar destruição no mundo e vai matar muitos. 
Seus atos de terror serão visíveis para todos. Ele vai 
destruir a independência de vocês e ele será instrumento 
para causar a marca - a marca da Besta. Vocês, Meus 
filhos, tem que ser fortes! Não aceitem a marca, porque se 
o fizerem, estarão sob sua má influência hipnótica! 
Muitos morrerão por causa da sua fé em Mim. Não 
temam, porque se vocês sofrem por Mim, em Mim, 
Comigo, vocês são escolhidos. Por favor rezem, rezem 

para não submeter-se ao seu reinado de terror! Levantem-
se e lutem por Mim! 
Não deixem que o Anti-Cristo, com todo o seu charme, 
vença sobre as vossas almas. Deixem-Me segurar vocês 
em Meus braços, embalar vocês com a Minha Divina 
Graça agora, para lhes dar a força para lutar pela 
Verdade. Meu amor por vocês nunca vai morrer. Vocês 
nunca devem escolher este caminho, ou vocês também 
serão perdidos para Mim. Vai ser difícil, mas será dada 
ajuda para os Meus filhos em muitas e muitas maneiras de 
aliviar seu sofrimento. Vão agora e rezem para Minha 
Divina Misericórdia e preparem-se para a batalha final! 
Jesus Cristo Rei do Meu Povo, Salvador e Justo Juiz 
 
11. Alerta para o Clero 
Recebido terça-feira, 16 de novembro de 2010, 09:55 
 
Minha filha, você foi rejeitada ontem, as pessoas tentaram 
colocar dúvidas em sua mente. Você sofreu por isso. Não 
se desespere, Minha Palavra será ouvida. Você terá que 
enfrentar os obstáculos que vão fazer você se sentir 
desiludida com a Missão. 
Minha filha, Eu estou guiando você. Você deve se lembrar 
disso e nunca esquecer Minha Promessa. Eu fiz, como 
você pediu, e permiti-lhe dormir tranquilamente a noite 
passada. Você está mais forte agora. Você consegue 
sentir isso? 
Tenha cuidado com quem você se comunica. Meus 
seguidores, ou aqueles que você acha que são Meus 
seguidores, nem sempre são como parecem. Você deve 
fazer o que seu coração lhe diz.  
O mundo pode parecer como sempre foi, mas há 
mudança e isso está acontecendo agora. Esta mudança 
está levando a Humanidade a uma escuridão que vai 
envolvê-los e que ofusca o seu amor por Mim. 
Por que Meus filhos mantêm-se questionando a Verdade? 
Eles não seguem os Meus Ensinamentos, que foram 
dados como Dons de Meus Apóstolos, que através do 
amor por Mim e pelo Poder do Espírito Santo, deram ao 
mundo um presente muito especial. O Dom da Verdade foi 
ensinado e se espalhou para todos os Meus filhos em todo 
o mundo. Muitos filhos seguiram esta orientação através 
dos tempos. 
Outros, embora conhecendo a Verdade, decidiram falseá-
la, para atender seus próprios meios, desejos, luxúria e 
busca do poder. Meus seguidores, então não puderam 
distinguir entre a Verdade da Palavra de Deus e as 
mentiras espalhadas por aqueles que eram equivocados. 
É assim que o enganador atua. Ele provoca confusão, 
desespero e um sentimento de desesperança e vem 
fazendo isso desde a Minha morte na Cruz. Mas me ouça 
agora! Ele não vai vencer, Minha filha! As forças de 
Orientação Celeste irão incutir nos filhos a crença, mais 
uma vez, através dos Ensinamentos de Meus profetas. 
Peça a Meus filhos, para estarem alerta para as 
mudanças que eles vêm no mundo. Peça-lhes para 
abrirem seus corações, seus olhos e mentes para 
testemunhar as mentiras espalhadas por Satanás. Dele 
nasce uma rede de promessas concebidas, para tornar 
Meus filhos atraídos por maravilhas externas. As 
maravilhas e a falsa glória são vazias. Elas não são um 
reflexo do amor, nem oferecem qualquer conforto real, 
uma vez revelado o vazio delas. 
As forças do mal estão ficando mais fortes agora, Meus 
filhos. Elas são planejadas por Satanás, por meio de seu 
exército de seguidores ímpios. Estes seguidores, através 
da ganância e do amor por si mesmos, prostram-se em 
adoração dócil e serão levados para seu falso paraíso. O 
paraíso prometido por Satanás não é nada mais que 
escuridão negra, e quando Meus filhos perceberem isso, o 
prazo para a salvação terá passado. 
 
Oração para Salvação 
Todos os Meus filhos, mesmo que seja por amor da 
própria família, têm que despertar para este mal, se 
quiserem salvar uns aos outros. Meu Amor vai mantê-los 
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orientados, se eles voltarem para Mim agora. Eles nunca 
devem ter medo de converter-se e dizer: 
 
"Ó meu Senhor, leva-me para o Seu Reino e protege-
me das trevas que cobrem a minha alma. Ouça-me 
agora, ó Sagrado Coração, e através de Sua bondade 
deixe a Sua Luz de Amor e proteção brilhar em mim." 
 
Aqueles filhos Meus, que rezarem esta oração, serão 
ouvidos. Seus pedidos para a salvação, para eles e 
aqueles a quem amam, serão respondidos. Eu tenho, 
através dos Meus videntes, guiados por Minha Mãe 
Santíssima, insistentemente tentado enviar avisos para o 
mundo. Muitas, muitas vezes os Meus videntes, apesar de 
rejeitados no início, foram finalmente aceitos. Desta vez, 
eles não vão ter suficiente tempo para as mensagens 
serem ouvidas pelo Meu povo. 
 
Cuidado com os falsos profetas 
Mas devo alertar Meus filhos, para terem cuidado com os 
falsos profetas. Muitos videntes verdadeiros foram 
induzidos ao erro. Aos videntes que são verdadeiros, 
serão dadas as graças que irão emitir Minha Verdade de 
tal maneira, que vão ser acompanhados por 
acontecimentos sobrenaturais e milagres, que não podem 
e não serão negados.  
Meu coração se parte quando vejo a maneira como muitos 
deles têm sido negados pelos Meus discípulos mais 
sagrados. Estes mesmos discípulos, que enviei para 
ensinar os Meus filhos, estão falhando na sua missão. 
Eles devem voltar-se agora para Mim, para receber 
orientação e rezar pelas graças necessárias para conduzir 
o Meu povo. 
 
Mensagem aos Sacerdotes 
Meus Sagrados Servos são muito especiais e aqueles que 
receberam os Sacramentos devem ouvir Meu apelo. Seu 
dever agora é Comigo! Renovem seus votos agora! 
Acreditem e sigam Minha Mensagem Sagrada! Sejam 
fortes, porque agora vocês estão todos sendo chamados a 
dar testemunho da Verdade no Livro do Apocalipse de 
João e aceitar que chegou a hora! Preparem-se agora 
para este grande evento! Não Me neguem ou voltem as 
costas! Preguem com força e convicção! Não diluam Meus 
Ensinamentos e digam aos Meus seguidores que tudo 
ficará bem! Esta não é a mensagem para a qual foram 
chamados! Seu dever para Comigo, o Divino Salvador, é 
informar o seu rebanho sobre a Verdade! 
Não deve ser dito aos Meus filhos que todos eles serão 
salvos! Isso é uma inverdade! Porque somente aqueles, 
que procuram Meu perdão e se entregam a Mim e Meus 
Ensinamentos, serão salvos. 
Por que vocês não seguem os Ensinamentos das 
Escrituras? Por que vocês usam desculpas? Por que 
vocês desencaminham e convencem Meus filhos que 
Deus vai perdoar tudo? Meu Pai Eterno apenas perdoa 
aqueles, que acreditam em Mim e que se arrependem. 
Será que Minha morte na Cruz não lhes diz nada? Eu 
morri para salvar a Humanidade da loucura de Satanás. 
No entanto, vocês, através de tolerâncias equivocadas, 
ensinam a Meus filhos uma mentira. Vocês se tornaram 
vítimas da pressão da Humanidade, para camuflar a 
Doutrina Santa, para a qual vocês foram chamados para 
pregar! 
Vocês não têm vergonha? Assim, apanhados pelas 
atrações do mundo, que a Terra pode oferecer, são vocês 
que seguem o dogma falso ditado a vocês pela tolerância 
popular, que Satanás espalhou entre os Meus filhos. Estes 
pobres filhos enganados, precisam de direção! Eles 
também devem entender a diferença entre a interpretação 
humana e aquela Promessa Divina feita por Mim!  
Por que não podem Meus filhos acreditar na Intervenção 
Divina? Por que vocês a jogam ao chão, quando é 
apresentada a vocês? Meus sacerdotes, ouçam Meu 
apelo! Rezem para que a Minha Mensagem de Verdade 
seja ouvida! 

Mensagem aos Bispos 
Para Meus Bispos Eu digo isto: Tirem as suas vestes, 
virem as costas para as riquezas a que vocês têm dado 
crédito. Busquem a humildade que é exigida de vocês! 
Obedeçam à Minha Palavra agora ou sofram as 
consequências! Seu dever é Comigo e com Meu Pai 
Eterno! Como vocês estão cegos! Os sinais estão sendo 
dados agora por intermédio dos videntes no Céu, e vocês 
não querem atendê-los. Em vez disso vocês sentam em 
seus castelos e desprezam. Para esses pecados não 
existe perdão! 
Os pecados dos Meus discípulos sagrados, aqueles que 
escolheram Meu caminho, Me ofendem muito. Abram os 
olhos, os vossos corações e voltem aos Ensinamentos do 
Meu Livro Sagrado! 
 
Mensagem aos Cardeais 
Para Meus Cardeais Eu digo isso: Em que alturas vocês já 
subiram, que se esqueceram dos Sacramentos ou da 
Verdade dos Meus Ensinamentos, para guiar Meu 
rebanho? Desçam agora e sigam a Minha orientação! Não 
se deixem distrair pelas falsidades, que têm dominado a 
Humanidade. Não Me neguem vocês também! 
Peço a todos que rezem para o Meu amado e fiel Papa 
Bento XVI, o último Papa verdadeiro. Vocês, Meus 
discípulos, estão sendo desviados pelo enganador. Ele 
tornou-se conhecido nos corredores da Minha Igreja e os 
maus caminhos dele apresentam-se agora. Para aqueles 
dentre vocês, que têm olhos abertos, mantenham-se 
alertas em frente e atrás. Ele vai roubar suas almas, se 
vocês cederem ao seu engano.  
Por favor, orem agora por todos vocês! Peçam por Minha 
orientação! Peçam perdão e Me deixar guiar vocês de 
novo! 
Para aqueles dentre vocês, que vão questionar essa 
instrução, ouçam agora: Por que não Me comunico com 
vocês desta maneira? Eu ensinei a todos vocês através 
dos Apóstolos que, com a orientação do Espírito Santo, 
deram ao mundo Minhas Mensagens que permanecem 
vivas desde então. Agora o tempo está próximo. Durante 
toda a sua vida vocês oraram pedindo orientação. Neste 
momento, agora, exorto-vos a ouvirem o Meu Apelo! 
Seu Divino Salvador Jesus Cristo 
 
12. Deixem de lado todas as dúvidas 
Recebido terça-feira, 16 de novembro de 2010, 11:00 
 
Escreva isto, Minha filha. As dúvidas na sua mente eram 
de se esperar. Sim, você está sendo tentada a virar a 
cabeça, mas ele, o enganador, nunca vai tirar você de 
Mim. Minha querida filha você é mais forte do que pensa, 
porque muito poucas almas escolhidas seriam capazes de 
lidar com esse grande pedido sagrado da maneira que 
você faz. É preciso coragem para lidar da maneira como 
Eu Me comunico com você. Você não foi fugiu, 
acovardada diante do medo. Você sabia desde a primeira 
vez que esta era uma Comunicação Divina da mais 
elevada e Santa Hierarquia. 
Você vai experimentar uma iluminação extraordinária, que 
vai lançar fora em breve todas as suas dúvidas. Quando 
isso acontecer, sua mente vai se abrir mais para receber 
essas graças especiais que devem ser concedidas para 
enchê-la de coragem e de determinação necessárias para 
ajudar a realizar essa profecia. 
Sim, Minha filha, para seu espanto, você é a escolhida 
para cumprir as profecias contidas no Livro do Apocalipse 
de João a fim de preparar a Humanidade para a 
purificação que estará se manifestando em breve. Quando 
o medo, a hesitação e a incerteza deixarem você, Minha 
amada filha, você vai levantar-se e concluir esta tarefa 
muito especial que Eu peço a você. Agora faça como Eu 
digo. Você deverá rezar o Terço da Minha Divina 
Misericórdia às 15:00 horas diariamente para ajudar a 
salvar almas. Você deve continuar a rezar o Terço dado 
ao mundo por Minha muitíssimo querida Mãe, que está 
trabalhando Comigo para preparar a Minha Segunda 
Vinda nesta Terra.  
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Muitas almas estão perdidas para Mim agora, mais e mais 
sendo arrancadas de Mim diariamente pelo maligno. Elas 
não podem ser tirados de Mim. Por favor ajude-Me a 
salvar essas pobres almas. Ponha todas as dúvidas de 
lado. Basta lembrar-se da sua tarefa. Ajude abrir os olhos 
delas para lhes permitir redimir-se ante os olhos de Meu 
Pai Eterno. Se você pode continuar pensando no 
resultado final, você vai entender porque sua missão é 
importante e porque é um apelo feito a partir do puro amor 
que tenho por todos os Meus filhos no Meu coração. 
Pense nisso desta maneira: O amor de um pai dedicado 
não conhece limites. Se uma criança se perde e anda no 
caminho da desgraça, o desgosto e sofrimento causados 
e sentidos pelos pais é como uma espada perfurando o 
coração.  
Qualquer pai que ama seus filhos procurará lutar por eles 
até o fim. Eles nunca desistem. Nunca. Assim é Comigo. 
Eu vou fazer de tudo com Meu Poder Divino, sem interferir 
com o livre arbítrio do homem, para trazer seus corações 
de volta para Meu Sagrado Coração. Você, Minha filha, 
vai Me ajudar a fazer isso. 
Eu não preciso lembrá-la da necessidade de obediência e 
de completo abandono a Mim. Este é o chamado para o 
qual você foi escolhida. Pegue sua espada agora. Você 
tem que lutar lado a lado com o seu Divino Salvador, em 
uma última tentativa para trazer a salvação de todos os 
Meus filhos antes do Dia do Juízo. Vá agora em paz e 
com amor para receber Meu corpo hoje. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
13. Mensagem para Agnósticos e Ateus 
Recebido quinta-feira, 18 de novembro de 2010, 21:00 
 
Para aqueles que dizem não acreditar em Mim, Eu tenho 
que dizer isto: Façam a si mesmos esta pergunta: Vocês 
conseguem lembrar-se de uma época que vocês 
acreditavam? Pensem no passado, quando vocês eram 
crianças e acreditavam em Deus. Não importa qual a 
religião que seus pais seguiram. Vocês acreditavam? O 
que mudou? Foi influência de outros? Disseram-lhes que 
havia uma resposta racional para sua existência? 
Desde o início dos tempos tem sido difícil para Meus filhos 
aceitar outra existência fora da existência na Terra. No 
entanto, olhem ao redor do mundo e vejam as maravilhas 
da criação do Meu Pai Eterno. O sol, a lua, o mar, os rios, 
as plantas, os animais e todas as maravilhas da Criação e 
respondam a isso. De onde é que veio tudo isso? Vocês 
realmente acreditam, que surgiu a partir de algo que não 
seja um ser Superior? Fique atento, quando vocês 
ouvirem as mentiras espalhadas por adivinhos do 
movimento da Nova Era. Eles estão sendo levados para o 
que eles acreditam ser a verdade e a emoção da vida 
prometida a eles como uma Nova Era. Esta Era, para na 
qual foram levados a acreditar, é um Novo Paraíso. É uma 
forma gloriosa de centro de universo, controlado pelo 
homem. É uma falsa doutrina. Muitas pessoas de Deus, 
incluindo aquelas que acreditam, erroneamente 
confundem sua crença nesta doutrina com a da Luz.  
Eles estão sendo guiados pelos demônios. Alguns sabem 
que são. Outros não. Orem para que eles vejam a 
Verdade, antes de continuar seu caminho fútil.  
Para os ateus Eu digo isso: Eu amo vocês, não importa o 
quanto vocês Me ofendem. Para os ateus que estão 
sendo conduzidos e influenciados por outras crenças, 
parem e pensem! Em sua busca para seguir raciocínio 
lógico, eles estão simplesmente acreditando em outra 
religião. A crença de que o homem está no controle. Não 
está. No entanto, essas mesmas pessoas, os Meus filhos 
preciosos, por quem Eu vou lutar, estão sendo 
encorajados a seguir a Satanás, o Enganador, e inimigo 
da Humanidade. Perguntem aos Ateus que vão a 
extremos para pressionar os filhos de Deus, porque eles 
fazem isso? 
Não é suficiente simplesmente Me negar? Por que essas 
pessoas mentem? Muitos destes grupos ateus têm uma 
agenda para atrair e seduzir os Meus filhos com uma falsa 
doutrina. Não confundam, fazer sua crença do erro é outra 

forma de religião. Uma religião que exalta o poder de 
razão, inteligência e orgulho. Eles imitam os traços de 
Satanás. Eles, em sua cegueira, seguem outra fé - a 
adulação das trevas, onde não há amor. Então, são esses 
apaixonados ateus, tão orgulhoso de sua religião, que não 
entendem que o que eles defendem é uma religião - a 
religião do enganador que ri de sua estupidez.  
Ateus, Me ouçam uma última vez: Voltem-se para as 
Escrituras agora! Olhem para o Livro do Apocalipse de 
João e considerem a Verdade, que começa a se revelar 
agora. Não parece real para vocês agora, que seu 
testemunho de eventos, quando são postos a nu, camada 
por camada, a cada dia diante de vocês.  
Vocês não conseguem ver que a Minha Palavra, Minha 
profecia predita há muito tempo, pode ser a Verdade?  
Abram os seus olhos e falem Comigo o seguinte:  
 
"Deus, se Vós sois a Verdade, revela-me o sinal do 
Vosso Amor. Abre meu coração para receber 
orientação. Se Vós existis, deixe-me sentir Vosso 
Amor, para que eu possa ver a Verdade. Reze por mim 
agora." 
 
Como peço-lhes, pela última vez Eu digo isso: O Amor 
não é feito pelo homem. Você não pode vê-lo, mas você 
pode senti-lo. O Amor vem do Pai Eterno. É um Dom para 
a Humanidade. Não vem da escuridão. A escuridão que 
vocês sentem é desprovida de Amor. Sem o Amor 
verdadeiro vocês não podem sentir. Vocês não podem ver 
a Luz. Vocês não podem ver qualquer futuro. Eu sou a 
Luz. Eu sou o futuro. Trago-lhes a glória e a Vida para 
sempre. Voltem agora e peçam a Minha ajuda! Façam 
isso e Eu vou responder-lhes e envolvê-los em Meus 
braços.  
Minhas lágrimas de alegria vão salvá-los quando vocês se 
tornarem novamente Meus filhos amados. Venham agora 
e se unam a Mim no Paraíso. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
14. Ascensão dos grupos satânicos e 
controle do mundo 
Recebido sábado, 20 de novembro de 2010, 07:20 
 
Minha filha, diga aos Meus filhos que a serpente está 
prestes a atacar. Eles não devem deixar-se cair nessa 
armadilha do mal da qual não há retorno. 
Ele (o diabo), a serpente tem muitos disfarces. Seus 
seguidores, através de lavagem cerebral, com promessas 
de poder e glória uns pelos outros, estão tramando agora 
para infligir uma série de eventos em todo o mundo, que 
vão causar indescritíveis dores e horrores em todos os 
lugares.  
Meus filhos não serão os mais sábios. Esses filhos, a 
quem têm sido demonstrada a Verdade e guiados por Mim 
são corajosos. Eles estão tentando desesperadamente 
alertar o mundo sobre esses grupos terríveis, difundidos 
em todos os sentidos, todos com objetivo em mente. 
Presentes em todos os Países, e presentes em todos os 
níveis de autoridade, tramam em segredo. 
Há os membros inocentes, parte da sociedade secreta do 
mal, que não percebem a realidade da verdade. Em vez 
disso, eles fazem suas boas ações, sem compreender os 
atos do mal, que os mais velhos estão perpetrando em 
segredo. Não se iludam com esses idosos que são 
devotos seguidores de Satanás e se engajam em rituais 
de adoração, se outras pessoas testemunham, elas 
ficariam horrorizadas com os atos obscenos de adoração 
satânica e fidelidade às promessas do maligno, que estão 
no cerne de suas organizações.  
Para aqueles de vocês que consideram divertidas as 
palavras de Minhas almas corajosas, Me ouçam agora: A 
recusa para compreender a Verdade e ouvir aquelas 
vozes corajosas, vai destruir a sua vida, sua fé e seus 
meios de subsistência. Faz muito tempo que essas 
pessoas estão conspirando para ter o controle. Suas 
obras são evidentes em muitos, muitos Países, mas são 
projetados para acontecer de forma que os filhos que vão 
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vivendo o seu dia-a-dia, não percebam o que está 
acontecendo. 
 
A serpente atacará AGORA! 
Quando Eu digo que a serpente está a atacar, Eu quero 
dizer agora! Ele e seu orgulhoso exército de bestas 
ferozes e famintas estão marchando com rapidez e 
determinação em todos os setores da vida. Eles 
conduzem suas vidas de maneiras que vocês nem 
percebem. Porque eles estão sendo guiados pelo 
enganador, eles são espertos, charmosos, inteligentes, 
fala mansa de língua, gananciosos, cruéis e tem um único 
objetivo em mente. Eles, através dos bancos, 
comunicações modernas, dos militares, organizações 
religiosas e de governo, desejam controlar todos vocês. 
Fique atentos e ouçam agora! 
 
Não há teorias de conspiração 
Minha advertência e as advertências dos Meus filhos 
amados, serão julgadas como teorias da conspiração. 
Infelizmente não são. Esta situação, Minha filha, não 
surgiu de repente. Este grupo, e Eu estou Me referindo 
apenas a um grupo agora, estão  conspirando, planejando 
e recrutando dos altos escalões da sociedade por séculos. 
Eles mataram aqueles que os desmascararam no 
passado. Eles assassinaram lideres, incluindo renomados 
e talentosos figuras através de séculos. Eles são irmãos 
de sangue e devoram a carne da própria Humanidade.  
 
Relíquias Satânicas 
Eles homenageiam as relíquias obscenas e sinais que a 
serpente deseja. Este, não se enganem, é um grupo 
poderoso e assustador. Tão poderosos são, que será 
difícil escapar das suas garras, uma vez que os meios de 
subsistência, alimentos e dinheiro vão depender deles.  
Meus filhos, muitas, muitas pessoas no poder, nos 
governos, bancos, indústrias de alimentos e agências de 
ajuda não sabem o que está acontecendo, nem saberão 
até o final da Grande Tribulação, que está prestes a 
acontecer. Então eles vão ver a Besta que emerge e trará 
mudanças rápidas de modo que todos vocês vão ter que 
lutar como nunca, para se esconder de seu regime 
maligno. 
Uma vez que a Besta e seus seguidores controlam o seu 
dinheiro, eles vão controlar tudo, exceto um coisa: Eles 
não podem e nunca devem tentar roubar suas almas. No 
entanto, isto é exatamente o que eles vão tentar fazer.  
Para aqueles entre vocês, que questionam essa 
mensagem da Verdade, enviada a vocês por causa do 
desejo que tenho de ajudá-los, orientá-los e revelar a 
Verdade, Me ouçam agora: Se vocês não acreditam nesta 
mensagem que Eu, através das orações vou pedir aos 
Meus seguidores, rezem para que vocês vejam a Luz! Eu 
peço a vocês para tomar cuidado e estar em guarda, para 
os sinais desses animais famintos do poder do mal, que 
salivam com o plano e a falsa glória que vão desfrutar.  
Não se enganem, controlem a sua capacidade de ganhar 
dinheiro, porque seu acesso a ele não será saciado. Não, 
eles vão querer muito, muito mais de vocês. Eles vão 
querer controlar o que vocês comem, bebem e onde vocês 
moram. Para isso vocês precisam agora tomar as 
seguintes medidas para se proteger. 
 
Encontrar Refúgios 
Por favor encontrem refúgios como grupos de seguidores. 
Vou enviar-lhes a Luz para ajudá-los a sobreviver. 
Comecem a plantar seus próprios alimentos! Armazenem 
os alimentos que vocês puderem e coloquem no estoque. 
Comecem a planejar agora como se esperassem uma 
tempestade. Saibam que a escuridão irá chegar ao tal 
ponto, que para sobreviver, vocês devem estar 
preparados. 
Ouçam os profetas! Não cometam os mesmos erros 
quando o Meu povo não quis ouvir o meu profeta Noé. 
Eles viraram as costas para ele. Recusaram-se a escutar. 
Eles passaram o tempo de seu dia-a-dia, enquanto 

comiam e riam no esquecimento total para o terrível 
destino que os aguardava. 
Acordem agora! Voltem-se para o Meu Pai Eterno, Deus o 
Altíssimo, para orientação. Preparem as suas famílias 
para a escuridão que está próxima, sobre a qual vocês 
não podem entender agora. Rezem, rezem, rezem para 
terem a coragem de não aceitar a marca da besta feroz. 
Ele, por meio de seu exército do mal, vai tentar impor o 
que, num primeiro momento, será um carimbo de 
identidade do mal. Este será dado a vocês e apresenta-se 
como essencial para que vocês possam sacar dinheiro, 
comprar comida, viajar, viver em suas casas e fazer 
negócios. Este é o controle final. Vocês e seus 
verdadeiros líderes políticos não terão mais poder. 
Exorto a mídia, os não infectados com este grupo do mal, 
para olhar e ver o que está acontecendo! Descubram 
todos aqueles que apoiam a serpente e o seu exército, 
mas façam com cuidado!  
Meus filhos, tenham medo desse grupo e saibam que eles 
realmente existem e que as proclamações feitas por 
aquelas pessoas valentes, que estão tentando expô-las, 
são verdadeiras!  
Para aqueles de vocês, que podem pensar como uma 
Mensagem de origem Divina poderia surgir “bobagem” tão 
sensacional, pensem novamente! Voltem e leiam as 
Escrituras! As Palavras contidas no Livro de confiança do 
Meu Pai estão corretas! Elas falam de eventos de antigos 
tempos. Elas produzem a Verdade, a fim de orientá-los 
para Deus. As Palavras dos Meus profetas, antes e agora, 
representam a Verdade da vida que há de vir.  
A advertência contida no Livro do Apocalipse de João, 
apesar de muitas pessoas hoje em dia acharem difícil de 
decifrar, baseiam-se em eventos que vão acontecer agora! 
O Livro do Apocalipse prediz com precisão uma série de 
eventos que serão desencadeados por Satanás, com a 
chegada do Fim dos Tempos. Ele sabe a Verdade de que 
seus dias estão contados. Mas ele diz aos Meus pobres 
filhos, que adoram ele, que um paraíso de uma forma 
diferente e mais aliciante do que o prometido por Deus, os 
aguarda. Portanto, em sua batalha final contra Meu Eterno 
Pai, ele fará de tudo para roubar as almas e tantas quanto 
possível, antes que desça a ira de Meu Pai. 
Ele, Satanás, está com pressa. Corre para o lado oposto. 
Cuidem de suas famílias e rezem como vocês não o 
fazem há muito tempo! A oração irá proteger a todos. 
Renovem sua fé agora e quando os três dias de escuridão 
caírem sobre a Terra, eles, Meus seguidores vão iluminar 
suas casas com facilidade. A escuridão terrível que 
ninguém consegue imaginar é mais negra que a noite. 
Para os que não acreditam e aqueles que cantam os 
louvores da besta, estes vão perceber a Verdade nesse 
momento. Porque eles não vão escapar da escuridão que 
desce. Levantem-se Meus filhos agora e lutem! Planejem 
para a sobrevivência de corpo e alma, porque as ações 
maldosas dessas pessoas desfilarão diante de seus olhos! 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
15. Conversão 
Recebido domingo, 21 de novembro de 2010, 01:30 
 
Hoje, Minha filha, Eu trago uma mensagem de esperança 
e paz a todos os Meus filhos, que possam sentir medo 
com essas mensagens. Saibam que, mesmo para aqueles 
de vocês que acham difícil acreditar em Mim, em Meu Pai 
Eterno e no Espírito Santo, não se preocupem! Muitos de 
vocês, Meus queridos filhos, querem acreditar, mas por 
causa de seu raciocínio e lógica, onde vocês avaliam 
todas as coisas com base no pensamento racional, vocês 
vão achar que é difícil acreditar no sobrenatural. 
Não tenham medo! Pela oração, mesmo que apenas uma 
vez por dia e pedindo ao Meu Sagrado Coração que 
derrame Meu Amor em vocês, vocês vão logo sentir de 
maneira diferente. Muitos de vocês - aqueles que estão 
fracos em sua fé - invejam outros que têm uma fé 
profunda. Vocês têm que entender que Eu amo a todos. 
Como um pai, cada um de vocês têm um lugar profundo e 
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especial no Meu coração. Vocês nunca devem pensar que 
não são dignos de Meu Amor.  
Eu não amo vocês a tal ponto, que dei voluntariamente a 
Minha vida por vocês, na esperança que seria dada uma 
segunda chance de voltar para Mim?  
Filhos, vocês sempre vão ser deixados de lado pelos 
outros, porque manifestam a crença em seu Divino 
Criador. Quando isso acontecer, lembrem-se que isso é 
algo que o ser humano deve sofrer nesta Terra por causa 
de seu amor por Mim. Nunca deixem que essa crença em 
Mim, o Divino Salvador, desapareça ou seja escondida de 
quem vai olhar para vocês com piedade.  
Sim, muitos de Meus filhos, influenciados pelo raciocínio 
humano e a lógica, deliberadamente posicionados em sua 
alma fechada, vão questionar suas crenças. Para insultá-
los ainda mais, eles se sentem envergonhados por causa 
da fé de vocês e enquanto eles não admitem isso 
publicamente, eles sentem um ciúme estranho. Este 
ciúme nasce da certeza que nasce neles, porque dentro 
de suas almas há um vazio. Não importa quão profundo 
eles olham para o interior, eles não podem entender, 
porque isto é assim. Enquanto isso, vocês que acreditam, 
vão sofrer humilhação através dos olhares dos curiosos 
envergonhados com uma fé fraca ou mesmo nenhuma.  
Nunca tenham medo ou vergonha de confessar o amor 
que vocês têm em seu coração por Meu Pai Eterno. 
Estejam abertos na sua fé. Assumam seu amor por Mim 
com orgulho, para que todos vejam. Ao fazê-lo, estão 
liderando pelo exemplo. 
Nunca tentem se impor demasiadamente, através de 
raciocínio lógico, sua crença para os não-crentes de uma 
forma agressiva. Em vez disso, mostrem a seus irmãos e 
irmãs, amor e apoio, mesmo quando vocês sabem que 
eles precisam de orientação. Quando eles vêem a forma 
aberta como vocês mostram seu amor por Mim, com 
alegria em seus corações, eles vão começar a se 
questionar. 
Ao liderar os outros, através do exemplo de amor, respeito 
e boas ações, eles serão atraídos para a Luz. No começo, 
muitos não vão entender porque. Mas com o tempo e, 
especialmente, pelo poder de suas orações, eles vão 
caminhar em direção a Mim. 
Exorto todos vocês a rezarem pela conversão de todas as 
almas. Isso inclui aquelas pessoas conhecidas 
pessoalmente, que vocês sentem que estão precisando de 
orações para as dificuldades que encontram nesta vida. 
Orem também para a conversão dos pobres filhos 
afastados de Mim pela escuridão, e ficam cegos para a 
Verdade. Orem especialmente com compaixão e amor por 
aqueles que seguem de forma ativa o caminho do 
enganador. Eles, mais do que ninguém, necessitam de 
suas orações. 
A todos os que entram em contato com vocês, deem a 
conhecer detalhes sobre a forma como cada um deles 
pode ser salvo, mesmo no momento da morte, rezando o 
Terço da Divina Misericórdia.  
Por favor, por favor digam isso para todos que quiserem 
ouvir! Se vocês puderem, incentivem para rezarem e 
lembrem-lhes, que nunca esqueçam que rezando o Terço 
da Divina Misericórdia nos últimos suspiros, eles podem e 
serão salvos por Mim. 
 
Nunca se envergonhem das cruzes que vocês usam 
Nunca se sintam ofendidos quando os não-crentes rirem 
ou zombarem de vocês, quando rezarem. Nunca se 
envergonhem das cruzes que vocês usam para se 
proteger. Não escondam os símbolos de Amor, que vocês 
têm por Mim, o Divino Salvador, Meu Pai Eterno e o 
Espírito Santo. Se vocês usam orgulhosamente essas 
símbolos, a Honra Santa vai trazer outros para Mim. 
Apesar da raiva que essas pessoas possam ter contra 
vocês, interiormente elas invejam a fé que têm. Muitos 
desses observadores sentem dentro de si um vazio, 
devido à sua falta de fé. A oração, Meus filhos, pode Me 
ajudar a conquistar estas almas. Façam esta oração por 
eles: 

"Meu caro Senhor, eu estendo meus braços para 
pedir-Vos para levar o meu amado irmão / irmã em 
Vossos braços. Abençoe-os com Vosso Sangue 
Sagrado e dê para eles a graça necessária, para 
permitir que eles recebam o Espírito do Vosso Amor 
para levá-los à salvação eterna." 
 
Quando vocês, Meus seguidores, abertamente são 
provocados por outros por sua fé, em primeiro lugar rezem 
isso:  
 
“Eu sou um seguidor de Cristo, aquele que sofreu a 
morte nas mãos dos não-crentes. Por causa disso, 
como um seguidor de Cristo, eu sempre vou sofrer 
humilhação de outros por causa do meu amor por Ele. 
Esta é a cruz que eu carrego e estou orgulhoso desse 
fato. Ele, meu Salvador, não morreu apenas pelos 
meus pecados, mas também para os seus.” 
 
Quando eles proclamam com orgulho o fato de que são 
agnósticos ou ateus, digam isso para eles. Perguntem a 
eles se sentirão diferentes, quando a sua vida nesta Terra 
se aproximar do fim. Em seguida, dê-lhes este conselho: 
Em seu leito de morte, lembrem-se desta oração da Divina 
Misericórdia, mesmo que vocês ainda estejam inseguros. 
Abram seus corações e peçam ao Meu Pai Eterno para 
perdoá-los. Lembrem-se da Minha Promessa. Como Juiz 
e também como seu Salvador, Eu vou perdoar – mesmo 
no ultimo suspiro de cada um dos Meus filhos nesta Terra. 
Diga-lhes para rezarem muito para que eles possam abrir 
seus corações novamente. 
 
A oração leva todos os Meus filhos mais perto do Meu 
Reino na Terra, quando o Céu e a Terra se unirem como 
um só. O poder da oração só será realmente entendido, 
quando Meus filhos abrirem seus corações e gritarem para 
fora. Peçam, e se for Vontade de Deus, suas orações 
serão atendidas. 
 
Nunca neguem a seus filhos o Sacramento do 
Batismo!  
Finalmente, orem pelas crianças, seus filhos e filhas e 
pela juventude no mundo inteiro. Cada um deles merece 
conhecer a Verdade. Eles não conheceram o verdadeiro 
Amor de Deus, nem receberam a orientação de seus pais, 
devido à escuridão espiritual que existe na Terra ao longo 
das últimas duas décadas. Mesmo que a sua própria fé 
seja fraca, não fujam ao seu dever como pais, de dar-lhes 
acesso aos Sacramentos, especialmente o Batismo! 
Nunca tomem sobre si a responsabilidade de negar esse 
Sacramento mais importante para o seu próprio filho. 
Muitos pais, que orgulhosamente se mantêm firmes com 
uma mensagem sobre seus pontos de descrença, são 
prejudiciais às almas de seus filhos. Deem aos seus filhos 
o Dom dos Sacramentos! Com o tempo, eles vão 
agradecer muito por isto, ou negar-Me. Isso vai depender 
deles. Neguem-Me, se for preciso, mas não roubem as 
almas dos Meus filhos! Vocês podem ser os seus pais na 
Terra, mas eles são os filhos de Meu Pai Eterno, o Criador 
de todas as coisas. Não tentem levá-los para a escuridão 
com vocês! Lembrem-se novamente que, apesar de suas 
próprias crenças, Eu amo todos vocês. 
Seu Divino Salvador e Juiz Jesus Cristo, Filho do Pai 
Eterno 
 
16. Chamem a atenção de todas as igrejas e 
credos, para se unirem contra o mal 
Recebido domingo, 21 de novembro de 2010, 15:00 
 
Para Minhas igrejas ao redor do mundo, ouçam a Minha 
chamada. Todos vocês, Meus filhos e seguidores 
pertencem a Mim. Muitos de vocês estão seguindo os 
ensinamentos de sua igreja e Deus, o Criador da 
Humanidade. Isso é bom. Muitos de vocês interpretam os 
ensinamentos de Meu Pai Eterno, de maneiras diferentes. 
Isto aconteceu por meio de interpretações diferentes dos 
profetas desde quando o mundo começou. 
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Muitos profetas interpretaram os ensinamentos de Deus 
da maneira que a mensagem foi por eles recebida. 
Algumas das Minhas Palavras aos profetas foram 
adulteradas. Todos Meus profetas receberam a Verdade. 
Nem todos os Meus profetas conseguiram garantir, que os 
seus seguidores permanecessem no caminho para a Vida 
Eterna. 
Todos os caminhos levam a Deus, o Criador da 
Humanidade. Os seguidores de Deus interpretam os 
ensinamentos de diferentes maneiras, que levam à 
confusão. Uma vez que existe a confusão, vocês podem 
ter certeza de que o único caminho é simplificar a sua fé. 
Basta acreditar e honrar seu Criador. 
Apelo a todas as igrejas, religiões e crenças no mundo 
inteiro para rezar agora pela Humanidade e por aqueles 
que não têm fé. O amor de Deus não tem nada a ver com 
a destruição da vida. Nenhum homem tem o direito, em 
Meu Nome, ou de Meu Pai Eterno, de tirar uma vida! Em 
vez disso, se juntem e unam-se em seu amor pelo 
Criador, em face do mal que surge rapidamente ao seu 
redor. 
Meus filhos, deixem-Me lembrá-los sobre as leis de Deus. 
Os Dez Mandamentos, enviados por Meu Pai Eterno, 
através de seu Santíssimo e devoto profeta Moisés. Estas 
regras são destinadas a instruir os filhos de Deus quanto à 
forma como devem prestar homenagem a Ele, para guiá-
los rumo à Verdade. Mas muitas pessoas hoje em dia 
esqueceram isso. Aqueles que não esqueceram, 
raramente consideram o que eles realmente significam. 
Aqueles que não entendem os Dez Mandamentos, 
escolheram interpretá-los de uma forma que é distante da 
Verdade. Para aqueles Eu digo: por favor leiam Os Dez 
Mandamentos e ouçam, ou enfrentem a ira de Deus. Seu 
significado não deve ser diluído por trás do falso amor, 
compaixão falsa ou justificando o pecado em face do que 
lhes foi dito.  
O primeiro mandamento diz que vocês devem adorar 
apenas um Criador, Meu Pai Eterno, e evitar a idolatria. 
No entanto, esse Primeiro Mandamento foi desprezado 
em favor de falsos deuses. Falsos deuses não significa 
necessariamente as pessoas em posições elevadas, ou 
aqueles que se exaltam ao mais alto nível, para que 
vocês, Meus filhos, caiam em êxtase a seus pés. Sim, isso 
é uma ofensa e profundamente insultante aos olhos de 
Deus. A idolatria agora, a qual Eu Me refiro, é o amor da 
Humanidade pelo poder e pelo dinheiro, que podem levar 
os Meus filhos ao vazio desesperador. Esse desespero 
leva à quebra da outra regra: O pecado da auto-obsessão. 
O desejo de cuidar do seu próprio caminho na vida à custa 
de sua alma será a sua queda. O amor de si mesmo, não 
é amor. É vaidade. No entanto, é uma doutrina popular 
hoje. Vocês estão, sob o disfarce de falsa compaixão, 
exaltando-se a si mesmos e negando a Deus. Sua falta de 
humildade vai causar a sua destruição. Quando vocês se 
colocam à frente dos outros, eles e outras pessoas vão 
sofrer por isso. Este mandamento não deve, jamais, ser 
quebrado! O raciocínio humano, que é usado para 
justificar o pecado, é um absurdo. 
 
A obsessão pela celebridade 
Os jovens, que não tiveram orientação por tanto tempo, 
estão agora sendo sugados no abismo da idolatria, de 
maneiras que são claras, para todos verem. Os muitos 
ídolos, que os jovens adoram, na sua maior parte, não são 
da Luz. Muitos venderam suas almas para o diabo, um 
fato que ainda proclamam com orgulho. 
Os apelos hipnóticos, através da música e palavras, 
convencem Meus filhos que este é o verdadeiro caminho a 
seguir. A imoralidade atraente incentiva seus seguidores a 
imitá-los. Quando Meus filhos atuam assim, eles 
bloqueiam a Luz e estão mergulhados na escuridão 
eterna. A obsessão com a celebridade no mundo de hoje 
significa, que os Meus filhos se sentem ansiosos o tempo 
todo, esforçando-se para alcançar as mesmas alturas, 
para seguir o apelo do enganador para desfrutar a vida. 
Venham agora, todos os Meus filhos, de todas as igrejas e 
credos! Unam-se e lutem pelo direito de manter a crença 

em Deus, o Pai Eterno. O direito de amar uns aos outros. 
O direito ao Amor verdadeiro. O Amor a Deus, o Pai 
Eterno, Criador do Céu e da Terra. 
Seu amoroso Salvador e Justo Juiz, Jesus Cristo 
 
17. O GRANDE ALERTA - Um Dom da 
Misericórdia 
Recebido segunda-feira, 22 de novembro de 2010, 02:00 
 
Minha muito amada filha, estou tão contente com a 
maneira como você segue as Minhas Palavras com 
completa fé e obediência. Meu Amor por você é forte. 
Assim também é o seu amor por Mim. Agora você Me 
sente muito perto de seu coração. Agora, Minha filha, você 
é uma Comigo. Eu e Meu Pai Eterno, assim como o 
Espírito Santo, a Santíssima Trindade, nos alegramos com 
sua resposta a esta chamada muito importante. Nós, e 
todos os Anjos e Santos, caminhamos com você todos os 
dias para protegê-la nesta Missão mais Sagrada.  
Seja corajosa e continue a segurar na Minha Mão. Deixe-
Me guiá-la em suas palavras para dar à Humanidade a 
chance de, finalmente, compreender a Verdade antes do 
GRANDE ALERTA. Este GRANDE ALERTA, da 
Misericórdia e do Amor como um último presente aos 
Meus filhos, acontecerá em breve! A cada um dos Meus 
filhos serão mostradas a sua vida, seus pecados, suas 
ações erradas e todos os insultos pelos quais eles são 
responsáveis contra seus irmãos e irmãs, tudo isso 
durante uma experiência mística. Nem um só dos homens, 
mulheres ou crianças na Terra serão excluídos. 
Alguns ficarão profundamente chocados e tristes com os 
pecados de suas vidas e vão imediatamente voltar-se para 
Mim, seu justo Juiz e redimir-se. Eles vão, por amor e 
tristeza, pedir misericórdia. 
Outros ficarão tão enojados e chocados com a maneira 
que seus pecados forem revelados, que eles vão cair 
mortos, antes que tenham a chance de pedir perdão. 
E então haverá aqueles que seguem o enganador. Eles, 
em seu pavor, quando 
virem em sua frente os pecados perversos da sua vida 
passada, fugirão. Eles vão tentar esconder-se, mas não 
há para onde ir. Esquivando-se e mergulhando, eles vão 
aceitar o que veem e, ou pedir algum perdão. Ou eles vão 
dar as costas e contorcer-se de vergonha e terror, mas 
não vão pedir misericórdia. 
E também há o pecador impenitente. Quando os seus 
pecados forem mostrados a ele, tudo o que ele vai fazer é 
discutir e negar que ele tenha cometido tais crimes graves 
contra os Mandamentos de Deus. Ele simplesmente 
negará a Verdade e vai voltar-se para a escuridão do 
inferno eterno. 
 
Ninguém vai ser excluído da Minha Misericórdia 
Por que Meus filhos não entendem isto? Se eles estão 
realmente arrependidos e desejam vir morar Comigo na 
Nova Terra, onde o Céu e a Terra se tornarão um, porque 
eles não pedem perdão? Ninguém vai ser excluído da 
Minha misericórdia, se mostrar arrependimento. No 
entanto, tão presos na sua busca de objetivos egoístas, 
não conseguem captar as conseqüências. 
Acordem agora todos vocês! Aceitem que, com as 
alterações que estão prestes a testemunhar, por meio das 
ações do Mal sobre a Humanidade, os sinais que têm sido 
anunciados vão antecipar Meu retorno à Terra. 
 
Deixem-Me guiá-los ao Paraíso 
Através desta profeta e do Livro da Verdade, Eu peço a 
vocês mais uma vez por Meu precioso Amor por vocês, 
voltem para Mim agora antes que o tempo se esgote! 
Deixem-Me segurar vocês em Meus braços! Deixem Meu 
amor fluir através de vocês no corpo, na mente e na alma! 
Abram seus corações e deixem-Me guiá-los para o Meu 
Paraíso na Terra, onde irão desfrutar a vida eterna! Por 
que vocês desejam escolher o outro caminho, fadado ao 
nada, quando a Verdade foi revelada? 
Meu coração palpita com preocupação e tristeza quando 
penso em Meus filhos que se recusam a aceitar a Verdade 
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da Minha Promessa. Eu digo, mais uma vez, voltem para 
Mim agora e falem Comigo! Peçam-Me para voltar ao seu 
coração! Vou penetrar dentro de sua alma. Eu dou-lhes 
esta promessa, mesmo para aqueles de almas mais 
endurecidas. Apenas uma palavra é tudo que você precisa 
dizer. Peça-Me para lhe mostrar a Minha presença, 
dizendo: 
 
”Jesus, eu me sinto perdido. Abra meu coração para 
aceitar o Vosso amor e mostre-me a Verdade, para que 
eu possa ser salvo.”  
 
Minhas Palavras de advertência não são uma ameaça. 
Este evento já é conhecido desde a Minha morte na Cruz. 
Por que vocês acham que não pode acontecer? A 
Verdade está nas Escrituras para que todos possam 
entender. Vou atuar como seu Salvador até o último 
minuto, antes que Eu venha como justo Juiz, para que Eu 
possa finalmente levar Meus filhos para a Minha família de 
muito amor, alegria e felicidade, onde todos viveremos em 
harmonia por toda a eternidade. 
Satanás e seus seguidores serão mergulhados na 
escuridão para sempre. Minha família vai testemunhar a 
alegria do Divino Céu, onde ninguém, que poderia 
vislumbrar apenas uma gota do que ele promete, viraria as 
costas a esta pura felicidade no Reino do Meu Pai. 
Rezem, rezem para o perdão e entrem no reino do Meu 
Pai na glória, onde vocês e seus entes queridos, serão 
bem-vindos para a Luz do puro Amor! 
 
Vou lutar para ganhar todos vocês de volta 
Eu morri por todos vocês e vou lutar para trazer todos 
vocês de volta para Mim, apesar da escuridão do mal no 
mundo, até o último momento. 
Por favor, deixem-Me mostrar o quanto Eu amo vocês 
mais uma vez. Segurem na Minha Mão agora, coloquem a 
sua cabeça no Meu ombro e sua alma gentil será 
incendiada em chamas de um Amor que vocês já 
esqueceu. 
Seu Amado Salvador Jesus Cristo 
 
18. Alerta sobre a Guerra Nuclear 
Recebido terça-feira, 23 de novembro de 2010, 03:00 
 
Minha muito amada filha, você está sofrendo por causa da 
missão que está fazendo em Meu favor. A escuridão que 
você sente é proveniente do enganador, que ataca todas 
as horas através dos outros, pessoas que você conhece, 
através da escuridão dele para atacar. Apesar de seus 
sentimentos de desespero você está, de fato, sendo 
protegida. Eu já lhe disse que ele, o enganador, não irá 
prejudicar a sua alma. Você deve continuar a rezar o 
Santo Terço para sua proteção constante contra o 
tormento. Rezando esta adoração poderosa a Minha Mãe 
Santíssima, você verá uma diferença. 
A missão que você se esforça para continuar até 
completar em Meu Nome, não é fácil, mas você deve 
permanecer forte, Minha filha. Pois é a missão que, 
quando revelada ao mundo, vai trazer paz e 
contentamento aos Meus filhos. 
Eles, Meus filhos, quando entenderem a Verdade, saberão 
que não estão sendo largados atormentados e esquecidos 
pelo seu Criador. O consolo que eles vão experimentar 
através do conhecimento que lhes dará através deste 
Livro, vai trazê-los mais perto de Mim. 
 
Plano para a próxima guerra 
Não tenha medo, Minha filha, você está segura, mesmo 
que você se sinta sem forças e em dúvidas. O mundo, 
incluindo o seu próprio País, está prestes a experimentar 
mais dor como resultado do controle global, que vai tornar 
as pessoas fracas e é por isso que é importante preparar-
se agora.  
Eu já lhe disse antes que vocês devem falar com Meus 
filhos para começar a planejar agora, antes do início da 
temível guerra mundial. A guerra, da qual Eu falo está 
sendo orquestrada pelo Dragão Vermelho agora. O 

Dragão, a energia do novo mundo, está planejando agora 
e irá destruir as cidades do Ocidente. O tempo está 
próximo. Rezem, rezem pela conversão, visto que o mal 
não pode ser parado, porque não há oração suficiente 
para impedi-lo. Orem por essas almas que, por meio desta 
guerra nuclear, vão morrer. 
 
Três anos antes de iniciar-se o plano 
Rezem por essas almas agora. Uma potência mundial 
toma posse disfarçadamente, com uma falsa compaixão, 
Minha filha, e tem como objetivo controlar a sua liberdade 
de viver, comer e rezar. É por isso que Meu povo tem que 
se esforçar para se tornar auto-suficiente. Cultivem os 
seus alimentos! Encontrem refúgios a tempo onde vocês 
poderão reunir-se para prestar uma homenagem ao seu 
Divino Salvador! E continuem fortes! Não digam a muitas 
pessoas porque é que vocês estão fazendo isso. Vai 
demorar apenas três anos para que os sinais dessa trama 
se desenrolem diante dos seus olhos. Até lá os seus 
planos renderão uma forma de apoio, que vocês podem 
ter questionado e pensado, de vez em quando, como 
sendo estranhos. Cultivem seus próprios alimentos agora! 
Comprem agora as sementes, que não estarão 
disponíveis para venda no futuro! Isso vai alimentar a sua 
família, quando a fome mundial acontecer. Vão agora e se 
preparem!  
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
19. Escada para a perfeição espiritual 
Recebido quarta-feira, 24 de novembro de 2010, 02:30 
 
Escreva isso, Minha filha amada. A fé tem uma maneira 
de levar à deserção Meus seguidores mais devotos, 
quando eles menos esperam. Isto é importante porque ele 
testa sua fé, para que voltem para o Meu coração ainda 
mais fortes com essa experiência. Não tenham medo, este 
é um teste que Eu permito que Meus filhos suportem de 
modo que eles se tornem mais fortes.  
Não será fácil manter a sua fé em Mim, Meus filhos, 
porque existem tantos obstáculos que bloqueiam a sua 
devoção. Vocês vão, de vez em quando, sentir um vazio 
completo nas suas almas. Isso poderá deixá-los em um 
estado de agitação, porque vocês se sentem sozinhos, 
sem um apoio. 
Meus seguidores fiéis tem que entender isso. Eu, apesar 
da solidão que vocês podem experimentar, nunca estou 
longe. Todos esses episódios têm um objetivo, é para 
fortalecer sua fé de uma forma tal a assegurar que vocês 
movam um novo passo em direção a Mim. Isto é o que é 
chamado “a escada para a perfeição espiritual”, que é o 
Céu. É uma longa escada e pode levar um tempo muito 
longo para alcançar o degrau final. Cada etapa pode 
representar uma nova revelação da lição que vocês 
devem experimentar, antes de alcançar as graças 
necessárias, para elevar suas almas para a perfeição 
espiritual, que é necessária para entrar no Paraíso do Meu 
Pai. 
À medida que cada passo é concluído, percebe-se uma 
nova consciência do que Eu espero de vocês. Às vezes é 
muito difícil. E pode parecer desleal em outros momentos. 
Mas a cada passo que vocês escalam, vocês ficam mais 
entendidos para a compreensão da Verdade dos Meus 
Ensinamentos.  
Alguns escalam estas etapas rapidamente, enquanto 
outros precisam de mais tempo. Alguns de Meus devotos 
seguidores podem perder a coragem e dar um passo 
atrás, dois ou três passos de cada vez. Isto é natural. 
Outros que se movem muito rapidamente, ganham a 
confiança de que eles compreendem todas as questões 
espirituais. Mas este é o caminho do enganador para fazer 
vocês acreditarem e aceitarem essa falsa confiança. 
Todos os Dons concedidos a vocês só podem vir de Mim. 
Eles são dados a vocês, Meus seguidores fiéis, por causa 
do Meu imenso amor por vocês. Vocês nunca devem 
presumir que porque a sua fé é forte e que tudo isso é 
obra sua. Sim, a sua fé pode ser forte por causa de sua 
ternura de coração. Sim, este também é um Dom Meu. 
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Vocês devem, a fim de alcançar o degrau mais alto, serem 
humildes em seu amor por Mim. Mostrem virtudes em 
todos os tempos! 
Mostrem confiança em sua fé por todos os meios, porque 
isto é agradável para Mim. Mas nunca caiam na armadilha 
de acreditar, que vocês sabem todos os mistérios do 
Reino Divino. Como seres humanos nascidos com o 
pecado original, só o tempo irá revelar todos os mistérios 
para vocês, Meus filhos. 
Esforcem-se sempre para aceitar tudo, mesmo as provas 
que Eu possa enviar-lhes, como um presente Meu. Todos 
os Meus Dons são concedidos para torná-los fortes em 
seu amor por Mim. 
Eu estou muito orgulhoso de todos os Meus filhos que 
acreditam em Mim e mostram a honra e o respeito. Assim, 
para que Eu possa elevar vocês à Glória do Paraíso de 
Meu Pai, é preciso que vocês aspirem à Glória de união 
perfeita Comigo. 
Para fazer isso, Meus filhos, leva um pouco de tempo e 
requer paciência antes de chegar ao abandono total da 
sua alma a Mim. Assim que isso acontecer, vocês tomam 
parte no Meu corpo místico para a eternidade. 
Rendam-se, Meus filhos, ao Meu amor absoluto e puro e 
vocês nunca vão ter que olhar para trás ou ter medo, pois 
estarão seguros em Meus braços. 
Mantenham-se fortes, Meus filhos fiéis, mesmo em face 
dos obstáculos, porque Eu nunca irei abandonar Meus 
amados seguidores. Nunca. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
20. Plano Global para dizimar a população 
mundial e eliminar os líderes mundiais 
Recebido sexta-feira, 26 de novembro de 2010, 03:00 
 
Minha querida filha, você receberá a orientação de um 
diretor espiritual em breve. Mas lembre-se que muitos dos 
Meus seguidores estão sendo chamados por Mim, mas 
nem todos aceitam. Eu não posso, como você sabe, 
interferir no livre-arbítrio, um Dom para a Humanidade. 
Isto não importa, o que é importante agora é continuar 
com esta missão urgente, para que Meus filhos ouçam e 
sejam salvos. 
 
Os Sinais 
Não cometa nenhuma erro, a mudança está em 
andamento e em breve haverá tantos sinais, que poucas 
pessoas nesta Terra vão deixar de notá-los. Os sinais dos 
quais estou falando, são aqueles, que estão sendo dados 
pelos Meus videntes, através das aparições da Minha 
querida Mãe Santíssima na Europa. Muitas pessoas, que 
abrem suas mentes e desbloqueiam suas almas presas, 
vão entender que essa comunicação vem do Céu. Quando 
Meus filhos virem os sinais milagrosos, que serão visíveis 
através do sol, então saberão a Verdade.  
Ignore o desprezo, escárnio e ódio que será mostrado 
quando as pessoas lerem o conteúdo deste manuscrito. A 
mesma coisa aconteceu com Meus Apóstolos que, com o 
Dom do Espírito Santo, produziu sua missão. Você, Minha 
filha, também recebeu  esse Dom. Nunca rejeite ou duvide 
dele. É real e você já sabe disso. Suas dúvidas, enfim, 
começaram a desaparecer.  
Eu, como já lhe disse, vou enviar-lhe ajuda. Evidências 
dessa promessa estão agora começando a desabrochar. 
Eu também lhe darei informações sobre eventos futuros, 
que você deverá revelar a todos, inclusive aos descrentes. 
Que importa, se inicialmente eles não vão acreditar? 
Porque, quando os eventos acontecerem, eles não terão 
escolha a não ser reconhecer a Verdade. 
 
Plano de organizar uma guerra 
Existe um plano nocivo em execução pelas potências 
mundiais para organizar uma guerra - a intenção é reduzir 
a população mundial. Rezem, rezem agora para ajudar a 
reduzir o grau de danos que estas pessoas do Mal querem 
causar na Terra. Sua lealdade estúpida ao enganador 
significa que, através dos poderes satânicos que recebem 

sob sua influência, estão determinados a levar a cabo esta 
tarefa a qualquer custo. 
 
Planos para derrubar o Papa Bento XVI 
Existem planos para assumir o controle das igrejas e 
diversas religiões, incluindo o Vaticano. Meu Papa, Meu 
amado Bento XVI, está rodeado por aqueles que planejam 
sua queda. Outros líderes mundiais, sem saber dos 
poderes subjacentes, escondidos dentro de suas próprias 
fileiras, também vão ser alvo de alguns para derrubá-los. 
Meus filhos, acordem e lutem! Esta é uma guerra real 
diferente de qualquer guerra testemunhada sobre a Terra. 
É uma guerra contra vocês, cada um dos Meus filhos. 
Vocês são o alvo. O problema é que vocês não podem ver 
o inimigo. Profundamente covardes, eles não têm a 
coragem para se revelar. 
 
Reuniões secretas 
Auto-obcecados, se encontram em segredo dentro de 
suas próprias comunidades e estão espalhados em todos 
os ambientes da vida. Vocês vão encontrá-los não só nos 
corredores do seu governo, mas em seus sistemas de 
justiça, na força policial, nas comunidades de negócios, 
nos sistemas de educação e entre os militares.  
Nunca deixem que essas pessoas digam como vocês 
devem orar! Observem como eles vão tentar gerenciar a 
vida de vocês, e comecem a preparar-se para o futuro! 
 
Advertência sobre a vacinação global 
Antes de tudo, orem em grupos! Rezem por essas 
pessoas que são defensores ardorosos de Satanás. A 
oração vai ajudar a evitar alguns desses desastres. 
Cuidado com as atrocidades, que eles vão tentar infligir 
através da vacinação! Não confiem em uma repentina 
iniciativa global para vacinação, que pode parecer 
compassivo em sua intenção. Mantenham-se em guarda! 
País por país esses estão conspirando, para controlar o 
maior numero possível de pessoas. 
Não tenham medo, porque Eu protegerei os Meus 
seguidores, que oram a Mim. Orem também para aqueles 
corajosos entre vocês, que decidiram espalhar a Verdade. 
Muitas dessas pessoas estão sendo ironizadas, mas a 
maior parte do que elas estão falando é verdade. 
 
Provisão de alimentos 
Não confiem em fornecedores de alimentos! Preparem-se 
agora para o futuro. Comecem estocar alimentos e 
plantar o seu próprio! Abasteça, visto que uma guerra 
está chegando! Aqueles que fizerem estão certos. Oração 
e devoção vão fortalecer as suas almas e protegê-los 
contra essas pessoas do Mal. Nunca deixem eles 
controlarem sua mente ou as suas convicções através de 
sua insistência sobre a introdução de leis concebidas para 
destruir famílias. Eles vão se esforçar para separar 
famílias, incentivando a separação, incluindo a promoção 
do divórcio, e a liberdade sexual e religiosa. 
 
Assassinato de líderes mundiais 
Eles promovem o ódio entre as nações, a morte de líderes 
mundiais por meio de assassinatos e aprisionam a 
liberdade das pessoas, forçando-as a acreditar em sua 
ditadura. 
A ira de Deus em breve será vista, porque Ele não vai 
tolerar essa maldade por muito tempo, a menos que estas 
pessoas que escolheram seguir suas satanicamente 
inspiradas organizações, voltem as costas para essa 
maldosa atrocidade. Orem por eles!  
Cuidado com o as pessoas que vocês elegem em seus 
Países. Observem como eles lhes são apresentados pelas 
palavras que eles falam. Ouçam os que estão tentando 
avisá-los. Exorto-os a rezarem por aqueles que não o 
fazem, de modo que possam ser convertidos e eles 
também possam ser salvos.  
Estes acontecimentos, que Eu falo, vão começar a 
acontecer em breve. Permaneçam firmemente unidos, 
mantenham as suas próprias fontes de alimentos prontas, 
procurem cultivar seus próprios vegetais e outros itens de 
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sobrevivência! Esta é uma guerra contra vocês, mas não 
parece. Basta estar sempre em guarda. 
 
Igrejas serão proibidas 
Aqueles dentre vocês que tiverem coragem para voltar 
para suas igrejas, nunca tenham medo de orar ou mostrar 
sua fé abertamente! Para aqueles de vocês que acham 
normal freqüentar a Minha Igreja, depois não vai ser 
assim. Pois é somente quando este verdadeiro presente, 
que representa a sua fé abertamente, for tirado de vocês, 
a Verdade finalmente vai aparecer para vocês. E isso vai 
deixá-los irritados.  
Minha filha, diga ao Meu povo para não entrar em pânico. 
Os Meus seguidores serão salvos e serão elevados 
Comigo nas nuvens para aguardar o Meu Novo Paraíso 
na Terra. Eles vão aproveitar o Meu Novo Paraíso e vão 
reunir-se com suas famílias, que já partiram, nesta nova 
Vida Eterna. Eles devem permanecer fortes, orar e 
mostrar um para o outro o amor. Rezem, rezem, rezem, 
especialmente para os perdidos, almas iludidas que não 
têm idéia do que suas ações significam para o seu futuro 
na próxima vida. 
 
Aqueles com as almas tíbias 
Para os outros filhos Meus, aqueles com almas tíbias, 
rezem também! Eles devem voltar-se para Mim e em 
breve. Filhos, pelo amor um ao outro, não hesitem em 
alertar essas pessoas sobre a Verdade. Mostrem-lhes, 
através do exemplo, a importância da oração para que 
também eles não sejam perdidos.  
Mantenham-se fortes! Nunca se rendam ao exército do 
enganador! Nunca! Levantem-se pelo que vocês 
acreditam. Protejam as suas famílias agora! Voltem para 
Mim! Rezem o Terço da Minha Divina Misericórdia 
diariamente! Para os cristãos Eu digo: Rezem o terço em 
todos os lugares! Deixem que a Minha Mãe traga de volta 
a Mim através de sua intercessão.  
Meus filhos, Eu clamo por vocês todos, e preciso agora 
que os Meus seguidores se juntem Comigo contra esse 
mal. Oração é a resposta. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
21. Livro do Apocalipse de João 
Recebido sexta-feira, 26 de novembro de 2010, 23:00 
 
Minha muito amada filha, hoje é um dia em que Meu 
coração está quebrado pela agitação e profunda 
infelicidade no mundo. Eu entro em desespero, quando o 
mundo se levanta com raiva uns contra os outros. Grande 
parte da tristeza brota do conhecimento de que estas 
profecias vão desdobrar-se, mas grande parte da 
Humanidade ainda não tem este conhecimento. 
 
Rezem para que a Rússia seja consagrada à Minha 
Mãe 
Eles ainda se recusam a reconhecer que esses eventos 
foram preditos no Livro do Apocalipse de João. Assim 
tantos irão sofrer por causa da falta de fé. Orem agora 
para que a Rússia finalmente concorde e permita ser 
finalmente consagrada ao bendito Nome de Minha Mãe. 
Rezem, rezem, rezem para que isso aconteça! Porque 
será através da oração que esta grande realização será 
possível. Se isso acontecer, então milhões serão salvos. 
Porque o perigo é que as forças comunistas voltem com a 
serpente e juntem-se deixando os Meus filhos sem forças.  
Vejam agora a velocidade como as nações se preparam 
para a luta! A velocidade dos acontecimentos globais 
causará muita confusão conforme estes se desdobrarem 
em sua intensidade. Meus seguidores vocês tem que 
ouvir! Os grupos de oração serão essenciais para a 
conversão e dispersar estes eventos desastrosos! Mesmo 
aqueles de vocês, complacentes em suas vidas, onde 
vocês consideram tudo como garantido, vocês não vão 
mais ser capazes de ignorar esses eventos. Vocês devem 
escutar-Me agora e aceitar que os eventos previstos no 
Livro do Apocalipse de João estão para realizar-se! 
 

Mantenham as mãos em oração agora! Mesmo que vocês 
mantenham apenas uma centelha de carinho em seu 
coração por Mim, peçam-Me para segurá-los de forma que 
Eu possa inflamá-los e fortalecê-los na sua fé em Mim. 
 
Eu vou lutar por cada um de vocês 
Eu vou lutar até o amargo fim para trazê-los todos o mais 
perto possível de Meu coração, seja vocês uma criança, 
adolescente, adulto jovem, de meia idade ou idoso – 
diante de Meus olhos são todos iguais. Vocês são Minha 
preciosa e amada família - todos e cada um de vocês. 
Ninguém está excluído. Mesmo aqueles dentre vocês que 
não aceitam que Eu existo. Mesmo aqueles de vocês que 
Me odeiam - Eu ainda os amo. Meu amor apaixonado vai 
além do seu saber e Eu vou fazer tudo ao Meu alcance, 
para trazer vocês de volta para Meu rebanho. Eu não vou 
deixar suas almas para Satanás tão facilmente. 
 
Por favor voltem para Mim 
Por favor voltem para Mim - não importa quantas dúvidas 
vocês tenham - deixem-Me encher seus corações com o 
Meu Divino Amor! Apenas uma gota daquele amor vai 
ajudá-los a se prepararem para a vida eterna em Meu 
Paraíso, com Meu Pai Eterno e com os seus irmãos e 
irmãs. Esta é a sua herança. Sua legítima herança. 
Não desperdicem esta chance de salvação! Quando a sua 
vida na Terra chegar ao fim, vocês terão duas opções na 
vida após a morte. No Céu o Paraíso ou nas profundezas 
do inferno com Satanás, que o levará com ele por causa 
dos pecados, que ele tentou vocês para cometer sobre a 
Terra. Abram os olhos agora! Lembrem-se que a morte na 
Terra pode ter lugar em qualquer dia, a qualquer momento 
e quando vocês menos esperam! 
Através desta mensagem Eu peço que vocês vejam a 
Verdade antes do Dia do Juízo! Sempre lembrem que Eu 
amo vocês. Não importa quanto vocês pecaram 
gravemente. Quando vocês retornam para Mim e Me 
pedem perdão do fundo do seu coração, vocês serão 
perdoados. Mesmo no momento de seu último suspiro. 
Seu Amado Salvador Jesus Cristo 
 
22. Convoca os fiéis para converter almas 
perdidas 
Recebido sexta-feira, 26 de novembro de 2010, 24:00 
 
Minha filha amada, a Santíssima Trindade une-se com 
você, para levar a Verdade Divina a cada alma no mundo 
como uma questão de urgência. 
Você Minha filha, agora sente a dor e o sofrimento em seu 
coração em união Comigo pela Humanidade. A fé perdida 
por eles traz para você uma tristeza profunda e sensação 
de medo para o futuro. 
Meus amados e fiéis seguidores e devotos estão agora, 
neste momento, unindo todo o mundo pelo vínculo do 
Amor Divino e poderoso para lutar e salvar da condenação 
as almas.  
Estes, Meus filhos da Luz, provêm de todas as nações. 
Eles reconhecem uns aos outros de imediato, 
independentemente da sua cor, raça ou credo. Eu estou 
guiando-os para que esse exército do amor ajude a 
fortalecer a fé da Humanidade neste momento da história.  
Nunca antes marquei a Minha presença tão evidente nos 
corações dos fiéis. Eles sentem as dores que Eu sinto, 
quando Eu vejo a maldade dos corações que surgem a 
partir do homem, mesmo entre aqueles que vocês 
considerariam como gentis e atenciosos. O egoísmo é a 
destruição de Meus filhos.  
O egoísmo e a falta de consideração com aqueles que os 
rodeiam, para os mais vulneráveis, deixa uma mancha de 
vergonha que é difícil de apagar. A crueldade que o 
homem mostra contra o seu próximo, tudo com um motivo 
em mente - a satisfação pessoal - atingiu um ponto 
sempre alto. A obsessão pelas suas próprias 
necessidades é um pecado aos olhos de Meu Pai Eterno.  
Tantas desculpas falsas, feitas em nome da auto-estima, 
são totalmente inaceitáveis e contra os Meus 
ensinamentos. Amem-se uns aos outros! Tratem os outros 
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como vocês gostariam de ser tratados! Pensem nas 
necessidades dos outros, antes das suas próprias! 
Levantem-se pelos direitos humanos de seus irmãos e 
irmãs, quando eles enfrentam a injustiça dos outros! 
Nunca, jamais, justifiquem punir uma pessoa a fim de 
obter vantagens materiais! Mostrem amor e compaixão 
mesmo para seus inimigos! Esta não é uma tarefa fácil por 
causa da insegurança materialista que Meus filhos 
sentem. Os sintomas da obsessão egoísta com beleza, 
riqueza e o assim chamado sucesso, que muitas pessoas 
acreditam serem os atributos naturais do ser humano, 
causam confusão terrível. 
A ideia de que as pessoas sofrem lavagem cerebral ao 
colocarem suas próprias necessidades em primeiro lugar 
em nome da auto-estima, foi implantada na psique 
humana há muito tempo; mas esta filosofia tem sido 
reforçada pelos poderes da comunicação moderna. 
Quando Meus filhos ouvem essas mensagens, quase 
diariamente através da televisão, da mídia, do cinema, na 
música e na internet, eles aceitam essas mensagens 
como sendo importantes.  
Apesar das falsas promessas, esses valores, que são 
atraentes e que oferecem auto-satisfação, que é difícil de 
rejeitar, representam aos Meus filhos que aceitam a 
mentira. A mentira que foi plantada pelo enganador - 
Satanás. 
A inquietação que sentem logo a seguir, quando tira 
proveito de outras pessoas, é difícil para eles entenderem.  
Eles, Meus filhos, que ganharam o prêmio cobiçado, não 
são felizes. Eles, então, procuram mais e mais do mesmo, 
assim o seu apetite é insaciável. Mas é inútil. Eles não 
podem satisfazer-se plenamente. Eles ficam desprovidos 
da verdadeira alegria, um contentamento natural, e não 
entendem o vazio que sentem por dentro. 
Quando vocês colocam-se em primeiro lugar, antes dos 
outros, é egoísmo. Quando vocês levam vantagens 
desleais sobre aqueles que são mais fracos e mais 
vulneráveis, isto é pecaminoso. Quando vocês prejudicam 
a capacidade das pessoas para viver dignamente e, em 
seguida, os privam do direito de alimentar as suas famílias 
de forma adequada, Me ofendem profundamente. Eu sofro 
com essas almas. Quando vocês fazem algo errado contra 
outros, vocês fazem isso Comigo. Quando vocês ferem 
seu próximo através de palavras de rancor, vocês estão 
afligindo o Meu coração. 
Quando alguém fere o próximo através da violência, isto 
aumenta a dor da Minha paixão na Cruz. Me faz revivê-la. 
Eu sinto novamente a dor, quando vocês infligem dano 
corporal aos outros. Quando você é um assassino, você é 
culpado da indignidade final de pregar-Me na Cruz. 
Filhos, saibam disso: O pecado vai levá-los para o inferno! 
Isso é assustador para aqueles, que Me consideram como 
um Juiz misericordioso. Minha promessa de misericórdia 
ilimitada, que Eu faço a cada um de vocês que se 
arrepender, ainda está garantida. Mas como posso salvar 
aqueles, que não enxergam o erro em sua vida 
bagunçada?  
A pregação da Verdade dos Meus Ensinamentos é 
importante! É por causa do apelo de tantas distrações que 
abundam, que muitos dos Meus filhos vão achar 
extremamente difícil reconhecer a Palavra de Deus. 
Muitos não têm conhecimento dos Ensinamentos de Deus 
através dos profetas, ou através das Sagradas Escrituras. 
Muitos simplesmente não querem nem saber. Outros se 
recusam a ouvir, mesmo que a Palavra seja transmitida 
através dos Meus profetas e videntes de hoje, com sinais 
claros para que todos possam ver. É por isso que caberá 
aos fiéis rezar pelos outros. Orações especiais são 
necessárias agora. Pela reza do Terço da Divina 
Misericórdia, a oração poderosa dada à Minha amada 
Irmã Faustina, vão acontecer muitas conversões. 
Quando isso acontecer, Eu peço que todos os Meus filhos 
se reúnam em grupos de oração para continuar a orar e 
dar orientação para esses Meus filhos pródigos - seus 
irmãos e irmãs.  
Em Meu Nome e da Santíssima Trindade, exorto Meus 
filhos amados para somar forças em união com Meu 

coração e Me ajudem a salvar essas almas. Eu amo todos 
eles tanto que Eu choro tristes e amargas lágrimas de 
horror por eles. Eu não quero perdê-los. 
Ajudem-Me, Meus seguidores da Luz, para reunir na 
Minha família essas almas perdidas, para que elas 
também possam experimentar o verdadeiro Paraíso pelo 
qual lutam desesperadamente!  
Estendam suas mãos para eles! Conversem com eles! 
Ouçam-nos! Mostrem-lhes compaixão, até mesmo quando 
eles olharem em seu rosto com desprezo! Mostrem 
paciência! Acima de tudo, façam com que sintam Meu 
Amor por eles através de vocês. 
Eles vão achar difícil rejeitá-los, mesmo que eles zombem 
de vocês. Através de suas orações vocês podem, e vão 
salvar as almas deles.  
Eu saúdo Meus preciosos seguidores. Vocês causam 
lágrimas de alegria aos Meus olhos pelo amor e devoção 
que demonstram por Mim, por Minha Mãe Santíssima, 
Rainha dos Céus e pela Santíssima Trindade. 
Nós, e todos os Anjos e Santos do Céu nos alegramos 
com a resposta a estes apelos agora. 
Então, façam a sua missão em Nome de Meu Pai Eterno! 
Tragam de volta Meu rebanho! 
Seu dedicado Salvador Jesus Cristo 
 
23. Perseguição dos verdadeiros videntes  
Recebido segunda-feira, 29 de novembro 2010, 12:50 
 
Minha filha, escreva isto para alertar o mundo sobre as 
perseguições que serão infligidas sobre Minhas almas 
escolhidas, que Eu enviei ao mundo para difundir a 
Verdade, a fim de salvar as almas antes da Minha 
Segunda Vinda. 
Vocês vão perceber que os Meus escolhidos, videntes e 
profetas, são aqueles que serão rejeitados, de imediato, 
como sendo os falsos profetas. Estas Minhas belas almas, 
escolhidas pela sua pura devoção, vão sofrer em união 
Comigo, a rejeição que Eu sofri nas mãos da 
Humanidade. 
Aqueles que sofrem em Mim, Comigo e por causa de Mim 
são os verdadeiras profetas. Eles são as almas que serão 
atormentadas, tratadas com desprezo e condenadas em 
Meu Nome. Eles também serão rejeitados pela Minha 
própria Igreja, embora não por todos os Meus Sagrados 
Servos. Os Servos fiéis, que acompanham Meus 
Ensinamentos, também serão tentados a rejeitá-los, até 
que, no devido tempo, a Verdade vai lentamente se 
manifestar. 
Desde o principio, em que Eu escolhi enviar profetas ao 
mundo, por causa da Minha Misericórdia Divina, para 
lembrar todos os Meus ensinamentos, no início muito 
poucos acreditavam. Muitos foram desprezados e vistos 
como se estivessem sofrendo de uma forte imaginação, 
depressão ou simplesmente condenados como doidos. A 
maioria destes profetas ficaram, eles próprios, extasiados 
quando experimentaram seu primeiro encontro divino. 
Muitos deles duvidaram dessas experiências místicas por 
algum tempo até que eles aceitassem a autenticidade 
disso. Eles demoraram a revelar suas experiências para 
outros. Levou tempo para eles aceitarem. 
Todas as Minhas almas escolhidas, ao aceitar o seu 
chamado, ficaram relutantes em revelar as Minhas 
mensagens e instruções, mesmo para aqueles servos 
sagrados da Minha Igreja, incluindo freiras, padres, Bispos 
e Cardeais. Sentiram temor dessas pessoas e sabiam em 
seus corações, que as questões que lhes eram impostas, 
seriam muito difíceis de cumprir. Muitos que foram 
chamados não revelaram suas mensagens e usaram 
orações e sofrimentos pessoais para realizar o seu dever 
Comigo. 
Outros, que revelaram as mensagens, conforme 
instruções Minhas e da Minha Mãe, foram desacreditados. 
Foi somente com as manifestações Divinas, que se 
tornaram evidentes com o tempo, que acreditaram. 
Peço a todos os Meus seguidores para ouvirem seus 
corações. Olhem as mensagens transmitidas por meio de 
Meus preciosos videntes. Estas Mensagens estão sendo 
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dadas a vocês por puro Amor, para ajudar a guiá-los e 
salvar as almas. Este é o objetivo. Se vocês decidirem que 
elas não são de origem Divina, orem pedindo orientação! 
Se vocês decidirem que elas são, então rezem, rezem, 
rezem pelos Meus videntes, para que eles sejam ouvidos.  
Agora deixem-Me adverti-los quanto aos sinais que 
acontecem quando Meus videntes verdadeiros forem 
perseguidos em Meu Nome. Os seguidores do enganador, 
quando virem essa luz, irão atacá-los com uma 
agressividade que vocês ficarão sufocados. Não só eles 
vão atormentá-los através do ridículo, mas eles vão usar 
uma força  tremenda para desacreditá-los.  
E tudo em Meu Nome. A dor que Meus discípulos sofrem 
não é nada em comparação com a dor que Me causa. 
Meu sofrimento chegou a um tal nível nos últimos tempos, 
que estou revivendo, mais uma vez, as terríveis torturas, 
que suportei quando Eu morri pelos pecados. Todos os 
pecados. Por toda a Humanidade. Inclusive aqueles que 
atormentam a Mim e Meus videntes. Inclusive os 
assassinos, as pessoas que Me negam publicamente e se 
vangloriam disso e por causa do mal terrível no mundo 
atual. 
Por favor, ouçam Meus videntes! Vocês vão sentir isso no 
seu coração, quando ouvirem a Verdade. Por favor, não 
caiam na armadilha dos que perseguiram os videntes da 
Minha Bem Aventurada Mãe, incluindo Santa Bernadete e 
os Meus filhinhos em Fátima! Eles foram tratados com um 
grande desrespeito, especialmente pelos Meus servos 
sagrados. Eles são os que ofendem muito, quando as 
Minhas manifestações Divinas são dadas para a 
Humanidade por Amor. Meu coração sofre mais quando 
eles não acreditam no Divino sobrenatural, nem 
reconhecem quando lhes são apresentados. 
Por favor, orem por Meus videntes e, especialmente, 
Meus videntes cujas mensagens não podem ser negadas 
por causa do amor que eles mostram e os avisos que 
contêm. Porque eles são Meus verdadeiros videntes. 
Vocês vão reconhecê-los pelos insultos, calúnias, 
tormentos e abusos que recebem nas mãos dos Meus 
filhos. 
Se vocês olharem para os abusos que eles recebem e 
depois olharem para as mentiras que são espalhadas a 
respeito deles de forma humilhante, então vocês vão ter 
que perguntar a si mesmo: Se essas pessoas estão sendo 
atormentadas até agora, e não são acreditadas, por que o 
abuso continua tão duramente? Então, vocês terão a 
resposta. Rezem ao Espírito Santo para orientação, a fim 
de discernir Meus verdadeiros profetas e videntes, contra 
os outros que estão enganando vocês. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
24. A busca da prosperidade 
Recebido terça feira, 30 de novembro de 2010, 12:00 
 
Minha querida filha, concentre-se e ouça o que tenho a 
dizer. Você está agora no meio de uma transição entre o 
momento que recebeu a primeira mensagem e as 
próximas. Por favor, entenda que essas Mensagens estão 
vindo de Mim e acabe com as suas dúvidas agora. Isto irá 
permitir que você se concentre na missão para a qual foi 
chamada.  
Em relação aos assuntos que estão acontecendo no 
mundo agora, está se tornando mais claro, o que a “Nova 
Ordem Mundial” (New World Order) do mal está tentando 
criar no mundo. As Nações Unidas (ONU, UN, UNO), uma 
das muitas à frente desta Nova Ordem Mundial, estão 
tentando acabar com todos os Meus Ensinamentos, e vão 
usar todas as armas letais à sua disposição para fazerem 
isso. 
Não tenham medo, porque os Meus fiéis vão lutar firme e 
não vão Me negar, especialmente naqueles Países que 
são consagrados a Mim e que têm uma fé firme e 
inabalável. Eles não vão voltar atrás e permitir isso. Mas 
muitos, devido as dificuldades envolvidas para assegurar 
que os seus filhos sejam guiados pela Luz, serão fracos. 
Como lhes expliquei antes, a ira de Meu Pai Eterno está 

prestes a ser manifestada na Terra conforme o homem 
avança mais e mais em suas tentativas de negar-Me. 
O mundo parece o mesmo. As pessoas parecem as 
mesmas. O mundo da televisão com suas cores rosadas 
parece o mesmo. As pessoas não querem enxergar a 
Verdade. Eles pensam que o mundo vai continuar como 
está. Infelizmente, eles estão enganados! Meu dever com 
Meus filhos é salvar vocês. Não é permitir que vocês 
continuem a ser sugados para um vácuo de promessas 
vazias, sonhos vazios e ambições falsas. Estes são os 
prazeres a que vocês deram fidelidade por muitos e 
muitos anos. Essas são as promessas que muitos de 
vocês, não por culpa própria, estavam convencidos que 
era o caminho a seguir para a auto-estima. Auto-ganho. 
Auto-recompensa. Vocês foram instruídos para ser o 
número 1 a qualquer custo. E o número 1 tem que ser 
você. Vocês, com suas ambições, desejos de riquezas 
para si e para seus filhos, desejos de se tornarem melhor 
do que seus irmãos e irmãs, e uma constante busca de 
auto-elogios, vocês foram enganados. 
Essas ambições foram alimentadas em Meus filhos, por 
meio de apelos e do fascínio destas ambições pelo 
enganador. Muitos de Meus filhos vão rir desta mensagem 
e dizer que isso não é verdade. Infelizmente, o enganador 
existe e muitos de Meus filhos não aceitam que ele existe. 
Ele é astuto e se esconde atrás de coisas, pessoas, atos e 
incentivos atraentes. Seu fascínio glamoroso significa que, 
hoje, se você perguntar a uma pessoa o que prefere - 
dinheiro ou outra chance para se reunir com seus 
familiares perdidos - eles vão optar pelo dinheiro. 
Perguntem a outros se iriam trair os seus irmãos ou irmãs 
por causa do ganho material. E a resposta será SIM. 
Perguntem a uma criança se trocaria sua vida simples por 
uma vida de admiração e excitação e a resposta será SIM. 
Por que, então, Meus filhos acham difícil entender que 
uma vez que o prêmio tenha sido dado, em seguida, eles 
sentem necessidade de mais e mais? Um homem rico, 
que ganhou uma vez, estará constantemente querendo 
ganhar mais. A razão para isso é que os dons de Satanás 
deixam um duro sentimento vazio dentro de vocês, que 
vocês não entendem. Então vocês continuam em sua 
busca para conseguir mais e é geralmente à custa do 
bem-estar de seus próximos. Ninguém ganha riquezas 
enormes, sem prejudicar de alguma forma as pessoas que 
conheceu no caminho. Nenhuma pessoa que fica famosa 
chega lá, a menos que outros sejam excluídos. Um 
homem, que não partilha a sua riqueza, está 
condenado. Uma pessoa que nada tem, compartilha mais 
do que aqueles, que foram abençoados com o conforto 
material. 
 
Meus ensinamentos não podem ser diluídos 
Por que Meus filhos ignoram estes ensinamentos, 
transmitidos pelos Apóstolos, através da Minha Nova 
Escritura? Por que não atendem à doutrina, que elas 
contêm? Será que eles acreditam que elas foram escritas 
por Meus discípulos, para que as pessoas não queiram 
ouvir? Estes ensinamentos não mudaram desde que Eu 
deixei a Terra. Eles estão lá por uma razão. Vocês podem 
alterar a interpretação, diluir, acrescentar um novo 
significado ou apagar algumas partes, mas uma coisa 
permanece. E essa é a Verdade. A Verdade vai sempre 
permanecer a mesma. Ela não pode e não vai ser alterada 
para agradar a Humanidade. Preste atenção a isso agora. 
Sentem-se e ouçam. Vocês não podem pretender seguir 
esse caminho e entrar no Reino do Meu Pai. Muitos de 
vocês justificam a riqueza e a glória que ganham e 
atribuem isso à sorte. O que vocês não percebem é que 
muitos de vocês venderam suas almas ao maligno nesse 
processo. Alguns de Meus filhos sabem que eles 
cometeram esse pecado grave e não pensam nada a 
respeito. Outros acreditam ingenuamente que eles estão 
simplesmente fazendo o melhor para si e para suas 
famílias, mas eles precisam entender que a segurança 
financeira é aceitável. Mas a busca por luxo e riquezas, 
não é. 
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A realidade é que vastas quantidades de riqueza são 
obtidas através do pecado. Riquezas que podem ser 
adquiridas sem pecado, levarão ao pecado. 
Apesar dos ensinamentos da Igreja do Meu Pai em todo o 
mundo, as pessoas ainda não aceitam os Meus 
Ensinamentos. As pessoas ricas que lutam por ganho 
material têm um Deus. As pessoas pobres que se 
esforçam para ter riqueza, também têm um Deus. Ambos 
são os mesmos: Dinheiro. O dinheiro é inútil se for 
adquirido de forma desonesta e onde os menos 
afortunados não se beneficiam desta experiência. 
O dinheiro, riqueza material e todas as coisas boas 
adquirida por aqueles, que se consideram de sorte, devem 
ser compartilhados entre aqueles que dela necessitam. O 
dinheiro dado como caridade não tem sentido, se for feito 
a fim de buscar a glória ou atenção. 
Tenham certeza de que com o mal, que está sendo 
planejado agora no mundo, com o desejo de deixá-los de 
bolsos vazios, se torna uma realidade, que só então vocês 
vão perceber quão pouco valor tem o dinheiro. Quando 
eles, a entidade do mal, assumir o seu dinheiro e torná-los 
impotentes para tocá-lo sem concordar com seus termos, 
então vocês vão finalmente perceber, que terão que 
buscar uma rota alternativa para a felicidade. 
Seu dinheiro será inútil. Vocês terão então para sobreviver 
o caminho da selva. Para aqueles com instintos de 
sobrevivência será mais fácil do que aqueles que nunca 
tiveram que trabalhar de joelhos dobrados. Sementes para 
cultivar sua própria comida vai significar mais para vocês 
do que um milhão de dólares. Uma fruta qualquer vai 
significar mais para vocês do que um carro de luxo. 
Porque quando vocês forem despojados, vocês vão apelar 
ao seu Criador. Só então, e só então, vocês vão perceber 
que tudo o que importa é o Amor em seu coração. Porque 
sem Amor vocês não podem crescer, nem podem entrar 
no Reino do Meu Pai. 
Pensem agora! Tenham cuidado na sua busca de 
riquezas! Parem agora antes que seja tarde demais! 
Compartilhem e dividam e sigam Meu caminho! Esta é 
uma dura lição para os Meus filhos que sentem uma 
sensação de insegurança. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
25. O GRANDE ALERTA à Humanidade, 
para compreender a Verdade 
Recebido terça-feira, 7 de dezembro de 2010, 03:15 
 
Sim, Minha filha querida, estou de volta. Escreva isso. 
Você, Minha filha, depois de ter se afastado de Mim, 
negando a Verdade, agora Me ajude a trazer o Meu povo 
de volta para Luz, a Luz da Verdade. 
A nenhuma pessoa será negada por Mim a chance ver a 
Verdade de Deus. Eles verão a misericórdia, o dom da 
prova a ser dado a eles de que Eu existo. Eles receberão 
este presente quando, durante O GRANDE  ALERTA, eles 
finalmente vão saber a Verdade. Infelizmente, mesmo 
nessa fase, nem todos vão voltar para Mim ou para o 
Reino Eterno do Meu Pai. 
Minha filha, não Me comuniquei com você por uns dias. 
Isto foi deliberadamente. O tempo foi concedido para 
permitir você, digerir com cuidado o conteúdo das Minhas 
Mensagens. 
Você vai saber agora que essas mensagens vêm de Mim 
e elas se referem com questões muito importantes. Acho 
que agora você pode discernir entre a Verdade dos Meus 
ensinamentos, e de sua imaginação. Minha filha, agora 
você pode ver a dor e o desespero que Eu sinto, quando 
você testemunha quase diariamente a frustração que Eu e 
Meu Pai Eterno sentimos nas atitudes deste mundo triste, 
vazio e descrente. 
Não só os incrédulos lhe causam dor, mas por meio dos 
Dons e Graças que Eu tenho lhe dado, você também verá 
a confusão que existe, mesmo na mente dos Meus 
seguidores. Eles também não são facilmente convencidos 
pela Verdade quando ela lhes é dada como um Dom de 
Amor por Mim pelos Meus profetas. 

Que longa e sinuosa estrada é isto para os Meus filhos 
quando se esforçam no sentido da Verdade e das 
promessas que lhes dei. Olhando para Meus filhos todos 
os dias, pessoalmente, na rua, na televisão, na mídia e 
entre o seus próximos, você vê agora através dos Meus 
olhos. O que você vê? Esquecimento total do mundo 
espiritual e uma falta de propósito real das suas vidas. 
Uma sensação de desespero, apesar das atrações pelos 
interesses mundanos. 
Meus filhos não percebem isso agora, mas eles estão 
passando por uma purificação. Esta purificação, onde se 
vive um agudo senso de vazio devido à falta de bens 
materiais, foi autorizada por Mim. Tudo isto foi causado 
pela ganância da Humanidade. Ao permitir às pessoas o 
direito de livre e espontânea vontade, então, os maus 
autores do colapso no sistema bancário mundial 
continuarão com os seus astutos enganos. Eu permiti ao 
Meu povo, as vítimas inocentes, submeterem-se a esta 
purificação. É muito importante que eles passem por isso, 
porque as dificuldades que eles enfrentam ajudarão a 
purificar as suas almas. 
Muito em breve, quando os bens materiais se tornarem 
menos e mais difíceis de alcançar, verão a vida de uma 
maneira mais profunda. A simplicidade vai ajudá-los a 
abrir os olhos para a Verdade, a Verdade do que 
realmente é importante. Sem essa purificação, quando 
Meus filhos sofrerem para o bem de suas almas, não 
podem e não vão se aproximar do Meu coração. 
Despida de bens materiais pelos quais tinham tanta 
obsessão e idolatria no passado, eles irão se voltar para a 
Verdade. Com clareza, vão ver o amor em cada uma das 
outras almas. Então, também vão muito rapidamente ver o 
mal com toda sua falsa glória naqueles que seguem a 
atração pela auto-obsessão e ganância. Eles então vão 
ver essas pessoas, que gozam de credibilidade nos meios 
de comunicação como sendo aquelas que as pessoas 
devem olhar por cima e contemplar, da mesma maneira 
como Eu os vejo. Isto é, com desespero e tristeza. 
Vá agora, Minha filha, e compreenda a sua missão com 
olhos claros. Você já conhece a Verdade. Você não tem 
mais dúvida. Espalhe a Verdade da salvação, mais rápido 
possível para levar às pessoas a chance de redenção 
antes do GRANDE ALERTA! 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
26. A próxima vida 
Recebido em sábado, 11 de dezembro de 2010, 09:15 
 
Minha filha amada, você está pronta agora para avançar e 
continuar com a Missão de completar o Meu Sagrado 
Livro da Verdade. Você, Minha filha, foi submetida à 
purificação necessária para lhe dar a força para essa 
Missão. 
Meus filhos, tão presos neste mundo de duas partes, não 
percebem que em breve tudo será um. As duas partes 
envolvem tristeza e alegria. A tristeza existe no mundo de 
uma forma que causa profunda confusão e desespero. É 
uma dor diferente de qualquer outra desde a criação da 
Terra. 
A tristeza que é sentida hoje está baseada na perda que 
surgiu porque os bens materiais foram levados embora. 
Há também o desejo de paz no corpo, na mente e na 
alma. Isso só vai acontecer por meio da aceitação, 
humildade e amor do Meu Pai Eterno. Depois haverá 
alegria. Eu sorrio com amor, quando Meus filhos riem, 
sorriem e se alegram. Este é um presente Meu. Riso e 
alegria são um presente importante para a Humanidade, 
uma vez que é puro e não é às custas dos outros. 
Meus filhos de pouca fé, parar e dizer: “Estou voltando 
para Deus” é difícil, Eu sei. Assim, muitos de vocês estão 
conscientes de quem é o Pai Eterno. Poucos 
compreendem que Ele olha sobre eles a cada dia de suas 
vidas e a cada um deles. Ele sorri, ri e sente um grande 
sentimento de alegria quando seus filhos estão felizes. Ele 
não vê com bons olhos aqueles, cuja alegria ou assunção 
de alegria é conseguida sem o amor em seus corações. 
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Eu, Seu Salvador Jesus Cristo, amo a todos os Meus 
filhos também. Eu sou um com o Meu Eterno Pai. Eu 
sorrio para todos vocês e espero que vocês voltem para 
Mim.  
Venham a Mim, Meus filhos, como um só e avancem para 
Mim com os corações abertos!  
Para muitos de Meus filhos, as mensagens que se referem 
à Minha Segunda Vinda na Terra, causa medo em seus 
corações. Não há necessidade de temer. Este será um 
momento de absoluta alegria, glória e felicidade pura. 
Porque, todos os que voltam os seus corações para Mim, 
Eu vou lhes abraçar e vou chorar lágrimas de alegria. 
Filhos, por favor, orem agora por aqueles, que não 
acreditam ou que perderam o seu caminho. O pastor que 
contempla o seu rebanho, sempre se esforça para buscar 
incessantemente aqueles que estão perdidos. A doçura da 
vitória, que ele sente quando volta com seu rebanho é 
semelhante ao sentimento que tenho quando Meus filhos 
perdidos voltam para Mim. 
Filhos, mesmo durante os momentos de alegria e riso na 
Terra, lembrem-se de um coisa. Isto é apenas um 
vislumbre da pura felicidade e alegria que existe na Nova 
Terra quando o paraíso perdido ressurgir. Quando isso 
acontecer, o povo escolhido, os que vivem uma boa vida e 
acreditam em seu Criador, irão juntar-se com os mortos 
ressuscitados. Aquelas pessoas, amigos e familiares que 
já passaram desta vida, vão se juntar a Mim nesta Nova 
Eternidade gloriosa. Lembrem-se filhos, é importante não 
considerar esta Terra como propriedade. Nem achar que 
tudo nela está sob seu controle. Porque não é. Conforme 
vocês continuarem sendo consumidos por suas 
promessas, decepções, alegrias e milagres, lembrem-se 
que é somente um lugar temporário. Uma fase que passa, 
antes de entrar para o Reino de Meu Pai, o novo Céu e a 
Terra, que se tornam um. 
Uma chamada final, Meus filhos, rezem a Mim com suas 
próprias palavras. Peçam-Me para guiá-los. Peçam-Me 
para mostrar-lhes o Amor e a Verdade de uma maneira 
que faça sentido. Se vocês ficarem com a sua cabeça 
enterrada na areia, vocês não vão desfrutar da glória da 
Nova Terra. 
 
O vazio do Caminho para o nada 
Filhos, os que zombam e negam-Me, dirão que não há 
vida depois desta. Deixem-Me assegurar-lhes que não 
estão apenas negando o acesso ao Paraíso. Alem disso, 
estão escolhendo um caminho vazio para o nada. Em 
alguns casos, eles estão seguindo a armadilha do 
enganador, o diabo, que se move tão silenciosamente e 
com uma destreza letal, que, não acreditando que ele 
existe, seguem cegamente segurando sua mão através 
dos portões do inferno. 
 
Meu sofrimento no Jardim do Getsêmani 
Quando Meus fiéis vêem essas pessoas arrogantes e 
soberbas falando do seu ateísmo, sentem um sofrimento 
terrível. Eles, que assumiram até a Minha Cruz, sentem a 
agonia sofrida durante o Meu tempo no Jardim do 
Getsêmani. Aqui é onde Eu já sabia que, embora Eu 
voluntariamente fiz o sacrifício final, quando aceitei a 
morte como um meio de dar a Meus filhos a chance de 
ganhar um lugar no reino de Meu Pai, Eu sabia que no 
fundo não iria fazer diferença para alguns dos Meus filhos. 
Esta foi o pior agonia e o que Me fez suar sangue. O terror 
que Eu sentia por aquelas almas perdidas, ainda existe 
em Mim hoje. 
Aqueles de vocês que perguntam - se você é Deus, ou 
você é Jesus Cristo - então certamente pode fazer alguma 
coisa? Minha resposta é SIM. Exceto uma coisa: Eu não 
posso interferir no livre arbítrio, dado ao homem. Caberá 
aos Meus filhos fazer essa escolha final pela sua própria 
vontade. 
Seu amado Cristo, Seu Salvador, Jesus Cristo 
 
 
 

27. Alerta contra Assassinato / Aborto 
Recebido quinta-feira, 16 de dezembro de 2010, 01:10 
 
Escreva isto Minha filha. A morte que atinge vítimas 
inocentes é um dos maiores pecados que o homem 
pode infligir a seu irmão. É o pecado mais grave da 
carne que causa profunda dor para Mim. A falta de 
respeito que hoje a Humanidade tem pela vida humana 
está se tornando cada vez mais evidente no mundo. 
A vida é um Dom precioso de Deus. Nenhuma pessoa 
tem o direito de tirar a vida de outra! Nenhuma pessoa 
tem o direito de tirar a vida de uma criança ainda que seja 
antes da sua primeira respiração no momento do 
nascimento! Esse crime é hediondo e imperdoável! 
Todas as almas vêm de Meu Pai Eterno, e são criadas no 
momento da concepção. Filhinhos, almas inocentes, estão 
sendo assassinadas pela próprias pessoas enviadas para 
alimentá-las - as próprias mães, que são responsáveis por 
seu ser, negam-lhes o direito de nascer. 
Por que os Meus filhos recuam e não fazem nada? Em 
nome da liberdade, esses pequenos anjos do Reino de 
Meu Pai estão sendo retirados desta Terra antes que o 
tempo atribuído a eles, como filhos de Deus, se realize. 
Será que estas mulheres não entendem que as vidas que 
elas valorizam tão pouco são de Deus? Estas crianças 
estão sofrendo. Elas sofrem a dor agonizante durante seu 
assassinato. E é justificado pelos governos, a profissão 
médica e as famílias dessas mulheres. Será que não 
sentem remorsos em suas almas? Eles não percebem que 
seu ato hediondo não é diferente do que quando um 
homem assassina outro homem? 
Na verdade, é um pecado ainda pior, porque estas 
crianças são indefesas! Essas mulheres devem pedir 
misericórdia se elas são culpadas! Ou pedir Minha 
orientação, se elas estão planejando um aborto! De 
qualquer maneira elas serão julgadas por seus 
pecados! Pecados da carne são os mais ofensivos aos 
olhos do Meu Pai! Nenhuma justificativa para matar 
um outro é aceitável por Mim ou por Meu Pai Eterno! 
Acordem agora, Meus filhos, e entendam que tirar a vida 
levará os autores para o fogo eterno do inferno. Não 
haverá volta deste abismo cheio de demônios. Estes 
mesmos demônios, que através da obra do enganador - 
Satanás - convencem o assassino que o que ele ou ela 
estão fazendo está certo! Ele vai convencer ardilosamente 
as mães, por exemplo, que elas estão tomando a "decisão 
correta". Usando todos os truques associados com o 
raciocínio humano, vai fazer a pessoa justificar o ato, 
mesmo que esteja errado. Ele vai usar a mentira de que o 
assassino tem direitos próprios. Que elas devem cuidar 
dos seus próprios interesses em primeiro lugar. Em nome 
dos direitos humanos, a mentira se manifesta de modo 
que os direitos de uma mulher e sua liberdade de viver a 
vida como ela quiser, é para ser admirado. A mentira, em 
seguida, a convence de que é justo e correto assassinar 
seu filho. 
Por favor, entendam que a escalada do genocídio no 
mundo foi predita. É um dos muitos sinais preditos em 
relação ao Fim dos Tempos. 
Parem todos vocês agora! Ouçam! Assassinato é um 
crime muito grave! Façam isso e vocês não serão 
salvos! Não há como voltar atrás. Arrependam-se 
aqueles que cometeram esse terrível pecado! Peçam 
perdão agora! Eu, através da Minha Misericórdia, vou 
ouvir sua oração. Vocês podem, e serão salvos, se vocês 
estiverem realmente arrependidos de seus graves 
pecados. Eu vou escutar. Eu vou perdoar. Mas o tempo 
não está a seu favor. 
Fiéis, rezem muito por esses filhos perdidos e vacilantes 
que foram enganados pelo enganador e seus asseclas em 
posições de poder. Eles precisam de suas orações agora. 
Vocês devem, e todos vocês, defender o direito à vida 
humana que não pode ser violado por mãos humanas, em 
quaisquer circunstâncias. 
Rezem a Mim todos os dias. Ofereçam qualquer 
sofrimento que possam ter para as vítimas inocentes. 
Seu Amado Salvador Jesus Cristo 
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28. O Livro da Verdade 
Recebido sábado, 18 de dezembro de 2010, 09:40 
 
Bem, agora você sabe que, o que Eu prometo, se realiza. 
Enviei-lhe um diretor espiritual, a pessoa que Eu escolhi, 
logo no início de sua jornada. Leva tempo para os poucos 
escolhidos assumir a Minha missão. Minha filha, você 
precisa de um diretor espiritual de modo que Minhas 
mensagens sejam totalmente compreendidas por Meus 
servos. Dessa forma, a Palavra será propagada e as 
pessoas vão perceber a Verdade. Este será um caminho 
cheio de solavancos e vielas que aparecem de repente, 
para jogá-la em uma direção diferente, mas não tenha 
medo. Agora você está sendo guiada e sentirá uma 
confiança maior na sua missão. 
Agora, escreva isso. O Livro de Verdade está sendo 
apresentado como ajuda à Humanidade, para resgatá-los 
em Meu coração. Eles estão recebendo uma opção para 
proclamar a Minha Glória antes que Eu volte como 
Salvador Misericordioso e Justo Juiz. Eu não quero infligir 
punição aos Meus filhos. Mas, em determinadas 
circunstâncias, aqueles, que são parceiros do impostor (o 
diabo), com pleno conhecimento, e que dão lugar a ele e 
seus asseclas do mal em tão alta consideração, ao ponto 
de prestar homenagem a ele diante de um altar, não 
podem ser salvos. Eles sabem quem são. Eles acharão 
muito difícil voltar para Mim. Orem por eles! 
 
A quem Satanás ataca 
O impostor tem muito pouco tempo na Terra para causar 
destruição, e por isso ele tem intensificado suas atividades 
em toda parte. Ele busca principalmente Meus servos 
sagrados na Igreja do Meu Pai, jovens e bonitos, bem 
como os altamente inteligentes. 
Aqueles que continuam a se vangloriar de que eles não 
acreditam em Mim, ou no Meu Pai Eterno, será dada 
apenas mais uma chance para abrir seus corações. 
Dói-Me vê-los. É como olhar para um carro cheio de 
gente, Meus filhos preciosos, viajando durante uma 
espessa neblina para um precipício. Eles tomaram um 
rumo errado e agora, enquanto acreditam que estão 
voltando para o conforto de suas casas, estão prestes a 
mergulhar na escuridão profunda sem qualquer 
esperança. 
 
Profecias preditas serão agora reveladas 
Para que os Meus filhos comecem a ouvir, Minha filha 
amada, não vai ser fácil. É preciso perseverar, apesar dos 
obstáculos. A paciência é importante. Essas mensagens 
são muito importantes e cheias de amor e também de 
alertas! Eles, Meus filhos, devem parar e entender que as 
profecias divulgadas há muito tempo, serão agora 
reveladas. Esses eventos estão prestes acontecer sobre a 
Terra e o tempo é muito, muito curto. 
 
Eu nunca vou revelar a data da Minha Segunda Vinda 
Eu nunca vou revelar-lhe a data da Minha Segunda Vinda, 
Minha querida filha, porque isto você não precisa saber. 
Mas, antes da Minha Segunda Vinda, estou Me 
comunicando com todo o mundo agora, para que Eu 
possa mostrar aos Meus filhos Minha Misericórdia. 
 
Minha Mãe trabalha em Meu favor 
Minha querida Mãe, trabalhando em Meu favor, está 
espalhando mensagens através de videntes escolhidos. 
Outros profetas escolhidos estão sofrendo isoladamente, 
por opção, para salvar almas. Eu permito-lhes sofrer 
Minha dor, como um gesto de generosidade tão grande 
por estes mais devotos, mais fiéis. Eles são responsáveis 
pela salvação de muitos. Mas eles não sofrem apenas os 
sofrimentos experimentados por Mim na Cruz, mas 
sentem a dor que Eu sofro hoje. Além disso, sofrem abuso 
ridículo e zombaria de vez em quando. No entanto, 
através de sua humildade sofrem em silêncio ou, em 
alguns casos, para que todos possam ver. Outros, Meus 
sagrados servos, que optam por uma vida de solidão, Me 

prestam um grande serviço. O seu sacrifício especial de 
auto-negação também ajuda a salvar almas. 
 
Dons gratuitos de Deus  
É difícil comunicar a Verdade neste mundo moderno, onde 
a tecnologia tem sido levada a tal vertiginosa altura. Minha 
Voz é como um grito fraco no deserto e empurrada para o 
lado em favor da diversão. 
Meus filhos não conseguem compreender que todas as 
maravilhas que são criadas para o bem da Humanidade, 
através da tecnologia, são um Dom do Pai Eterno. Todas 
as maravilhas de medicamentos desenvolvidos para o 
bem da Humanidade, também são um Dom de Deus. No 
entanto, esses presentes são Dons de Deus, porque os 
Meus filhos acham que tudo isso é feito pelo homem. Mas 
não é. 
 
Dom da Inteligência 
O Dom da Inteligência, assim como o Dom da música, é 
um Dom do Reino Divino. E justamente por estes serem 
Dons de Deus, Satanás deseja manipulá-los. Através de 
sua influência, a tecnologia é manipulada para destruir e 
causar destruição no mundo. Ele ri tanto quando vê 
guerras em erupção como quando a tecnologia é usada 
para espionar ou matar. Ele ri novamente ao constatar que 
a tecnologia de medicamentos é utilizada não só para 
matar, mas também para justificar a matança. Todos estes 
crimes assustadores contra a Humanidade, favorecidos 
pela tecnologia, estão disfarçados sob a fachada da 
tolerância. 
 
A Tolerância como uma máscara para o Mal 
A tolerância pode ser a máscara mais perfeita para o Mal. 
Para quem está em alerta através dos Meus 
ensinamentos, é fácil detectar imediatamente quando 
esses crimes contra a Humanidade se desdobram diante 
de seus olhos.  
Em nome da tolerância pessoas são assassinadas, tendo 
negada sua liberdade e, acima de tudo, o direito de lutar 
por justiça moral. Ah sim, Meus filhos, estejam alertas, em  
guarda, quando vocês ouvirem a palavra "tolerância", 
porque é um dos jogos favoritos de Satanás para enganar. 
 
As pessoas não conseguem levantar-se para o 
Cristianismo 
Meus filhos, embora vivendo no mundo da comunicação 
moderna, não conseguem levantar-se e admitir seu 
Cristianismo. Isto é principalmente devido ao fato de que, 
a maioria dos Cristãos vive no Mundo Ocidental. Eles 
estão com medo de serem ridicularizados e maltratados. 
Eles estão absolutamente corretos. Eles querem. Mas 
prestem atenção agora: Meus filhos sempre sofrem algum 
tipo de ridículo quando tomam a Minha cruz. Eles podem 
ter certeza de que estão fazendo a Minha missão. 
Aquele que sofre em Meu Nome vai receber grandes 
bênçãos e muitas graças. Mas os Cristãos que lutam pelo 
direito de anunciar o Meu Nome em público, sofrerão 
mais. Ele ou ela devem permanecer fortes. Vocês são 
Minha esperança nesta Terra. Sem os Meus devotos 
seguidores, Meus filhos não podem transpor esse limite 
final para atingir o Reino do Meu Pai. 
Eu amo todos os Meus seguidores. Eu estou em seus 
corações e eles sabem disso. Prestem atenção agora em 
Minhas Palavras através desta profetisa! Não ignorem 
estas mensagens! Elas vão ajudar, através da Palavra 
falada, a salvar milhões de almas em todo o mundo, antes 
da Minha Segunda Vinda. Vão agora em paz e amor.  
Seu dedicado Salvador Jesus Cristo 
 
29. A Grande Tribulação 
Recebido segunda-feira, 20 de dezembro de 2010, 10:00 
 
Preste atenção nisso, Minha filha. Por meio dessas 
mensagens, a Humanidade está sendo advertida do 
machado que vai cair sobre aqueles, que continuam a 
rejeitar o Pai Eterno. Está chegando a hora para acontecer 
o advento da Grande Tribulação. Este evento terá início 
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a partir do final de 2012 e não deve ser confundido com 
o momento ou a data da Minha Segunda Vinda à Terra. 
Isto, Meus filhos, não vai ser anunciado nestas 
mensagens. Quem der uma data da Minha Segunda Vinda 
aos Meus filhos, é um mentiroso e não um verdadeiro 
profeta. Através desta profetisa, estou, no entanto, 
revelando anos de eventos específicos, que antecederão 
a Minha Segunda Vinda. 
 
Deus não permitirá o plano de dizimar a população 
mundial  
A Grande Tribulação, conforme profetizado há muito 
tempo, agora acontecerá diante dos olhos do mundo 
incrédulo. Isto é, quando a espada da Justiça atacar em 
todos os lugares. Meu Pai Eterno não está disposto a 
recuar e permitir que o plano do mal, sendo tramado agora 
a portas fechadas, e destinado a dizimar a população do 
mundo, se realize. 
Este grupo do mal, seguidores devotos de Satanás, tentou 
no passado provocar o genocídio sobre os filhos do Meu 
Pai. Mas eles falharam. Estão tentando novamente. Vão 
falhar outra vez, mas não antes que causem terrível 
destruição. 
 
Os fiéis não devem ter medo 
Meu Eterno Pai, em Sua Misericórdia, vai ter que intervir, 
para detê-los, apesar das dores que o acometem, Ele vai 
permitir os desastres globais, que vão acontecer. Os fiéis 
e suas famílias não devem ter medo. Vocês estão sendo 
protegidos. Mas por favor, por favor rezem sempre o 
Santo Terço e o Terço da Minha Divina Misericórdia, para 
ajudar a aliviar e evitar algumas destas catástrofes! 
Comecem a planejar agora! Essas pessoas, que tentam 
controlar o seu dinheiro, sua saúde, sua comida e até 
mesmo sua fé, devem ser combatidas! Levantem-se e 
protejam a si e as suas famílias através da oração! 
Recorram a todos os Santos que veneram, para ajudá-los 
como intercessores do Meu Pai Eterno. 
 
Começam as Catástrofes mundiais  
Catástrofes globais começam com mudanças climáticas 
drásticas - que já aconteceram de forma leve - elas serão 
vistas como resultado do aquecimento global. Sim, a 
Humanidade tem prejudicado a Terra de uma maneira 
muito hostil, mas essas catástrofes não terão nada a ver 
com a mudança climática. 
Meu Pai Eterno poderia, se Ele decidisse, sentar e não 
fazer nada. Em seguida, esses grupos de famintos e 
iludidos do mal, poderosos tomadores de decisão, iriam 
ganhar. Sugando Meus filhos inocentes para sua 
armadilha da fidelidade hipnótica a Satanás, o Maligno, 
roubaria estas almas. Isso não será permitido. 
 
Todas as religiões convidadas a se unir  
É tempo agora para os filhos do Meu Pai e seguidores, 
assim como aqueles que acreditam em um Superior, que 
é Deus, o Criador e Criador de todas as coisas, unirem 
suas forças! Independentemente do caminho escolhido 
por vocês para seguir a Deus, ou se vocês acreditam em 
Mim, seu único amado Filho, estejam juntos como um só! 
Combatam o grupo que representa o maligno! Ele é seu 
inimigo, se vocês acreditam em Deus, o Pai Eterno. Ele 
está tentando impedi-los de entrar no Paraíso, porque 
mente aos seus seguidores, afirmando que ele também os 
levará a um bonito paraíso divino. Os pobres seguidores 
dele, iludidos e confiantes nele, não podem ver através do 
engano, porque eles estão cegos pela sedução da glória 
materialista. 
 
As Profecias do Apocalipse de João agora vêm à luz  
Rezem, rezem, rezem todos vocês, a cada dia! Muito em 
breve todos vão compreender a Verdade das Escrituras 
Sagradas. Todos vão entender finalmente, que os 
Ensinamentos contidos no Livro do Meu Pai estão 
corretos. Eles não mentem. Profecias preditas no passado 
virão à luz. Profecias contidas no Livro do Apocalipse de 
João, agora vêm à luz.  

Estas mensagens, dadas a essa profetisa, preparam Meus 
filhos para entrar no Reino do Meu Pai. 
Vão agora e espalhem a Minha Verdade! Salvem uns aos 
outros das garras do enganador, antes que seja tarde 
demais! 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
30. Terceira mensagem da Virgem Maria 
Recebido segunda-feira, 20 de dezembro de 2010 
 
Ouça-Me, Minha querida filha. Você precisa ficar forte 
para o Meu Filho amado Jesus Cristo. Ele é tão importante 
e especial para você, que suas dúvidas não podem 
permanecer em sua mente. Sim, é fácil tornar-se confuso 
nesta missão, mas você tem que confiar Nele 
completamente. Ele precisa que você se renda e deposite 
Nele a sua confiança absoluta. 
Minha filha, não tem sido fácil para você esta missão. Mas 
como Eu já disse antes, você ama perseverar. Você será 
bem sucedida na realização da sua missão. Peço-lhe para 
voltar a uma rotina de oração diária. Pois é através do 
Meu Santíssimo Terço, que será protegida. Essa missão 
para o Meu Filho é muita Sagrada, então obedeça ao Meu 
Filho e confie Nele completamente. Coloque de lado as 
suas dúvidas, Minha filha, a você foram dadas graças 
especiais do Espírito Santo. A Verdade agora está em seu 
coração, em sua alma e sua mente. Por isso você acha 
mais fácil escrever as mensagens que o Meu amado Filho 
envia a você. 
Ele ama você, Minha filha, e a escolheu para uma das 
tarefas mais importantes deste século. Sua missão está 
sendo comparada a que foi pedida à Irmã Faustina. Você 
está passando por sofrimentos semelhantes aos que ela 
sofreu. Não tenha medo desses sofrimentos, que incluem 
a falta de habilidade para rezar e as dúvidas diárias, 
porque são normais. Elas passarão. 
Todos os Santos, incluindo Santa Faustina, caminham 
com você, Minha filha, e a orientarão a cada dia.  
A missão que você está realizando, em Meu Nome e do 
Meu amado Filho, foi predita. É uma das formas mais 
importantes através das quais você pode salvar almas. 
Não vacile ou hesite! Sempre, sempre chame pela 
assistência da sua Amada Mãe! Eu estou com você. Por 
favor, ore diariamente ao Meu Filho e recite seu Terço da 
Divina Misericórdia! Dessa forma, você estará mais 
próxima Dele e você vai senti-Lo mover-se em seu 
coração.  
Tome coragem e siga em frente agora! Olhe com amor 
para o caminho que leva à preciosa Santíssima Trindade. 
Todos estão com você. Você vai sofrer, mas considere 
isto uma graça, porque sem sofrer, você não pode ficar 
perto do coração do Meu Filho. 
Isto é tudo por agora. Vire-se agora e abra seu coração 
para o Meu Filho amado, Jesus, o Altíssimo.  
Amor e Paz de Nossa Senhora das Rosas 
 
31. Minha dor e sofrimento hoje 
Recebido quinta-feira, 22 de dezembro de 2010, 02:40 
 
Minha filha, Eu tenho sofrido terrivelmente pelos pecados 
da Humanidade e sua cruel rejeição contra Minha 
existência, tão comum hoje, no mundo em que o número 
de fiéis que viraram as costas para Mim aumentou em 
proporções extraordinárias. A dor, o sofrimento e a agonia 
são cada vez mais proferidas na maneira através da qual 
o mundo está celebrando o Natal. Eu sei no Meu coração 
que, enquanto esta é a festa Cristã mais importante, Meus 
Ensinamentos não estão sendo proclamados da forma 
que deveriam. 
Minha querida filha, você deve perseverar em seu próprio 
sofrimento tanto da mente como da alma. Eles vão trazê-
la mais perto do Meu Sagrado Coração. Só então, quando 
você sofrer essas provações pelo sofrimento, você entra 
em união Comigo.  
Minha filha, reze, reze, reze para que outras almas aliviem 
a agonia que Eu suporto. Se Eu pudesse salvar as almas 
rapidamente e abraçá-las em Meus Braços de Amor, Meu 
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coração ficaria curado. Mas muitas almas não voltarão 
para Mim.  
Você precisa trabalhar duro para convencê-los da 
Verdade, Minha filha. Nunca, jamais, desista! Você tem 
tido muitas dúvidas, mas sei que no fundo do seu coração, 
você percebe que estas mensagens de Misericórdia, para 
a salvação das almas, são realmente Minhas e de Meu 
Pai Eterno. Persevere, aceite o sofrimento, seja paciente, 
humilde e atue com dignidade ao ser desafiada em Meu 
Nome. Vá agora com renovado amor, vigor e força, para 
reconquistar as almas dos Meus amados filhos.  
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
32. Porque Me tornei homem 
Recebido sexta-feira, 24 de dezembro de 2010, 20:00 
 
Minha querida filha, obrigado por responder ao Meu apelo. 
É com alegria que Eu Me comunico com você nesta 
celebração especial do Meu nascimento. O amor que 
enche o Meu coração pela fé e devoção mostradas por 
todos os Meus filhos é muito precioso. 
Este é o tempo para os Meus filhos, no mundo inteiro, 
refletirem sobre a Minha vida na Terra. É um tempo para 
considerar as implicações, que o Meu nascimento 
representa para toda a Humanidade. É por causa do Meu 
nascimento que o homem vai encontrar a salvação. É 
através do Amor do Meu Eterno Pai por todos os Seus 
filhos, que Ele promoveu o sacrifício final. Ele teve que 
assistir a um bebê, vê-lo crescer como uma criança, até à 
vida adulta. Isso mostra claramente o Seu Amor e 
determinação para salvar todos os Seus filhos. Ele ama 
tanto todos os Seus filhos, que pediu-Me para viver a vida 
como um ser humano, ainda sabendo que Eu seria 
humilhado e ridicularizado. Ele permitiu que isto 
acontecesse. 
Meu nascimento é um sinal para todos, que Deus o Pai 
Eterno, ama tanto Seus filhos, que Ele fez este sacrifício 
enorme. Ao permitir-Me vir à Terra, para viver entre todos 
vocês, Ele mostrou a Sua compaixão e desejo de salvá-
los, permitindo Minha morte. Se Ele não tivesse Me 
enviado, o homem não poderia ser salvo. Mas aqueles 
que Me rejeitaram ainda estão inseguros quanto à 
Verdade das Promessas, feitas por Deus, o Pai Eterno. Há 
muita confusão ainda.  
Tudo o que importa agora é que a Humanidade 
compreenda as Promessas e a Realidade do Novo Céu e 
Nova Terra, que foram designados para todos os filhos de 
Deus. Este é o maior presente de todos e é o Dom, que 
estava destinado a compartilhar com Ele, até Satanás 
destruir tudo, tentando Eva. 
As pessoas hoje veem os ensinamentos do Antigo e Novo 
Testamento, de muitas maneiras, como antigas fábulas. 
Muitos ainda não entendem que os Ensinamentos 
contidos nas Escrituras Sagradas foram e ainda são 
autênticos. Porque em muitos casos, as referências são 
feitas para eventos que tiveram lugar no Reino Espiritual, 
as pessoas acham difícil acreditar que estes poderiam ter 
acontecido. Eles chegaram a essa conclusão, porque 
estão avaliando os conteúdos através do raciocínio lógico, 
baseado no que acontece na Terra. Mas eles estão 
errados. 
Minha vinda à Terra foi organizada como uma última 
chance para acordar o mundo, para que todos percebam 
que Deus perdoa tudo. Meu papel foi mostrar, através dos 
Meus Ensinamentos e Morte na Cruz, o caminho para o 
Céu. 
Lembrem-se, após o Natal, que o Meu nascimento foi para 
ajudá-los a começar e reavaliar a sua fé nos Céus, para 
que todos vocês estejam autorizados a fazer parte. 
Lembrando Minha vida, vocês podem agora juntar-se a 
Mim no Reino de Meu Pai, se vocês abrirem os seus 
corações e pedirem-Me para abraçá-los mais uma vez. 
Seu Divino Salvador e Justo Juiz, Jesus Cristo 
 
 
 

33. Os falsos mestres e profetas 
Recebido sábado, 25 de dezembro de 2010, 10:30 
 
Eu sou o Começo e o Fim. Foi através de Mim que Meu 
querido Pai Eterno criou o mundo e será por Mim que isso 
vai acabar. Eu sou a Luz e o Salvador, que vai levar ao 
Paraíso prometido todos aqueles, que acreditam em Mim. 
Aqueles que, apesar de todos os Meus Ensinamentos e os 
esforços dos Meus profetas, ainda se recusam a aceitar-
Me, não entrarão no Reino do Meu Pai. 
Aqueles de vocês, a quem tem sido dado o Dom da 
Verdade por meio das Escrituras, devem abrir os olhos e 
aceitar Meus Ensinamentos e as profecias dadas aos 
Meus profetas. O tempo está finalmente se aproximando, 
Eu vou retornar à Terra, para recuperar os Meus amados 
seguidores. Através dos Meus profetas atuais, Eu, 
infelizmente, ainda sou rejeitado. Vocês todos devem ouvir 
e ler as Mensagens da Minha Misericórdia, que lhes estão 
sendo dadas, e compreender o significado delas. 
 
Meus Ensinamentos nunca mudaram 
Vocês devem lembrar que Meus ensinamentos são os 
mesmos que sempre foram. Aqueles que vêm em Meu 
Nome devem ser observados com cuidado. Se eles 
proclamam a Minha Palavra, então eles são da Luz. 
Quando vocês encontrarem Meus ensinamentos mudados 
em qualquer forma que pareça estranho, então vão 
embora e não ouçam. Essas pessoas infelizmente têm 
sido tentadas pelo maligno, para distorcer Meus 
ensinamentos deliberadamente, para desviá-los e 
confundi-los. 
Qualquer doutrina que não se originou da Sagrada 
Escritura e pretenda proclamar a Verdade, é uma mentira. 
É um pecado e é um ataque grave contra Mim e Meu 
Eterno Pai. 
 
Falsos Messias 
Estes falsos mestres começarão a tornar-se conhecidos 
em todo o mundo em breve. Vocês vão encontrá-los em 
todos os lugares, gritando com toda a força que eles tem, 
buscando atenção. Alguns vão impressionar os Meus 
filhos a tal ponto, que até mesmo Meus verdadeiros 
seguidores acreditarão que têm poderes divinos especiais. 
Especialmente um exaltar-se-á para tais alturas que as 
pessoas acreditarão erroneamente que ele é o Messias. 
Vai precisar muita coragem, espírito forte e forças para os 
Meus filhos ficarem Comigo e Me permitirem guiá-los 
através dessa selva perigosa, cheia de demônios. Os 
demônios que Satanás está enviando agora, como se os 
últimos dias estivessem acontecendo, virão disfarçados e 
parecerão como Meus seguidores e profetas. Eles estão 
começando a atacar agora Meus verdadeiros 
missionários, videntes e profetas. Eles vão tentar seduzi-
los com falsas doutrinas. Eles vão torcer a Verdade para 
atender às suas formas imorais que, a partir de uma 
perspectiva externa, serão difíceis de discernir. Meus 
seguidores devotos, servos sagrados e profetas saberão 
imediatamente quem são essas más pessoas. Eles vão 
perceber que as suas declarações são dolorosas e 
perturbadoras, mas o que vai causar terror em seus 
corações é o fato de que muitos Cristãos vão se apaixonar 
por sua personalidade encantadora. Então, eles vão ser 
tão convincentes que muitos chamarão os servos muito 
sagrados, que tenham dedicado suas vidas a Mim e a 
Meu Eterno Pai, em suas armadilhas nocivas. 
 
Apelo aos Cristãos: Levantem-se! 
Aos Meus devotos seguidores, abençoados com as 
graças do Espírito Santo, peço-lhes agora: Peguem sua 
arma de fé e permaneçam fortes! Desafiem-nos! Ensinem 
a Verdade às pessoas, recordando-lhes constantemente 
da Verdade que está contida no Livro de Meu Pai - o Livro 
da Verdade. Esses ensinamentos vão durar para sempre. 
Pode ser difícil para vocês, Meus filhos, levantarem-se e 
serem contados, mas ouçam-Me agora: Se vocês fizerem 
isso, vocês vão ajudar as almas. Seus irmãos e irmãs no 
mundo são a sua família. Eu os trarei todos Comigo ao 
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Paraíso, que Eu prometi a todos os Meus filhos. Por favor, 
por favor Me ajudem a não deixar qualquer um de vocês 
para trás! Isso vai quebrar Meu coração, se Eu não puder 
salvar todos os Meus filhos amados. Será através da 
oração, sacrifícios e perseverança por parte dos Meus 
seguidores em todos os lugares que a Minha Vontade 
será assegurada. 
Tomem o cálice da salvação agora em Meu Nome! Sigam-
Me! Deixem-Me guiá-los a todos! Deixem-Me abraçá-los 
em Meu coração, como nos unindo para salvar a 
Humanidade contra o enganador! Lembrem-se disto: Eu 
amo cada um dos Meus filhos a tal ponto que a vitória, 
sem trazer todos eles para a vida eterna, será amarga e 
vai partir Meu coração. 
Rezem! Rezem! Rezem agora todos vocês e lembrem-se 
das Palavras - Eu sou o Alfa e o Omega!  
Seu Amado Salvador Jesus Cristo, Rei da Terra e Justo 
Juiz de toda a Humanidade 
 
34. Celebrando o Natal 
Recebido sábado, 25 de dezembro de 2010, 00:30 
 
Minha querida filha, por que você hesita? Você não sabe 
que está sendo guiada diariamente? Você sabe em seu 
coração com certeza, que tudo que você precisa fazer é 
sentar, abrir seu coração e você vai, em breve, ouvir a 
Minha mensagem. Confia em Mim! Abra seu coração! 
Acredite que quando você Me passar os seus medos, 
preocupações e perguntas, Eu vou tirá-los de você e 
responder de acordo. Agora você deve colocar o tempo de 
lado para levar em conta essas mensagens mais 
urgentes para toda a Humanidade. Não hesite em 
avançar com essa Missão mais Sagrada. 
Agora preste atenção a isto, Minha filha amada: 
Considerando que os Cristãos, em todo o mundo, voltem a 
fazer homenagem ao Meu nascimento em Belém, muitos 
vão simplesmente fazer por respeito, mas sem amor 
verdadeiro em seus corações. Muitos ainda aproximam-se 
do Meu coração. Outros simplesmente acenam, sorriem e 
falam brevemente sobre o significado deste momento, o 
tempo mais importante, na celebração do maior Dom que 
foi dado por Meu Pai desde o início. No entanto, quando 
Meu filhos, Meus devotos seguidores, celebram o Natal, 
são distraídos por toda a pompa e cerimônia associadas 
aos bens materiais. 
Quantos Cristãos explicaram aos seus filhos o significado 
do Meu nascimento? Quantos se lembram da humildade 
demonstrada por Minha querida Mãe e seu Santíssimo 
esposo São José? Quantos entendem que Eu Me fiz 
homem para salvar a raça humana do caminho para o 
inferno? Foi esta mensagem simples que se tornou 
distorcida através de séculos e foi camuflada pela 
ostentação. No entanto, tem sido reconhecido por Cristãos 
devotos como um tempo para reflexão sobre a sua 
lealdade a Mim, seu Salvador. Por favor, peço-lhes, Meus 
filhos, utilizem esta festa para rezar por todos aqueles no 
mundo que precisam acordar para o fato de que eles têm 
uma herança. Este é um lugar especial, que foi reservado 
para cada um deles no Reino do Meu Pai, eles devem 
escolhê-lo e aceitá-lo. 
 
O momento do GRANDE ALERTA está decidido 
Assim, a cada minuto do dia, Meus filhos são apanhados 
com notícias que, embora estas possam afetar as suas 
vidas, são irrelevantes para a vida eterna. Filhos, agora é 
hora para todos vocês examinarem sua consciência, antes 
do GRANDE ALERTA, que antecederá a Minha Segunda 
Vinda. Usem oração com suas próprias palavras simples 
para pedir Orientação Divina. O momento para O 
GRANDE ALERTA já está decidido. Estejam alertas! 
Mantenham-se em guarda!  
Seu Divino Salvador e Justo Juiz Jesus Cristo 
 
 
 

35. Aviso aos fiéis: Não rejeitem os 
verdadeiros Profetas 
Recebido terça-feira, 28 de dezembro de 2010, 11:00 
 
Minha querida filha, agora está sendo dada a mensagem 
final para a Humanidade digerir antes do Final dos 
Tempos, a fim de salvar suas almas. 
Há atualmente um grande número de Anjos sendo 
espalhados por todo o mundo, como predisse, preparando 
a Terra para a Minha Segunda Vinda. Muitos desses 
Anjos sob forma humana e, como você Minha querida 
filha, escolheram esse papel. O crescimento deles desde 
o nascimento foi programado para coincidir com o 
GRANDE ALERTA e o Final dos Tempos.  
Da mesma forma, os demônios liberados nas profundezas 
do inferno estão para ser lançados. Eles, quando se 
apresentam nesta Terra, fazem-no através da tentação e 
mentiras. Eles atraem os Meus filhos que estão abertos à 
sua influência. Eles infectam as almas que já estão no 
escuro. Eles entram em sua mente, deitando-se com eles 
e convencendo-os de que sua fé em Mim e Meu Pai 
Eterno é uma bobagem. 
Essas pessoas não têm qualquer aparência que se possa 
associar com o que você considera ser mau. Elas irão 
aparecer, ao invés, como sendo conhecedoras, 
inteligentes e inspiradoras. Elas também serão muito 
convincentes ao pregar o que Meus filhos bons 
consideram ser a Verdade. Infelizmente, porém, não 
haverá amor em seus corações, e vocês necessitam estar 
resguardados contra tais ensinamentos. 
Agora Eu quero recorrer aos Meus fiéis: Vocês, Meus 
filhos, por meio da oração e fé, receberam os Dons 
prometidos a todos aqueles que Me seguem. Foram 
concedidos Dons diferentes, e cada Dom é projetado para 
levar a Minha Palavra de diferentes formas. 
 
Avaliando os videntes 
Para aqueles a quem Eu concedo o Dom do 
conhecimento, a fim de ajudar na identificação de todos os 
que chegam em Meu Nome e aqueles que vêm em nome 
de Satanás, por favor, tenham muito cuidado! É correto 
que vocês estejam em guarda contra os falsos profetas. 
No entanto, nunca, jamais julguem aqueles que dizem que 
vêm em Meu Nome, sem avaliar primeiro claramente sua 
mensagem. Vocês nunca devem julgar as mensagens 
enviadas por Mim através de "aparências". Quando um 
homem diz que ele vem em Meu Nome, não considerem a 
sua avaliação sobre ele infalível. Busquem os profetas que 
sofrem o ridículo ou que causam indignação quando 
afirmam que estão recebendo Mensagens Divinas de Mim 
ou da Minha Mãe Santíssima.  
Não caiam na tentação de lançar julgamentos imediatos 
sobre eles, antes de ouvirem atentamente as mensagens. 
As mensagens não serão simplesmente relacionadas aos 
Meus Ensinamentos: Elas se relacionam com a Minha 
Palavra e vão estar cheias de amor. Elas vão instruir como 
viver a sua vida em Meu Nome, a fim de alcançar a 
salvação. 
Não se assustem quando os Meus verdadeiros profetas 
alegarem o direito de receber mensagens sobre futuros 
eventos, para os quais eles têm acesso. Não tentem 
cometer o pecado do preconceito por julgar essas 
mensagens, a classe de pessoas que representam esses 
profetas. A alguns faltará educação. Outros  vão ser o 
oposto e serão articulados. Muitos não se encaixam na 
sua compreensão quanto ao que constitui uma pessoa 
“Santa”. 
Mas existem maneiras através das quais vocês podem ter 
certeza da sua autenticidade. Aqueles que se comunicam 
com Minha querida Mãe, na maioria dos casos, prevêem 
as aparições; Ela anuncia a hora e a data. Muitos 
incidentes, serão testemunhados por aqueles que 
presenciarem tais aparições. No caso de Minhas 
mensagens que são transmitidas para o ser humano, 
serão dadas ao mundo sem o profeta tentar buscar glória. 
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O julgamento de pessoas 
Finalmente, Meu fiéis, apesar de sua lealdade a Mim, 
ainda irão derramar ódio sobre aqueles que predisserem 
eventos futuros, e calúnias sobre aqueles que são 
abençoados com Poderes de Cura do Espírito Santo. 
Parem e acordem de seus sonos tranqüilos. Esses 
profetas vão perturbar a sua rotina, porque não se 
sentarão confortavelmente com seu santo grupo. Eles não 
se encaixam no jeito que vocês esperam. Prestem 
atenção nisso: Se vocês julgarem essas pessoas com 
base em fofocas por parte de terceiros ou insinuações, 
vocês são culpados do pecado. Pecados contra os Meus 
profetas Me ofendem profundamente. Quando vocês 
rejeitarem Meus verdadeiros videntes e profetas, vocês 
estão virando as costas para Mim.  
No entanto, isto é exatamente o que está acontecendo no 
mundo de hoje com os videntes que vão a público. Não é 
fácil para os Meu fiéis. Basta lembrar que as mensagens 
dos Meus profetas devem ser lidas antes de julgadas e 
isto inclui até mesmo aqueles que podem vir dos falsos 
profetas. Peçam orientação quando vocês estiverem 
considerando essas mensagens. Mensagens autênticas 
estarão cheias de amor. No entanto, eles serão firmes na 
sua autoridade. Mensagens que vão contra tudo o que 
vocês aprenderam sobre Meus Ensinamentos e os dos 
Meus Apóstolos, não importa quão sutil, serão facilmente 
avaliadas. 
 
Não fiquem em silêncio sobre sua Fé 
Vão agora, Meus filhos, e abram seus corações aos Meus 
profetas. Eles estão lá para dar-lhes as garantias de que 
chegou o momento para que Eu prepare todos vocês para 
falar em Meu Nome. Lembrem-se que é dada glória aos 
Meus profetas que falam, apesar da humilhação e 
desprezo que eles têm de suportar. Punição, no entanto, 
será encontrada para aqueles, que dizem que Me 
seguem, mas que permanecem em silêncio sobre sua fé, 
e são aqueles que falam rápido contra os Meus 
verdadeiros videntes. Vocês sabem em seus corações, 
que os que vocês condenaram, falam de acontecimentos 
ainda por vir, é difícil para vocês aceitarem.  
Vocês podem perguntar-se: Por que o Meu Salvador 
Jesus Cristo está trabalhando através de tais indivíduos? 
Afinal, eles não são seguidores de Jesus, segundo Meus 
padrões. Bem, Minha pergunta para vocês é esta: Por que 
vocês acreditam que só os poucos escolhidos que 
dedicam as suas vidas à oração tem autoridade para 
demitir aqueles que falam fora do seu círculo? Vocês não 
aprenderam nada? Vocês não compreendem que aqueles 
que gastam suas vidas dedicando-se à oração também 
podem ser vítimas do enganador? 
 
Meus verdadeiros profetas serão odiados 
Lembrem-se que, Eu também fui ridicularizado, 
escarnecido, rejeitado e desprezado pelos anciãos e 
sacerdotes, quando Eu estava na Terra. Se Eu fui odiado, 
então vocês podem ter certeza de que os Meus 
verdadeiros profetas serão os mais odiados, da mesma 
forma que serão reverenciados em outros lugares.  
Vergonha para todos vocês! Meus profetas não são dos 
seus grupos, mas vocês têm que honrá-los. Eles serão os 
profetas mais improváveis, por causa da vida que eles 
levaram. Alguns virão de origem pobre. Alguns virão de 
famílias mais ricas. Alguns virão com pouca instrução, 
enquanto outros vão nascer com os Dons da alta 
educação. Estes são os Meus profetas escolhidos. Ouçam 
as suas vozes antes de condená-los.  
Rezem por eles! Orem para que a Minha Palavra, dada a 
esses profetas, não seja rejeitada! Vocês também não 
rejeitem a Minha Palavra! Os descrentes vão sempre 
tentar desacreditar essas almas corajosas, que falam a 
Minha Palavra em voz alta, mas isso é de se esperar. 
Quando Meus fiéis, e especialmente aqueles em grupos 
de oração, conventos e outros ministérios, rejeitam os 
Meus verdadeiros videntes, isso parte Meu coração em 
dois. Escutem as Minhas Palavras! Eles nunca se 
desviarão da Verdade, como vocês também, Meus 

queridos seguidores, não podem influenciar a Verdade, 
para que se adapte à sua interpretação. 
Abram os seus olhos! Acordem! Os sinais já começaram 
para que todos possam ver. Vocês, Meus fiéis, não têm 
muito tempo. Ouçam! Rezem! Se unam e proclamem a 
Minha Palavra em unidade, para salvar almas antes que o 
tempo se esgote! 
Seu amado Cristo - Jesus, o Salvador e Justo Juiz 
 
36. Censuras da mídia e outras censuras 
virão 
Recebido sábado, 1 de janeiro de 2011, 02:00 
 
Minha querida filha, chegou mais um novo ano, em que 
Meus filhos amados vão saber mais de Mim, e como 
adaptar as suas vidas de modo que a Humanidade esteja 
pronta, quando Eu vier como Juiz. 
Meus lindos filhos, todos os quais Eu mantenho perto do 
Meu Sagrado Coração, vocês devem ouvir-Me agora! Eu 
nunca abandonarei aqueles, que Me reconhecem e 
reconhecem também a Verdade do Novo Paraíso - a 
Promessa que Eu lhes dei, antes de morrer por seus 
pecados na Cruz. O tempo está aproximando-se agora, 
Meus filhos amados. Não tenham medo! Se vocês Me 
amam e acreditam em Mim, o que há a temer? Onde há 
amor não há medo. O amor é alegria e felicidade, e para 
todos aqueles que acreditam na Vida Eterna no Céu, não 
há nada a temer. Eu amo todos vocês! 
 
O papel da Mãe de Deus na Segunda Vinda de Jesus 
Minha querida Mãe, que era responsável por assumir o 
Cálice de aceitar a Minha existência, desde o momento da 
concepção até anunciar um novo começo para a 
Humanidade, também anuncia a Minha Segunda Vinda. 
Vou resgatar todos aqueles que se voltarem para Mim por 
causa da Minha Misericórdia. Minha Mãe, enviada pelo 
Pai Eterno, para trazer a redenção e a salvação do 
mundo, estará ao Meu lado nesta segunda vez. Minha 
amada Mãe, o Anjo da Luz, triunfando, vai levar a Minha 
Misericórdia, e anunciar Minha Segunda Vinda à Terra. 
Minha Mãe dedicada a Imaculada Conceição, como 
Medianeira, vai ajudar a preparar o mundo para a Minha 
Segunda Vinda. Ela vem preparando a Humanidade há 
séculos, mas agora, nos últimos 100 anos, tenta incutir 
amor por Mim e Meu Eterno Pai, em seus corações, para 
acender o amor, que está estagnando em vocês. 
Houve uma época quando Minha Mãe, através de 
manifestações Divinas, queria atrair a atenção da Terra. 
Infelizmente, desde Fátima e Garabandal, só alguns dos 
Meus servos sagrados levaram suas Aparições Divinas a 
sério. Nem seus videntes, os poucos escolhidos, foram 
levados a sério. Desta vez, como o ano 2011 está 
começando, muitas, muitas mudanças no mundo estão 
prestes a ocorrer. Isso, Meus filhos, é porque o mundo 
como vocês conhecem, está prestes a passar por 
mudanças. 
 
O Segredo de Fátima e a conexão com o Futuro 
Tantas almas confiáveis e inocentes, não estão 
compreendendo o mal que está prestes a acontecer. Meus 
filhos, e Eu incluo aqueles que estão lendo essas 
mensagens pela primeira vez, ou por curiosidade, que 
possam sentir talvez uma lacuna no seu bem-estar na vida 
espiritual, ouçam agora:  
Vocês e seus irmãos e irmãs estão sendo levados para 
um mundo ditado por esse grupo, que foi anunciado no 
último segredo de Fátima, e vocês não conhecem ainda o 
que vai acontecer logo: 
 
1. Seu dinheiro será inútil e a única maneira de negociar 
vai ser com ouro ou prata. 
 
2. Vocês vão precisar orar em grupos e encontrar um 
servo sagrado, suficientemente corajoso, para levantar-se 
contra a perseguição. 
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3. Vocês devem encontrar refúgios para a oração, porque 
suas igrejas vão ser vendidas por dinheiro. 
 
4. Protejam as Escrituras Sagradas, que vocês talvez 
nunca tenham lido antes, porque não será possível 
comprá-las no futuro. 
 
5. Criem grupos de oração para orar pela salvação da 
Humanidade. Em três anos vocês vão entender por que 
isso é importante. 
 
A censura da mídia 
Para a mídia (meios de comunicação) Eu tenho que dizer 
isto: Como comunicadores para o mundo, vocês tem tanta 
arrogância hoje, e essa arrogância transformar-se-á em 
desespero, quando a sua palavra não for mais ouvida. 
Vocês também vão perceber a importância da oração, 
quando a Humanidade se desviar da Verdade. Sua 
palavra hoje ainda pode representar a verdade 
independente e importante. Mas este presente agora será 
tirado de vocês. Ao invés, a Verdade passará a ser 
escondida da Humanidade, através da ditadura que vocês 
vão testemunhar durante a Grande Tribulação. Então a 
sua palavra será negada tal como a Minha Palavra é. 
 
O "Canal Seguro" da comunicação 
Ninguém mais vai ouvir vocês, porque a única palavra 
entregue à Humanidade, que terá qualquer impacto, será 
pelo “Canal Seguro”, entregue ao mundo através da 
tecnologia. Vocês vão encontrar-se no deserto e vão 
acabar tentando comunicar-se com um tal mundo 
descrente, como as Minhas Palavras neste momento, sua 
palavra não será ouvida. 
 
Cuidado com os ditadores 
Não tenham medo, independentemente de qual caminho 
vocês estão seguindo a Deus, apenas ouçam-Me agora! 
Lutem contra aqueles que impõem a ditadura nas suas 
palavras, porque eles são de Satanás. Nunca se deixem 
enganar por eles, não importa o quanto eles pagam para 
relatar mentiras! Eles enfrentarão a eterna condenação, se 
não se arrependerem; pois o tempo não está ao lado 
deles. Lutem pela liberdade de publicar as injustiças que 
vocês testemunham! Não importa, se agora vocês não 
acreditam em Mim, porque quando vocês virem essa 
profecia realizar-se, então perceberão a Verdade dos 
Meus Ensinamentos. 
 
Livro do Apocalipse 
Hoje, em um mundo que pode parecer golpeado e ferido 
por causa do colapso econômico, é fácil acreditar que as 
coisas vão ficar bem. Sim, Meus filhos, no passado, tudo 
seria um pressuposto normal, mas não é mais assim. O 
enredo, desenvolvido pelo núcleo de organizações do 
mundo inteiro, em cada País, se juntou ao covil de origem 
satânica, estão prontos para atacar. Aqueles entre vocês 
que não acreditam em Mim agora, finalmente vão 
compreender as profecias contidas no Livro do Meu Pai e 
no Livro do Apocalipse de João. 
Não tenham medo, Meus filhos! Voltem para Mim e falem 
Comigo com suas próprias palavras, e Eu vou dar-lhes 
força, esperança e energia para passar por esse corredor 
escuro na história da Humanidade. 
Aqueles que estão lendo estas mensagens, pensem com 
cuidado! Se vocês duvidam, então olhem os 
acontecimentos ao seu redor e vejam os sinais! Vocês 
percebem que a sua liberdade de livre-arbítrio, dada a 
vocês como um presente de Meu Pai Eterno, está agora 
sendo manipulada? Eu e Meu Pai Eterno, jamais iríamos 
interferir com este Dom Divino; tão Sagrado é esse Dom. 
Mas se os homens decidem aceitar Satanás e as chamas 
do inferno, então que assim seja. 
Deus, Meu Pai Eterno, não pode impedir isso. No entanto, 
Satanás irá tentar tirar este Dom do livre-arbítrio de vocês. 
Quando acharem que o seu livre-arbítrio está sendo 
arrancado de vocês, através de forças poderosas sobre as 

quais não têm controle, então vocês saberão que o 
maligno está por trás disso. 
 
Satanás nunca vai vencer 
Por favor, por favor, mantenham-se alertas, Meus filhos 
preciosos! Não desistam! Se muitos de vocês orarem e se 
levantarem, vocês vão salvar almas. Satanás e seu 
exército nunca vão vencer! Eles não podem. É impossível. 
Somente Deus tem o Poder de acabar com esse conflito 
terrível.  
Eu, Seu Salvador e Juiz, exorto-os agora: Levantem-se, 
sejam corajosos e lutem pelo que é certo em seus 
corações, mesmo se vocês sentirem medo! O medo é 
enviado por Satanás. Medo nunca é colocado em seu 
coração por Mim ou por Meu Pai Eterno. 
Saiam da sua guarda e abram seus corações para o amor, 
e não tenham medo! O Amor vem de Deus. Eu disse que 
o Amor não é algo que vocês sentem, a menos que vocês 
abram seus corações. O Amor e Deus, o Pai Eterno, 
Criador da Terra, andam de mãos dadas. Eles não podem 
ser separados. Quando eles são, então, Satanás está no 
trabalho. 
Vão agora, Meus filhos, e tomem a sua decisão. Vocês 
querem amor para envolver-se através do Meu Sagrado 
Coração, ou preferem ter medo? A decisão é sua. 
Seu Divino Mestre, Salvador e Justo Juiz da Misericórdia, 
Jesus Cristo 
 
37. Como O GRANDE ALERTA é um Dom 
para a Humanidade 
Recebido domingo, 2 de janeiro de 2011, 09:45 
 
Por que estas mensagens são assustadoras? 
Minha querida filha, quando as pessoas ouvem essas 
mensagens, vão questioná-las, desafiá-las e colocá-las de 
lado. Mais que isso, elas ainda vão desprezá-las e 
perguntar por que estas mensagens não falam mais de 
alegria e felicidade? Por que elas têm medo? Certamente 
essa abordagem comunicada ao mundo não vem de 
Jesus Cristo. Com certeza, Jesus Cristo prega o amor e 
não o horror. Minha resposta a essas acusações é 
simples:  
É porque Eu amo todos vocês que agora Eu mostro Minha 
Misericórdia através destas mensagens. Eu venho em 
primeiro lugar como Salvador, para libertar a todos, e que 
todos possam beneficiar-se da Salvação. Minha morte na 
Cruz era para lhes dar uma segunda chance para entrar 
no Reino do Meu Pai. Desta vez, Eu volto como um justo 
Juiz. Antes da Minha Segunda Vinda como justo Juiz, Eu 
vou mostrar Misericórdia, por causa do Amor que tenho 
por vocês. Esta Misericórdia tem a forma de um aviso 
prévio (O GRANDE ALERTA), para colocar suas vidas em 
ordem, antes que Eu volte no Dia do Juízo. 
Por causa da Minha compaixão por todos e cada um de 
vocês, agora lhes é dada a última oportunidade para 
abrir seus corações e viver suas vidas da maneira como 
se destinam. 
 
A alegria na Terra não se compara com a alegria no 
Céu 
Virem as costas para o pecado e se arrependam e 
coloquem oração em suas vidas! É por causa da Minha 
misericórdia que devo alertá-los da Verdade. A alegria que 
vocês acham que está faltando nas Minhas mensagens, é 
devido ao fato de que a Humanidade tem virado as costas 
para a verdadeira alegria. A alegria sentida no Céu não 
pode ser comparada com a alegria que vocês 
experimentam na Terra. Alegria na Terra, que vem do 
amor verdadeiro, será pura. Alegria que vem dos bens 
materiais não tem sentido. 
Meus filhos, a alegria que Eu deveria sentir, vendo vocês, 
infelizmente é curta; por causa do que testemunho sobre a 
Terra hoje. Pois, depositam sua alegria em tudo o que 
acham valioso e derivado de posses mundanas, ou dos 
elogios dos outros. Pouco tempo é dedicado a preparar-se 
para a próxima vida. 
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O GRANDE ALERTA é um presente 
Minha misericórdia está sendo trazida a vocês como um 
grande presente. Aceitem isso! Tomem-no! Estendam as 
mãos para Mim, todos vocês! Eu sou o seu bote salva-
vidas em um mar de fogo que está cheio de correntes 
inesperadas e erupções. Salvem-se agora ou aceitem 
serem sugados para dentro de uma corrente de grande 
magnitude. Vocês devem decidir na última hora, aceitar 
uma carona nesse bote. Vocês não terão uma força 
própria para entrar nele. 
 
A Purificação do mundo continua 
Estou exausto, filhos. Não importa quanto Eu tente 
comunicar-Me com vocês, alguns ainda se fazem surdos. 
Mesmo Meus sacerdotes não atendem Meu chamado, 
quando Eu quero revelar Minha Misericórdia. Como a 
purificação do mundo continua aumentando de 
velocidade, agora é a hora de alertar os Meus filhos. 
 
Terremotos e outros desastres globais 
Não tenham medo das tempestades, terremotos, 
Tsunamis, inundações, ondas de calor, vulcões que 
descerão sobre o mundo, para ajudar a impedir o 
Anticristo e seu braço. Os Meus seguidores estarão 
seguros no conhecimento daquilo que os espera no Novo 
Paraíso, que resultará de uma fusão do Céu e da Terra. 
Estas coisas devem acontecer. E nada pode impedir, 
porque foi predito. Esses eventos, porém, Meus filhos, 
serão breves. 
Vocês, Meus fiéis, serão recompensados por sua fé e 
perseverança em face da enorme oposição. A alegria, 
então, Meus filhos, será difícil de compreender. Aqueles 
da Luz serão envolvidos com a glória e o amor que os 
esperam. Aqueles do escuro, não serão capazes de ficar 
na Luz. Eles podem desejar fazê-lo, mas vão machucar-se 
tanto, que vão ter que se esconder. Mas não há nenhum 
lugar para ir, exceto o antro de escuridão, que é liderado 
pelo rei das trevas - o maligno. É isso o que vocês 
querem? 
 
Como Satanás age por meio das pessoas 
Vocês entendem o terror que representa o enganador? 
Vocês não percebem que ele se esconde por trás de cada 
ato de ganância, egoísmo e amor de si mesmo? Enquanto 
vocês vivem o que acreditam ser emocionante; passar a 
vida cheia de diversões, ocupando-se em comer, 
vaidades, vestuários e na busca constante do 
entretenimento seguinte, vocês estão alheios ao que está 
por trás de suas ações. 
Aquela voz secreta, que vocês não podem ouvir, mas 
sentir - quando sentem vontade de agir, o que os 
persuade a procurar, procurar e procurar mais diversão, 
emoção e entusiasmo, vem do maligno. Não importa que 
suas ações motivem-nos a sorrir, rir e bater palmas com 
entusiasmo. É de pouco peso. Esses desejos fortes são 
projetados para ajudá-los a procurar auto-gratificação 
constante. Para que serve isso? Isso faz vocês se 
sentirem bem quando acaba? Claro que não. Quando 
você parar e se perguntar se já não pudesse mais fazer 
essas coisas - e depois? Será que isso importa? No início 
sim. Talvez seja frustrante, mas só quando estiverem sem 
nada, precisarão focar apenas em manter-se vivos. 
A comida vai se tornar mais importante do que os bens 
materiais repletos de diversão. Então, quando vocês 
estiverem sem comida e passarem fome, vocês vão 
perceber que nenhuma dessas atrações são importantes. 
Essa é a purificação, que vai agora ter lugar rapidamente 
no mundo. Através desta purificação, uma forma de 
limpeza, vocês vão ficar curados de novo. Então, e só 
então vocês estarão prontos para aceitar a Verdade. 
 
Como Satanás deixa um sentimento de vazio 
Meus filhos, vocês não veem Satanás trabalhando. Vocês 
não podem vê-lo ainda que ele gaste todo o tempo dele, 
tentando roubar vocês de Mim. Ele trás dores terríveis aos 
Meus filhos. Todas as tentações que ele coloca em vocês, 
utilizam os recursos mundiais, dinheiro, beleza, bens e 

talentos, que são devorados por vocês por causa da 
ganância e dos desejos. Vocês acreditam que, quando 
tiverem todas essas coisas, vocês estarão completos. 
Infelizmente isso não é verdade. Esta é a mentira que 
Satanás usa para aprisionar. Quando aqueles que 
chegaram a esse ponto de riqueza, por qualquer razão 
perdem tudo, então sejam gratos. Pois é somente quando 
vocês se veem nus de posses, que vocês podem 
realmente receber-Me em seus corações. 
 
Mensagem para os ricos 
Para aqueles de vocês que são ricos - Eu não condeno 
vocês. Porque vocês tem conforto material, isso não 
significa que não estão seguindo o caminho certo. Mas 
vocês tem uma responsabilidade de compartilhar e 
cuidar daqueles menos afortunados! Este é seu dever! 
Não é o conforto ou a riqueza material que estão errados. 
Não é a alegria e o riso que vocês experimentam quando 
gozarem a vida, que está errado. Mas, quando isto se 
torna uma obsessão e quando o seu desejo de uma vida 
de luxo tem precedência sobre a sua própria fé e sobre o 
bem-estar dos outros, comete-se um delito aos olhos de 
Meu Pai. 
Suas riquezas, casas, roupas e posses são como as 
nuvens que passam no céu. Elas estão lá neste minuto e 
passam no próximo momento. Vocês não podem levá-las 
consigo para a vida futura. Só suas almas vão com vocês. 
Cuidem de suas almas, mostrem amor uns aos outros e 
àqueles que causam angústia nas suas vidas. Sigam os 
Meus Ensinamentos! Peçam-Me misericórdia! Só então 
irão juntar-se a Mim na Nova Terra, que é o Paraíso. Não 
percam as suas heranças e seus lugares no Reino de Meu 
Pai. 
Seu amado Jesus Cristo 
 
38. 2011 - Ano da Purificação 
Recebido 11 a 12 de janeiro de 2011, 23:45-12:30 
 
Minha querida filha, finalmente estamos reunidos. Nos 
últimos dias você não tinha sua mente disponível para 
receber Minhas mensagens. Não tenha medo, porque 
você vai precisar de tempo para prestar atenção nas 
Minhas mensagens mais urgentes, dadas ao mundo até 
agora.  
No ano 2011 é que as mudanças - a purificação - vão 
começar, e serão testemunhadas por milhões de pessoas 
em todo o mundo. A oração poderá ajudar a evitar 
desastres globais, mas não será suficiente para segurar a 
Mão de Meu Pai Eterno, quando descer sobre a 
Humanidade, em breve. 
Maus comportamentos e a sujeira do corpo, da mente e 
da alma, estão sendo revelados ao mundo neste 
momento, e de modo claro para todos vocês verem agora. 
Para aqueles de vocês, tão ocupados e enrolados com 
sua vida, agora é a hora de parar e ver o que está 
acontecendo ante seus olhos. 
O maligno, que trabalha com aqueles que estão nas 
trevas, criou o caos onde diariamente assassinatos agora 
são rotina, e a Humanidade tornou-se sensibilizada para 
os agressores do mal, que realizam estas atrocidades. 
Egoísmo e ganância dominam sua sociedade. Seus 
líderes e políticos estão sedentos de poder e em muitos 
casos não se importam com o seu bem-estar. Suicídio 
está em ascensão, causado pelo desespero na sua 
sociedade, criada pelo enganador, o maligno. 
Ele, que nunca se revela a vocês, se esconde por trás de 
cada manifestação pública a qual glorifica a imoralidade 
sexual e as ofensas corporais graves aos outros e a si 
mesmos.  
A constante busca de produtos supérfluos, que vocês 
priorizam ao bem-estar das suas famílias, é galopante. 
Quando vocês, Meus filhos, perseguem esses sonhos 
inúteis, vocês vão chegar ao tempo em que vão ficar sem 
comida. Essas coisas vazias e inúteis não vão alimentar 
os seus estômagos vazios. Também não irão satisfazer as 
suas almas vazias, que estão gritando pelo conforto, um 
conforto que vocês já não tem à sua disposição. Esse 
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conforto só pode ser alcançado através da oração 
particular e na oração em grupos. 
 
A Purificação vem antes da Minha Segunda Vinda 
Terremotos estão agora prestes a atingir a Terra, quando 
a ira de Meu Pai for 
desencadeada. Vocês, Meus filhos ingratos, que viraram 
as costas para a Luz da Verdade, necessitam ter medo 
agora. O início da Grande Tribulação está prestes a se 
desdobrar e espetáculos da agitação ecológica vão 
aumentar. A Humanidade vai ficar impotente. Com o 
tempo, vocês vão perceber e aceitar que o Meu Pai existe, 
e Eu, seu Filho amado, agora preparo o caminho para o 
mundo testemunhar Minha Segunda Vinda na Terra. Esse 
tempo se aproxima agora. No entanto, primeiro o mundo 
deve passar por esta purificação essencial. Como o 
número de catástrofes no mundo vai aumentar 
continuamente, assim também os seguidores de Satanás. 
Fora do desafio eles vão continuar com suas vidas 
miseráveis e infligir dor e terror do mal nos Meus fiéis e 
naqueles que vivem vidas justas. 
Se Meus fiéis declararem a Verdade para o mundo 
descrente, mais pessoas, no entanto, vão acordar e 
aceitar que realmente as mudanças estão acontecendo no 
mundo. Através das Minhas profecias e dos Meus 
mensageiros escolhidos, eles irão em breve entender o 
que eles estão realmente testemunhando. Porque os 
eventos que se desenrolam agora, não podem ser 
provocados pelo homem. Eles só podem acontecer, se e 
quando o Meu Pai Eterno der a sua permissão. 
 
Chegou o tempo para a quebra dos Selos  
Meus filhos, o tempo para os sinais chegou, eles 
anunciam quando os Selos (*) serão quebrados e as 
trombetas irão anunciar as mudanças. O mal não será 
tolerado por Deus, o Criador da Humanidade, e vai ser 
erradicado do mundo em favor do bem. Nenhum seguidor 
do maligno, independentemente de qual nível de 
comprometimento que ele tenha com Satanás e suas 
vazias promessas, será poupado a menos que se 
arrependa! (* Apocalipse 5, 2-8) 
O amor, Meus filhos, será mostrado a todos os Meus 
seguidores e os do Pai Eterno, quando vocês abrirem 
seus corações. Satanás, entretanto, manifestou-se a um 
tal nível de exaltação, que seu poder já infectou tantos dos 
Meus filhos que já não acreditam nas virtudes como a 
honestidade, boas ações, o respeito pela vida, por si ou 
por suas próprias famílias. Irmão está virando contra o 
irmão. Irmã contra a irmã. Vizinho contra vizinho. 
Sacerdote contra seus superiores. Bispos contra os 
ensinamentos do Livro Sagrado. 
 
Por que vocês Me punem com a sua falta de amor? 
Meus filhos viraram as costas neste belo planeta - tão 
carinhosamente apresentado a vocês por Deus, o Pai, o 
Criador e Criador de todas as coisas. O que vocês 
fizeram? Por que vocês Me punem com a sua falta de 
amor para com o seu Salvador? Por que vocês viram as 
costas às suas próprias necessidades - a urgência de 
alimentar suas próprias almas? De saciar sua sede de 
conhecimento do Reino de Meu Pai, o Céu - sua herança 
prometida? Vocês, Meus filhos, estão virando as costas 
para sua própria salvação! Vocês não percebem isso? Por 
favor, acreditem que, se não examinarem sua própria 
consciência agora e orarem pedindo orientação, vocês 
não podem e não vão ser salvos! 
 
Sacerdotes ignoram os Ensinamentos 
Meus sagrados servos, os pastores indicados para 
orientar o Meu rebanho, não explicam a existência do 
maligno. Eles, em suas buscas para aparecer como 
modernos, de mente aberta e professores práticos, não 
conseguiram apontar e alerta para os perigos que é 
ignorar os Ensinamentos contidos no Livro do Meu Pai. O 
Livro (a Bíblia), que estabelece claramente a existência do 
mal, e como ele trabalha por meio de cada um de vocês, 
para que ele possa levá-los embora de seu repouso final - 

o Novo Paraíso, que Eu prometi para todos, quando morri 
na Cruz por vocês. Eu não morri por um pequeno grupo 
de pessoas. Eu dei a Minha vida por todos, para que cada 
um de vocês possa ser salvo.  
Lembrem-se, embora o Meu Amor por vocês inclua tudo, 
também Me causa sofrimento profundo. Este sofrimento é 
porque vocês ignoram a Minha existência. Vocês, de 
maneira cega, ingenuamente continuam a acreditar que a 
Terra fornece tudo que vocês poderiam desejar. Vocês 
esqueceram que a vida, a vida depois desta, continuará 
indefinidamente. 
 
Profecias dadas a vocês por Misericórdia 
Sinais, profecias e mensagem têm sido enviados a vocês, 
Meus filhos, ao longo dos anos como um resultado da 
Minha Misericórdia. Com exceção dos Meus seguidores, 
muito poucos de vocês ouviram, abriram seus olhos e nem 
por um momento pensaram em perguntar-se: Esta poderia 
ser realmente uma Comunicação Divina? Se for, então o 
que eu preciso fazer? A resposta é ouvir e aceitar a 
Verdade de suas opções futuras. Decidam qual é o 
caminho que desejam tomar. Rezem em seguida, pelas 
suas almas e as dos seus entes queridos!  
Para aqueles de vocês que arrogantemente viram as 
costas com desprezo, quando Meu Nome é mencionado, 
ou que acenam com suas mãos em desrespeito, quando 
Meus seguidores proclamam a Minha Verdade, então: 
Vocês estão perdidos para Mim. Eu só posso, através da 
Minha Misericórdia, dar a este mundo sinais e mensagens, 
para ajudar a orientá-los. Por causa do Dom do livre 
arbítrio, dado à Humanidade pelo Pai Eterno, Deus o 
Criador e Criador de todas as coisas, Eu não posso forçá-
los. Uma mensagem de amor e compaixão, sempre será a 
Minha razão subjacente, para comunicar-Me com vocês, e 
também será o Meu sentimento de dor e desespero. 
Meu sofrimento, dor e mágoa, estão se intensificando, 
porque Meus filhos estão saltando para os braços abertos 
de Satanás. Isto significa que agora tenho que mostrar 
claramente a todos vocês qual é o destino futuro 
daqueles, que rejeitam a Mim e o Meu Pai Eterno. 
 
A realidade do inferno 
Escolham as mentiras promovidas pelo enganador - a 
principal é que Deus, o Eterno Pai não existe - e vocês 
estão condenados! Ao entrar nas portas do inferno, vocês 
então perceberão o erro terrível que cometeram! 
Acreditem em Mim, Meus filhos, se vocês pudessem pelo 
menos testemunhar o choque e a sensação de horror das 
almas após a morte, quando a Verdade final é revelada a 
elas, vocês não seriam capazes de suportar até mesmo 
um momento desse tormento! Se vocês testemunharem 
apenas um vislumbre desse lugar agora, em termos 
humanos: Vocês cairiam mortos de terror desse destino 
que ataca aqueles que escolhem o caminho do pecado.  
Este caminho, que parece bonito, atraente, sedutor, 
glorioso e cheio de admiração, muda quando vocês 
chegarem no meio do caminho. As mudanças que vocês 
encontrarem no meio do caminho, mostrarão que vocês 
não estão satisfeitos. Este sentimento estranho, vazio e 
decepcionante, continuará inabalável para o resto da 
viagem. Vocês não conseguem entender porque vocês 
sentem isso. Suas experiências, agradáveis no exterior, 
estão cheias de perturbações inesperadas, sentimentos 
desagradáveis, misturados com raiva, frustração, solidão e 
medo. E quando vocês conhecerem o seu ídolo no final da 
sua jornada, e olharem em seus olhos maus, que dançam 
com condescendências de diversões, vocês vão gritar até 
ficarem roucos. E só neste momento final, que vocês vão 
gritar pela Minha ajuda. Mas será tarde demais. Não 
haverá como voltar atrás nessa fase. Vocês terão feito 
suas escolhas nesta vida. E embora Eu chore lágrimas 
amargas de profunda tristeza para cada uma das Minhas 
almas perdidas, Eu não posso mais salvar vocês nessa 
fase. Seu livre-arbítrio, onde vocês escolheram o seu 
próprio destino, estará completamente fora das Minhas 
mãos. 
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Através desta mensagem, mesmo sendo dura, estou 
dando ao mundo o último aviso de puro Amor para cada 
um de vocês. Rogo-lhes, finalmente, ouçam a Minha Voz 
agora, para que possa salvar as suas almas! 
 
Seu amado Jesus Cristo, o Salvador da Humanidade e 
justo Juiz 
 
39. O GRANDE ALERTA e A Segunda Vinda 
estão perto - A Chance de salvar as suas 
almas 
Recebido quarta-feira, 12 de janeiro de 2011, 15:00 
 
Minha filha, Minha mensagem de ontem foi dura. Muitos 
vão dizer "esta não é a maneira que o Senhor fala". Mas 
como eles sabem? É por causa do sofrimento que estão 
sentindo pelos Meus amados filhos, nas mãos de outros, 
que Eu tenho que falar. Falo por causa da Minha Divina 
Misericórdia, a fim de ajudar a salvar os Meus filhos, para 
que possamos estar unidos como uma Sagrada Família 
no Novo Paraíso. Eu não quero perder uma única alma 
para o enganador. É importante que a Minha Voz seja 
ouvida. 
 
É difícil para não-crentes 
Eu entendo que muitos dos Meus filhos, especialmente os 
não-crentes, acham muito difícil acreditar na próxima vida. 
Eles estão tão condicionados por questões mundanas 
que, na sua luta para sobreviver, têm negligenciado a sua 
espiritualidade, de tal forma que não acreditam que há 
outra vida, uma vida eterna. Agora eles precisam 
considerar. Eles acreditam que tudo termina após a morte, 
e que só precisam se preocupar com o mundo em que 
vivem agora. Como Eu Me desespero por essas almas 
equivocadas! Se elas pudessem experimentar um 
vislumbre do que o Paraíso oferece, elas passariam seus 
dias em oração e adoração a Mim e Meu Pai Eterno, em 
louvor e agradecimento. 
Este Novo Mundo, que lhes tenho prometido, é uma 
realidade! Elogio aos fiéis que nunca têm esquecido esse 
fato e que continuam a orar a Mim todos os dias. Como Eu 
amo Meus seguidores! Mas como Eu sofro com eles 
também! Estes seguidores devotos fazem tudo para 
convencer os outros sobre a Minha existência. Mas alguns 
deles estão rindo com desdém do Meu Nome. Isso parte 
Meu coração. 
 
Os falecidos sofrem pelos vivos sem fé 
Os seus amados que partiram sofrem em favor de todos 
vocês que estão na Terra e não crêem! Para aqueles de 
vocês, cujos entes queridos estão em paz no Reino de 
Meu Pai, eles estão constantemente rezando e 
intercedendo. O que vocês não percebem é isso. Se 
vocês acharem tempo para falar Comigo - em suas 
próprias palavras - e me pedirem orientação, mesmo que 
sua fé seja morna, então Eu irei responder. E vocês irão 
saber que Eu tenho respondido. Voltem-se para Mim 
agora, Meus filhos. Com suas próprias palavras e peçam-
Me para restaurar a sua fé. 
Considerem Meus Ensinamentos através destas 
mensagens e através da Bíblia, e lembrem-se de que 
maneira vocês devem viver a sua vida. Eu, pela Minha 
misericórdia, revelarei a vocês, muito em breve, suas 
queixas contra Meus Ensinamentos e todos os pecados e 
crimes que cometeram em toda a sua vida.  
 
O GRANDE ALERTA: Não é o Dia do Julgamento, mas 
uma amostra do que será 
Este é um ato de misericórdia da Minha parte. Vocês vão 
ver os seus pecados e compreender imediatamente como 
eles aparecem para Mim. Imediatamente vocês vão 
entender claramente como eles são ofensivos e errados. 
Esta é a sua chance, filhos, de se arrepender. Este não é 
o dia do julgamento, mas um gostinho do que vai ser.  
A Minha Misericórdia por vocês está dando o GRANDE 
ALERTA, o maior de todos os presentes, antes do Dia do 

Julgamento – esta é a chance de arrepender-se e mudar 
suas vidas antes do Dia Final - o momento em que Eu 
estarei de volta na Terra. Venho, como vocês sabem, não 
como Salvador, mas sim como um justo Juiz. Esse tempo 
agora está perto, Meus filhos! Não tenham medo! Eu amo 
todos vocês. Vocês estão em Meu coração. Permitam-Me 
entrar no seu agora, e deixem-me guiá-los ao Reino do 
Meu Pai. Não tenham medo da morte! A morte será 
apenas uma porta para uma vida nova e bonita na 
eternidade, cheia de paz, amor e felicidade. 
 
A vida na Terra é apenas uma passagem no tempo 
Sua vida na Terra é simplesmente uma passagem no 
tempo. Ela pode ser cheia de amor, alegria, dor, rejeição, 
medo, raiva, desespero, frustração e tristeza. Mas é só 
quando vocês voltarem para Mim que suas dores serão 
aliviadas. Bem aventurados os que sofrem e, 
especialmente, em Meu Nome, vocês serão glorificados 
no Reino de Meu Pai. Bem aventurados são também 
aqueles que voltam a Mim, porque haverá grande alegria 
no Céu. 
Vocês serão bem-vindos no Meu Novo Paraíso. Rezem 
pelas suas almas e as dos seus familiares agora.  
O GRANDE ALERTA vai acontecer em breve! Então 
vocês vão saber a Verdade. Vocês então terão a chance 
de se redimir diante dos Meus olhos. 
Eu amo todos vocês. Regozijo-Me, porque sei, que muito 
mais dos Meus filhos, vão agora voltar para Mim e Deus, o 
Pai Eterno, porque o prazo para o Fim dos Tempos está 
muito próximo agora. Estejam preparados! 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
40. Como entrar no Céu - O papel do 
sofrimento 
Recebido sábado, 14 de janeiro de 2011, 10:00 
 
Minha querida filha, a maneira pela qual Eu Me comunico 
com você está começando a mudar. Embora Eu tenha, em 
mensagens anteriores, alertado os Meus filhos sobre a 
urgência de se arrepender para receber a salvação. 
Minhas próximas comunicações estão direcionadas para 
ajudar as almas a fim de obterem a perfeição espiritual. 
O Paraíso, Minha filha, embora seja o verdadeiro lar para 
todos e cada um de vocês, não é fácil de entrar. A entrada 
é pequena e por isso só alguns podem entrar por vez. 
Para entrar, as almas devem mostrar humildade e colocar-
se totalmente em Minhas mãos. Elas devem deixar de 
lado o orgulho e caráter forte e o apego que elas têm com 
as coisas materiais nesta Terra, se quiserem entrar no 
Céu. 
Todos os Meus filhos que estão começando sua jornada 
espiritual para Mim agora, para que compreendam a 
Verdade, devem trabalhar duro agora e compreender as 
qualidades essenciais para entrar no Reino do Meu Pai. 
 
A Importância da Humildade 
Humildade é uma palavra que muitos dos Meus filhos 
entendem através dos Meus Ensinamentos. Enquanto 
muitos dos Meus seguidores entendem porque é 
importante, eles estão confusos quanto ao que realmente 
implica. Humildade significa sinceridade. Significa aceitar 
com dignidade as provações, os desafios e os abusos que 
vocês vão encontrar pela frente, especialmente quando 
vocês vem em Meu Nome. Meu melhor conselho é isso: 
Pensem vocês como uma criança, uma criança simples e 
inocente, sem conhecimento da sociedade do mal, que 
vocês normalmente experimentam como adulto. 
Comuniquem-se todas as vezes em suas orações para 
Mim com os olhos e o coração de uma criança.  
Continuem com as orações e a comunicação simples. Eu 
não espero que vocês recitem todas as orações proferidas 
por amor ao mundo. Olhem para cima e compartilhem 
seus problemas Comigo. Compartilhem seus sofrimentos! 
Entreguem para Mim! Vocês serão muito recompensados, 
quando vocês aceitarem dor ou sofrimento em suas vidas 
por Mim. Vocês podem não perceber isso, mas quando o 
fizerem, estarão salvando muitas almas e abrindo o 
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caminho para elas entrarem no Céu. Este fato não será 
revelado até que vocês também entrem no Céu, onde 
vocês vão experimentar a glória dos seus dons generosos 
Comigo. 
 
Não percam a paciência ao defender sua fé 
Mostrar humildade significa aceitar o que se passa ao seu 
redor, embora seja doloroso. Mostrar dignidade em todos 
os momentos, mesmo quando Meu Nome está sendo 
desprezado em sua presença. Por todos os meios 
defender - e apaixonadamente, se assim o desejar - mas 
nunca julgar os abusadores publicamente desprezando-
os. 
Expliquem a Verdade e Meus Ensinamentos com calma! 
Não percam a paciência! E também não tenham medo do 
agressor! Sejam firmes! Defendam-se, mas apenas 
reiterando os Meus Ensinamentos! Nunca tenham medo 
de falar a Verdade abertamente. Não confundam 
humildade com covardia. Alguns dos Meus seguidores 
que entendem a importância da humildade e da sua 
relevância em santificar almas, confundem isso e ficam 
calados quando o Meu Nome é ridicularizado em público. 
Vocês nunca devem julgar a pessoa que ridiculariza a Mim 
ou Meu Pai Eterno ou a Minha amada Mãe Santíssima, 
mas vocês devem manter-se em sua defesa da Verdade. 
 
Sofrimento, um Dom de Deus 
Quando falam Comigo como uma criança, entendam isso: 
Se vocês abrirem seus corações e colocarem toda a sua 
confiança em Mim, Eu vou dirigi-los quando vocês 
enfrentarem sofrimentos nesta Terra. Não virem as costas 
para Mim! Meus filhos, embora seja extremamente 
doloroso o sofrimento, considerem como um Dom de 
Deus. Uma bênção. Porque é através das dores e 
sofrimentos que a purificação acontece. Ofereçam os seus 
sofrimentos para Mim! Ao fazer isso, vocês estão aliviando 
o tormento que Eu estou sofrendo, quando experimento as 
dores da Minha paixão na Cruz repetidas vezes, a cada 
dia, que Eu testemunho o horror no mundo de hoje. 
A purificação que ocorre, quando vocês aceitam o 
sofrimento, não importa quão ruim, quando oferecido com 
alegria para a salvação da Humanidade, não pode ser 
verdadeiramente entendido por vocês, Meus filhos. Mas, 
quando vocês se aproximarem de Mim, abrindo seus 
corações, abandonando as suas vontades e entregarem-
se totalmente a Mim, vocês vão entender melhor. Vocês 
percebem que, é só fazendo isso que vão estar em união 
Comigo. E quando o fizerem, suas provações e 
sofrimentos na Terra se facilitam. Com o tempo, vocês vão 
aceitar o sofrimento com alegria em seus corações. 
Especialmente quando oferecerem isso como presente 
para Mim.  
Sofrimento é um Dom de Deus e é permitido. As almas 
que ajudarem a salvar, irão garantir-lhes um lugar no 
Reino de Meu Pai.  
Esses ensinamentos não são novos, Meus filhos. É 
simplesmente assim, vocês não foram lembrados dessa 
simples verdade. Minhas mensagens e ensinamentos 
nunca mudaram. Eles são simples e estão resumidos nos 
Evangelhos e nos Dez Mandamentos. Basta lembrar que 
quando vocês se doarem a todos, vocês se doam a Mim. 
Mostrem amor ao próximo e vocês mostrarão amor por 
Mim.  
Tratem-nos da maneira que vocês esperariam ser 
tratados. E nunca se esqueçam que, quando vocês se 
sentem irritados com os outros e são tentados a fazer-lhes 
dano ou puni-los de qualquer maneira, Eu estou presente 
neles - mesmo naqueles que Me odeiam. Se infligirem 
danos a Meus filhos, vocês estarão fazendo o mesmo 
para Mim. Com o tempo, Meus filhos, todas estas ações 
graciosas farão sentido. Orem todos os dias pedindo a 
força para viverem as suas vidas em Meu Nome. Saibam 
que todas as vezes que vocês perdoam aos outros, 
embora possa parecer um inimigo, vocês expandem o 
Meu Coração de Amor e Misericórdia. Por isso vão 
receber a felicidade eterna no Céu.  
 

Orem por perseverança! Imitem a Minha vida! Não vai ser 
fácil. Mas suas ações, não importa quão pequenas, vão 
ajudar as almas. 
Seu amado Mestre e Salvador, Jesus Cristo - um com 
Deus, o Pai Eterno e o Espírito Santo 
 
41. Carregando a Minha Cruz 
Recebido domingo, 16 de janeiro de 2011, 15:00 
 
Sim. Minha filha amada, sou Eu. Tem sido uma longa 
curva de aprendizado para você e você vai continuar a ser 
alimentada com o conhecimento da Verdade através do 
Dom do Espírito Santo que enche a alma. 
Minha filha, peço a você que estas mensagens, que são 
uma mistura de avisos prévios, profecias e um resumo dos 
Meus Ensinamentos, sejam espalhados para todos no 
mundo. É muito importante que os Meus filhos entendam 
as formas, pelas quais eles podem preparar as suas 
almas, para redimir-se ante os olhos de Meu Pai. 
 
A Renovação Espiritual acontece no mundo atual 
Há uma nova devoção em honra a Mim, ao Meu Pai 
Eterno, ao Espírito Santo e a Minha querida Mãe, 
acontecendo no mundo agora. Embora não seja 
claramente visível, essa poderosa renovação espiritual 
ajudará a proteger Meus filhos, mesmo aqueles que 
voltam as costas para Mim em todas as partes. Agora o 
Evangelho será revisitado, as pessoas começarão a 
experiência da fome pela Verdade. A purificação aumenta 
constantemente e torna-se mais difundida em todo o 
mundo. Por causa da purificação, estas almas, vazias de 
amor por Mim, vão abrir os corações novamente. 
Como o amor se desenvolve através da Luz dos Meus 
seguidores, os efeitos do maligno e o comportamento 
daqueles que ele infesta, vão enfraquecer. O maligno vai 
revidar. 
 
Os dias de Satanás estão contados 
Como seus dias na Terra são menores, de hora em hora, 
Satanás vai tentar causar tantos danos quantos ele puder. 
Seus seguidores vão acelerar suas atividades e aumentar 
imediatamente a difusão da maldade em toda parte. Suas 
ações, que serão terríveis de se testemunhar, uma vez 
que vão manifestar-se diante de seus olhos espantados, 
serão de curta duração. 
A fé, Meus filhos, reforçada através da oração diária, irá 
acabar com essas atrocidades. Voltem, Meus filhos, para 
redescobrir os Meus Ensinamentos. Tragam-me de volta 
para suas vidas! Levem-Me em seus corações mais uma 
vez, para que Eu possa segurá-los em Meus braços. 
Deixem-Me orientá-los em direção à perfeição espiritual, 
para que vocês estejam preparados para a Vida Eterna, 
quando a Terra e o Céu se fundirem como um. 
Imitem-Me, Meus filhos, em suas vidas diárias! Tomem a 
Minha Cruz, mesmo quando a carga parecer pesada. Não 
tenham medo de aceitar Minha Cruz, porque Eu só vou 
permitir a vocês transportarem o que são capazes de 
suportar de sofrimento nesta vida. 
 
Significado do sofrimento nesta vida 
Quando vocês sofrem nesta vida, vocês estão carregando 
Minha Cruz. Vocês tem duas escolhas. Se rejeitarem a 
Minha Cruz, gemendo, e ficarem amargurados por causa 
dela, em seguida, aumentará o sofrimento. Por outro lado, 
se vocês aceitarem a Cruz e oferecerem o seu sofrimento 
para salvar almas, então este é um presente maravilhoso 
para Mim.  
Se vocês aceitarem esse sofrimento, as provações e 
tribulações com alegria, então a sua carga ficará mais 
leve. Vou ajudá-los a levá-la. A dor em seguida, diminuirá 
e vão reinar em vocês a paz, o amor, a alegria e a pura 
felicidade. 
 
Vivam uma vida simples 
Filhos, vivam uma vida simples e façam tudo com 
moderação! Quando vocês comem, bebem, dormem, 
descansam e relaxam, garantam que isso seja feito com 
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moderação. Uma vez que suas necessidades físicas 
forem atendidas, vocês não devem continuar a buscar 
mais, porque isso suga os seus espíritos. Penitência, 
Meus filhos, é importante para se estar cada vez mais 
perto de Mim! Com isto quero dizer: façam sacrifícios 
pessoais! O jejum é apenas um exemplo de penitência. Eu 
preguei a importância da penitência durante Meu tempo 
na Terra. O mesmo aconteceu com Meu precioso profeta 
São João Batista. 
Eu, ao jejuar por 40 dias, fiz isso para dar-lhes um 
exemplo. É somente através do jejum, filhos, que irão 
ajudar a expulsar o maligno. 
Meus queridos filhos, vocês ainda tem muito pela frente. 
Mas não entendem ainda, o que vai ser exigido de vocês 
nos próximos anos. É importante, entretanto, que se 
aproximem de Mim, para que estejam preparados para as 
provações futuras, que os Cristãos vão enfrentar em todo 
o mundo. Vão em paz. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
42. Como é fácil pecar 
Recebido segunda-feira, 24 de janeiro de 2011, 21:50 
 
Hoje, Minha querida filha, você finalmente compreendeu 
os perigos colocados pelo enganador, quando você baixa 
a guarda. A oração ao Meu Pai Eterno, através do Terço 
da Divina Misericórdia, é importante para santificar a sua 
alma. 
O pecado, Minha querida filha, é difícil de evitar. É mais 
difícil atingir as Minhas graças especiais, do que evitar o 
pecado sob qualquer forma. Por ter sido chamada para 
fazer esse trabalho sagrado, você será sempre um alvo do 
maligno, que aproveita de cada oportunidade, para criar 
negatividade em sua vida. Ele vai usar aqueles ao seu 
redor, como uma forma de ataque, é por isso, que você 
deve sempre estar em guarda contra ele. Nunca deixá-lo 
vencer, porque quando ele consegue infestando almas, 
ele provoca terrível dor, angústia e sofrimento. Ele 
desintegra amizades, faz confusão e desespero e incute 
pensamentos falsos nas mentes dos seus alvos. Então, 
quando Meus filhos sentem culpa por suas próprias 
fraquezas, para sucumbir à tentação, eles experimentam 
uma forma de miséria, que traz desespero e distração em 
suas vidas.  
Meus filhos sempre serão tentados a pecar. A perfeição 
de suas almas é extremamente difícil de atingir e requer 
uma tremenda disciplina e determinação de sua parte. Se 
e quando vocês caírem na sedução do maligno e 
cometerem o pecado, vocês devem imediatamente orar de 
todo seu coração e pedir perdão. 
A confissão regular é um Sacramento muito mal 
compreendido. É somente pelo comparecimento semanal 
no confessionário que a sua alma pode permanecer em 
um estado de graça. Quando sua alma é santificada desta 
forma e através da oração diária, só então vocês podem 
manter o enganador afastado. 
 
A culpa do pecado 
Se vocês sofrem culpa como resultado de uma ação 
pecaminosa, independentemente de quão grave é a 
ofensa aos olhos do Meu Pai, não se preocupem! 
Reconsiderem, abram seus corações e peçam perdão!  
A culpa é um sentimento negativo. E enquanto ela serve 
como uma forma de orientar a sua consciência, não é 
saudável permanecer nesse estado. Peçam a graça, por 
meio da oração, para atingir a necessária pureza da alma, 
para Me servir. A paciência é importante. Nunca deixem o 
pecado afastá-los de Mim. A culpa nunca deve ficar no 
caminho para buscar a redenção. 
Lembrem-se que, por causa do pecado original, vocês 
serão sempre vítimas das tentações do maligno. É através 
da oração, do jejum e dedicação à Santa Eucaristia, que 
vocês vão se chegar para mais perto de Mim. Isso requer 
tempo, que deve ser investido. 
Vão agora, Meus filhos, e lembrem-se de uma coisa: 
Nunca tenham medo de voltar para Mim, quando vocês 
tiverem pecado! Nunca se envergonhem de pedir perdão, 

quando vocês estiverem realmente com remorso! Mas 
lembrem-se também que, quando vocês não vão, isto 
atrairá o enganador novamente, e de novo, e sua alma vai 
mergulhar na escuridão. Escuridão atrai escuro. A Luz 
atrai Luz. Eu sou a Luz. 
Voltem-se para Mim agora e deixem o Meu amor brilhar 
através das suas pobres almas perdidas. Eu vos amo 
tanto, Meus filhos, que quando vocês voltam os seus 
corações para Mim, não importa o quanto de isolamento 
vocês sintam, vocês nunca vão ser rejeitados.  
Vão em paz e amor! 
Seu Divino Salvador Jesus Cristo 
 
43. Preparem-se para O GRANDE ALERTA, 
a Iluminação da Consciência 
Recebido quinta-feira, 28 de Janeiro de 2011, 00:15-01:00 
 
Hoje à noite, Minha filha amada, você recebeu a graça 
que te tornou mais forte para continuar com esta Missão 
Sagrada. Através da devoção dos Meus amados e 
estimados seguidores, que têm orado muito por você, 
Minha filha, você vai caminhar rapidamente à frente, para 
completar esse Livro da Verdade. Não importa o quanto 
você estiver distraída, você ainda acha que é difícil de 
rejeitar o seu dever Comigo. Isso é gratificante para Mim, 
mas não temos muito tempo. 
Minha filha, está sendo dado ao mundo este presente 
especial - o Livro da Verdade - para mostrar aos Meus 
filhos o que eles precisam fazer agora, a fim de se 
prepararem para o GRANDE ALERTA, a Iluminação da 
Consciência, que está sendo dado à Humanidade para 
ajudar a prepará-los adequadamente para Minha 
Segunda Vinda. 
Para aqueles que não acreditam em Mim, ainda deve ser 
dada a oportunidade de ler a Verdade. Quando esse 
evento ocorrer, após essas mensagens serem dadas para 
o mundo, as pessoas vão compreender a autenticidade 
das Minhas Palavras, dadas através de você, Minha filha, 
para salvar a Humanidade. 
 
Evento místico a ser vivido por todos acima de 7 anos 
Não se sinta magoada, quando as pessoas descartam 
essas mensagens, Minha filha. Basta que sejam gratos os 
que estão recebendo esse presente. Eles vão 
compreender a Verdade desta profecia, após este evento 
místico, que será experimentado por todos os Meus filhos 
acima de 7 anos de idade, que acontecerá no mundo todo. 
Aqueles que viverem após este evento, sejam mais 
cautelosos sobre o conteúdo deste Livro Sagrado. Eles 
vão achar difícil ignorá-lo, mesmo que sua fé seja fraca. 
Outros, que não querem saber a Verdade ainda, precisam 
ser lembrados do conteúdo deste Livro! 
Nunca desistam, Meus filhos, quando se trata de salvar 
almas! Todos os Meus preciosos filhos nascem do Amor 
de Meu Pai Eterno. Quando eles perderem o seu caminho, 
não importa. Deus, Meu Pai Eterno, ainda ama a cada um 
de Seus filhos. 
A fé, Meus filhos, pode ser reacendida pela fé dos outros, 
abençoados com o Espírito Santo. Meus filhos escolhidos, 
enviados para espalhar a Minha Palavra agora para o 
mundo, têm a capacidade de trazer lágrimas de alegria 
para aquelas pobres almas, que gritam pelos sentido em 
suas vidas vazias e confusas. 
 
Olhem para todos através de Meus Olhos 
Sempre olhem os seus amigos, familiares, vizinhos e 
colegas de trabalho através dos Meus olhos. Procurem 
sempre o lado bom! Mostrem amor para com eles, e eles 
vão sentir a Minha presença. Eles serão atraídos para 
vocês e não sabem porque. 
Através do Meu exemplo, imitem-Me e vocês vão Me 
ajudar a converter Meus filhos perdidos. Rezando por 
eles, vocês podem atraí-los para mais perto de Mim. 
Através dos sacrifícios e da aceitação do sofrimento em 
união Comigo, vocês podem salvar almas. Isso inclui 
aquelas almas que ainda hão de deixar esta Terra, bem 
como as que aguardam o Julgamento no Purgatório.  
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Deixem-Me lembrá-los, finalmente, que vocês tem duas 
escolhas. Acreditem em Mim, abrindo as mentes para a 
Verdade contida no Evangelho. Se vocês perderam toda a 
fé, leiam apenas uma parte dos Meus Ensinamentos. Em 
seguida, peçam-Me para lhes mostrar a Verdade em seus 
corações. Então vocês saberão qual o caminho que vai 
levá-los a Mim no Céu. Alternativamente, vocês podem 
manter os seus olhos fechados e se recusar a ouvir. 
Somente a oração dos fiéis pode ajudá-los em seguida. 
Oração pelos 
Meus seguidores, combinada com a recitação do Terço da 
Divina Misericórdia, dada à Irmã Faustina no século 20, 
pode salvar as suas almas no momento da sua morte. 
 
Rezem o Terço da Divina Misericórdia  
Rezem, rezem, rezem o Terço da Minha Divina 
Misericórdia pelas suas almas, e as dos não-crentes 
agora. Os grupos de oração vão ajudar a espalhar a 
Verdade, incutir a fé naqueles que perderam todo o 
sentido, de quem são e de onde eles vieram. Será 
fundamental para impulsionar a propagação da iluminação 
evangélica que agora vai ser sentida em todas as partes 
do mundo, quando o tempo de abordagens para as 
profecias relativas à Minha Segunda Vinda na Terra 
começarem a ser reveladas, e vão se desenrolar diante de 
uma série de eventos globais. 
Estejam preparados, filhos, em todos os momentos! 
Mantenham-se em um estado de graça e mantenham 
seus corações abertos aos Meus Ensinamentos de Amor 
e paz na Terra! Se todos Meus filhos seguissem Meus 
Ensinamentos, então não haveria guerras, ódio, ganância 
e pobreza no mundo. Vocês precisam sentar-se 
calmamente, cada um de vocês, pelo menos meia hora 
cada dia (e ler a Bíblia e/ou rezar).  
Leiam os Salmos, parábolas e perguntem a si mesmos: 
"Será que esta lição se aplica à minha vida no mundo de 
hoje?” Vocês sabem que a resposta é, obviamente, SIM. 
Orem para ter a força de mudar suas atitudes e opiniões 
sobre a vida após a morte. Repitam esta lição importante! 
A Terra é apenas uma breve passagem no tempo. A única 
verdadeira felicidade é a vida eterna Comigo no Céu, no 
Paraíso – no Reino de Meu Pai. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
44. O Amor é o Caminho para a Salvação 
Recebido sábado, 05 de fevereiro de 2011, 11:50 
 
Minha filha amada, hoje lhe foi dadas graças extras, que 
Me permite atraí-la para mais perto. Pois é somente 
estando perto de Mim, que vocês serão capazes de 
experimentar paz, amor e alegria em seus corações. É 
somente através da oração e entregando-Me seus 
problemas que vocês vão estar em união Comigo. Quando 
vocês se entregarem a Mim, Meus filhos, e confiarem em 
Mim, então vão entender o Amor que tenho por vocês no 
Meu coração. E quando fizerem isso, o seu amor por Mim 
irá crescer mais forte. É somente quando oferecem todas 
as suas preocupações e colocam-nas em Minhas Mãos, é 
que elas vão ser cuidadas. 
Só é possível mostrar o verdadeiro amor a outras 
pessoas, quando vocês Me amam. É através do amor, 
que vocês vão ser abençoados com os Dons de olhar para 
outros seres humanos, através do Meu coração, que está 
cheio de Amor e compaixão. 
Só quando vocês Me mostrarem amor verdadeiro, é que 
suas vidas vão mudar, e a alegria surgirá através das suas 
vidas diárias. Não tenham medo, filhos, do Meu Amor! Ele 
está lá para todos vocês em abundância. Se vocês se 
voltarem para Mim e Me pedirem por Meu Amor. Depois 
de receber esse Amor, sejam generosos com ele! 
Espalhem Meu Amor em todos os lugares, para todas as 
pessoas, especialmente as almas tíbias. Este é o único 
caminho para salvação. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
 

45. A Conversão Global vai acontecer 
Recebido domingo, 6 de fevereiro de 2011, 13:40 
 
Amada filha, esta é uma das mensagens finais para ser 
inserida no Meu primeiro volume de Escrituras Sagradas, 
que estão contidas no Livro da Verdade. 
Meus amados filhos, em breve vocês vão estar cientes da 
Minha existência, através do castigo. Muito em breve, aos 
fiéis em Deus, o Todo-Poderoso, e também aos ateus, 
será dado o Dom final (o GRANDE ALERTA), antes do 
Dia Glorioso, quando Eu voltar para julgar. 
Este Grande Evento (o GRANDE ALERTA) vai abrir seus 
corações e vocês vão olhar com admiração para o 
maravilhoso Amor que Eu vou mostrar neste Ato de 
Misericórdia. Muitos de vocês não acreditam que Eu, ou o 
Meu eterno Pai, existimos. Porque muitos de vocês, almas 
inocentes, devem compreender que a Minha Misericórdia 
estende-se a vocês durante o GRANDE ALERTA. 
Não importa o nome que querem Me dar, será então, que 
uma nova compreensão vai abraçar as vossas almas. 
Sejam gratos quando isso acontecer, porque este castigo 
será a salvação de vocês! 
Quando este evento acontecer sobre todos, juntem-se os 
fiéis com aqueles que vão aderir, porque eles vão, 
finalmente, compreender a Verdade e irão formar Meu 
novo exército na Terra. Cada um de vocês, que pedirem 
perdão, quando seus pecados forem revelados, procurem 
espalhar a Verdade para aqueles que estão na escuridão! 
Este presente, Meus filhos, deixa vocês feridos, quando 
são ridicularizados em Meu Nome. Sejam gratos quando 
isso acontecer, porque então vão saber, embora seja 
dolorosa essa experiência, que são verdadeiros discípulos 
Meus. Vocês estarão Comigo no Paraíso, quando o tempo 
chegar. Nunca temam sua fé, Meus queridos! Para 
vivenciar, por apenas um momento o esplendor absoluto 
que Meu Pai criou para vocês no Paraíso, seus olhos 
humanos não poderiam suportar a Luz e a Glória. Quando 
virem isso, embora a sua conexão com esta Terra bela, 
porque esta também foi criada por Deus, vocês vão 
implorar para o momento em que possam juntar-se 
Comigo no Paraíso. 
 
Mensagem de Amor aos ateus 
Lembrem-se desta Minha lição final! Ateus, em todos os 
lugares, escutem esta mensagem agora, mesmo se vocês 
acharem que é difícil fazê-lo. Cada um de Meus filhos 
nesta Terra sente amor em alguma fase da sua vida. 
Quando vocês sentem amor em seus corações, vocês não 
podem vê-lo, tocá-lo e podem achar difícil de descrever. 
Não há nenhum método científico disponível, que possa 
avaliá-lo. O amor torna vocês humildes. O Amor faz vocês 
generosos de coração. O Amor pode ajudar vocês a fazer 
grandes sacrifícios. O Amor é confuso, mas apaixonado. 
O Amor não é feito pelo homem. É um Dom de Deus. O 
Amor vem de uma única fonte. O Amor é Deus. Deus é 
Amor. É tão simples. Abram seus corações para o Amor 
puro que Eu e Meu Pai Eterno temos para cada um de 
vocês! Olhem para Mim como uma criança olha para seu 
Pai! Chamem-Me e Eu vou encher seus corações! 
Quando isso acontecer, vocês nunca vão voltar atrás. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
46. Publiquem Minhas mensagens em todo 
o mundo 
Recebido segunda-feira, 07 de fevereiro de 2011, 22:00 
 
Minha filha, você se desviou um pouco e agora você pede 
a força necessária para dar-lhe confiança e coragem para 
realizar as Minhas instruções. Isso é bom. Dá-me o seu 
tempo, como Minha Amada Mãe solicitou, porque sua 
alma deve permanecer pura, quando comunicar a Minha 
Palavra. 
Eu devo agora pedir-lhe para começar a planejar o 
lançamento do Meu precioso GRANDE ALERTA, um 
presente para cada um no mundo. Eles devem ser 
informados sobre os detalhes, até o final de fevereiro, 
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através da internet e em todo o mundo. Depressa filha, 
faça o que tem de ser feito, de modo que, tantas pessoas 
quanto possível tenham a chance de ouvi-lo. Dê esse 
tempo, Minha amada filha, porque é urgente! Este pedido 
não é feito para assustá-la. Trata-se de ênfase na 
urgência, para que o maior número de pessoas no mundo 
estejam preparadas. 
Então, eles podem buscar a reconciliação, quando forem 
revelados os seus pecados diante dos seus olhos. Ao 
preparar-se, irão beneficiar-se muito. É devido a esta parte 
das Escrituras, que eles vão sobreviver ao GRANDE 
ALERTA. Em seguida, eles estarão puros e com as 
bênçãos que irão receber, então estarão prontos para 
enfrentar as provações que virão a seguir. 
Abraça esse Dom, Minha filha! Não se sinta assustada ou 
desiludida! Este é um presente para a Humanidade. 
Aceitando a chamada, isto significou que você sofreu, mas 
não da forma que você esperava. Seu sofrimento veio por 
causa da tentação. Suas dúvidas a impediram de aceitar a 
paz e a alegria em sua alma. Terás paz e alegria em sua 
alma, se você Me permitir a liberdade de levá-la e orientá-
la. Agora é o tempo, Minha filha, para entregar tudo pra 
Mim. Ofereça-Me o seu livre-arbítrio como um dom, e Eu 
vou lhe dar o presente maior e melhor de todos. Paz, 
alegria e um imenso amor por Mim em cada parte de seu 
ser. Vem agora, Minha filha. Seja Minha! Finalmente junte-
se em união Comigo! Dê-Me todo o seu amor, 
sofrimentos, problemas e preocupações! Basta abrir-se 
agora! Então, e só então, você será verdadeiramente livre 
e leve de coração. 
Este trabalho vai exigir força, Minha filha. Você não é 
apenas uma vidente. Estou dando a você o Dom da 
profecia. Por quê? Porque você, Minha profetisa preciosa, 
será fundamental para espalhar a boa notícia ao mundo 
inteiro, sobre a Minha Segunda Vinda, quando Eu voltar a 
Terra. 
Sei que esta notícia pode vir como um choque, mas você 
vem sendo preparada para este papel por um tempo muito 
longo, só que não sabia disso. Para ajudá-la nessa tarefa, 
Eu tenho atribuído um número de Santos. Incluem São 
Bento, Santo Agostinho, Santo Papa João Paulo II, Santa 
Faustina, São Malaquias e Santa Teresa de Ávila. Vou 
revelar os outros com o tempo. Todos estão trabalhando 
agora para apoiar a sua tarefa, que é uma das mais 
importantes que já dei para a Humanidade, neste 
momento crucial da história. 
Não tenha medo, Minha filha! Você está mais do que 
capacitada para essa missão. Por que acha que Eu exijo 
esta disciplina de você? Tens ainda algum caminho a 
percorrer na sua vida de desenvolvimento espiritual, mas 
que virá com o tempo. Vou continuar a comunicar-Me 
reservadamente, enquanto o primeiro volume se torna 
público. Eu te amo, Minha filha. Eu sei que você Me ama. 
Eu sei que pode ser muito difícil para você, com todas as 
suas pressões. Mas você vai perseverar, ficar mais forte e 
mais forte. Sua energia e ritmo rápido de mente, irão 
garantir que esta importante série de mensagens vá para 
todos os Meus filhos, por toda parte. Em todos os países. 
Isso é tudo por agora. Obrigado por ter tomado o tempo 
para meditar e responder-Me esta noite. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
47. Mensagem do Espírito Santo 
Recebido sábado, 12 de fevereiro de 2011, 03:30 
 
Agora, chegou a hora de levantar-se e tomar este cálice – 
beba-o, porque é a Taça da Salvação. Beba deste cálice 
agora, e você vai ficar preparada para compartilhá-lo com 
a Humanidade. Prepare-se para revelar as Palavras de 
Cristo, para que as almas possam ser salvas durante o 
GRANDE ALERTA! 
Não perca um único momento, porque o tempo agora se 
aproxima para este grande evento. Você terá só um pouco 
de tempo, para o mundo ler o conteúdo na internet. Mas 
esse período será fundamental para salvar milhões do 
fogo do inferno. 
 

Esta é uma grande responsabilidade, mas agora você está 
apta. Vá em amor e paz! 
O Espírito Santo 
 
48. Ascensão do mundo árabe - 3 líderes 
mundiais serão assassinados 
Recebido quinta-feira, 17 de fevereiro de 2011, 11:45 
 
Minha amada filha, hoje estou cheio de alegria porque 
esta série importante de mensagens estão sendo 
preparadas para a divulgação para toda a Humanidade. 
Você vai descobrir em breve que todos os Países vão 
buscar essas mensagens. Não se preocupe com a sua 
segurança, vou proteger você e sua família em todos os 
momentos. Embora Eu esteja cheio de Amor para você, 
Minha filha, Meu coração está rompendo com profunda 
tristeza pelo sofrimento que está sendo infligido pela 
sociedade astuta, conspirando para dominar Países. 
Eles vão fazer isso, inteligentemente, eliminando líderes. 
(*) Em seguida, eles irão oferecer ajuda. Então eles vão 
comprar a amizade dos novos regimes, até controlá-los. 
Este novo controle será pior do que os ditadores sedentos 
de poder, que foram derrubados em nome da liberdade.  
Veja agora, Minha filha, a velocidade com que o mundo 
árabe se une contra o Meu povo, os judeus. Veja como 
todos os seus aliados vão desaparecer, deixando-os 
expostos.  
Minha filha, quando o GRANDE ALERTA ocorrer, Minha 
Palavra será ouvida mais facilmente, depois acontecerá a 
conversão. Este será o tempo para os Meus seguidores 
sagrados se unirem em desafio contra a tirania, que 
surgirá no mundo ocidental, especialmente na Europa. 
Lutem pelo seu direito de orar! Se não, a guerra não 
vai ser uma guerra religiosa, mas uma guerra de 
genocídio. 
Três líderes mundiais serão assassinados logo, um por 
um. Lembrem-se que cada um deles será assassinado 
através da conspiração do grupo do mal, organizações 
subculturais, que governam em todas as nações e que 
vocês não podem vê-las, porque são covardes. Mas, elas 
não vão poder esconder-se por muito tempo. Quando o 
controle estiver em suas mãos, se empenharão pela sua 
atenção e exigirão respeito. 
O GRANDE ALERTA vai ajudar a salvar todos os Meus 
filhos, em todos os lugares. A conversão, um presente 
Meu, vai ser dada mesmo para aqueles, que planejam e 
tramam para ganhar o controle sobre a Terra de Deus. Se 
eles pudessem entender que esse poder nunca vai ser 
deles, poderiam parar. Mas eles estão cegos. 
Muitos dos Meus Anjos, que agora estão infiltrados na 
Terra como seres humanos, vão ajudar a mostrar a 
Verdade a essas pobres almas transviadas. Muitas se 
converterão. Outras não. 
Minha filha, vai, e espalha a Palavra rapidamente! Você 
tem apenas algumas semanas. Use todas as ferramentas 
disponíveis! Mostre coragem! Faça absolutamente tudo 
para permitir que todos os Meus filhos, todas as nações, 
compreendam o significado do Meu presente especial (o 
GRANDE ALERTA) - quando Minha Mão se estender do 
Céu para salvar suas almas. 
Aqueles que não se converterem de imediato, irão fazê-lo 
antes da perseguição, quando mais e mais almas voltarem 
para Mim. Este será um momento muito difícil para todos. 
Mas sejam pacientes, há bons tempos à frente, quando a 
paz retornar à Terra. Meus filhos, depois desta “chamada 
para despertá-los” (o GRANDE ALERTA), enxergarão o 
Amor que Eu tenho por vocês, e voltarão correndo para 
Meus braços. Em seguida, quando isso acontecer, Meu 
braço se levantará e defenderá Meu Reino contra o 
enganador, cujo reinado será muito curto. 
Este é um ponto de volta na história da Humanidade, 
Meus filhos. Vocês vão entender isso muito em breve. Até 
então, qualquer pensamento cético, que vocês ainda 
tiverem, no momento em que acontecer o GRANDE 
ALERTA, vocês vão abrir seus corações para a Verdade. 
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Minha filha, vá agora, em paz e amor para toda a 
Humanidade! 
Jesus Cristo, Rei dos Judeus 
 
* Os nomes destes três líderes mundiais são conhecidos 
pela vidente, mas não vão ser publicados com 
antecedência, devido à sensibilidade do envolvido. Dois 
são do Oriente Médio e um do Ocidente. Seus nomes 
foram dados em particular a dois sacerdotes e para uma 
mídia de comunicação para futura publicação. 
 
49. Última Mensagem para o volume 1 do 
LIVRO DA VERDADE 
(No original inglês as mensagens seguintes foram 
planejadas para um próximo volume.) 
Recebido sábado, 19 de fevereiro de 2011, 15:00 
 
Minha amada filha, você está se esforçando para 
obedecer Minhas instruções para santificar sua alma, e 
isso é muito agradável para Mim. Por favor Me dê uma 
hora cada dia, em silêncio Comigo, e deixe-Me aproximá-
la do Meu Sagrado Coração. 
Você se sentirá mais forte quando fizer assim. Comece a 
partir de hoje, dedicando este tempo na Minha presença, 
para que Eu possa iluminar seu coração e aliviar sua 
carga.  
Hoje, quero explicar-lhe Meu desejo, para que a 
Humanidade comece a avaliar suas vidas em preparação 
para o GRANDE ALERTA. Minha filha, aqueles que não 
conseguirem preparar-se, precisam de oração, e muito. 
O GRANDE ALERTA, o grande Dom, será apresentado 
agora ao mundo. A todos será dado a oportunidade de 
saborear a alegria quando, finalmente, perceberem a 
Verdade. A Verdade da Minha existência. Orem por todos, 
Meus filhos, que todos possam ter a coragem de buscar o 
Meu perdão.  
Finalmente, Minha filha, Meus filhos em todos os lugares 
estão começando a abrir os olhos. Eles estão percebendo 
que agora o mundo está mudando. O mundo como já 
conhecem, agora em uma nova fase. Esta nova fase vai 
levar a uma série de etapas, antes que eles, Meus filhos, 
finalmente estejam prontos para o Novo Paraíso. 
Infelizmente os parasitas do enganador vão lutar 
obstinadamente até o amargo fim. Rezem agora por 
aquelas pobres almas delirantes, que uma centelha de 
Luz possa inundar seus corações, quando elas entrarem 
em contato com Meus devotos seguidores. Vocês, Meus 
seguidores, estão recebendo a graça para ajudar a 
converter todas aquelas almas, perdidas no deserto e em 
estado de confusão, causada em suas almas por Satanás. 
 
As Profecias de La Salette, Fátima e Garabandal vão 
se revelar 
Todas as profecias, dadas aos abençoados videntes em 
La Salette, Fátima e Garabandal, vão desdobrar-se agora, 
para que todos possam ver. Para todos os milhares de 
fiéis, que conhecerem e aceitarem estas profecias, Eu seu 
Salvador estou pedindo a vocês: Rezem por todas as 
almas de toda a Humanidade agora! Abram seus corações  
mais uma vez para estas novas mensagens - as últimas 
profecias de seu tipo, a ser oferecidas para todos os 
Meus filhos, antes que Eu volte para julgar. 
 
Apelo a todos os ministros das Igrejas 
Chamo também Meus sagrados servos de todas as 
denominações que honram o Pai Eterno, para que Me 
ouçam agora: Não permitam que o enganador, através de 
seu Falso Profeta (próximo Papa, depois do Papa Bento 
XVI), iluda vocês acreditando nas mentiras que vão ser 
perpetradas em seu nome em breve. Isso vai ser um 
tempo muito difícil para aqueles de vocês que Me amam, 
porque vão ficar muito confusos. 
 
O Falso Profeta e o Anticristo 
Olhem com olhos claros o Falso Profeta, que vai tentar 
levar a Minha Igreja, porque ele não vem da Casa do Meu 

Pai Eterno! Ele vai parecer como se fosse. Mas isso será 
falso. Olhem também para a amizade que ele vai mostrar 
com o Anticristo, porque os dois são os seguidores mais 
enganosos de Satanás - vestidos com pele de cordeiro! 
Eles terão poderes que parecem os milagres como nos 
tempos atrás, mas esses poderes serão satânicos. Vocês 
devem manter-se na graça todo o tempo para defender a 
sua fé. Orem por Meus servos sagrados, que são mornos 
em sua fé, porque eles serão levados para os braços do 
enganador. Ele vai apelar para eles, porque ele vai 
oferecer emoção, paixão, “amor” que será dirigido por si 
mesmo, e sua aparência carismática será difícil de resistir. 
Caminhem por esse caminho, Meus sagrados servos, e 
vocês estarão perdidos para Mim para sempre! 
Vocês podem perguntar: Por que estes eventos 
apresentam tais dificuldades? Vocês vão se perguntar 
também: Por que Jesus permite que essas coisas 
aconteçam? Certamente Jesus, em Sua misericórdia, não 
deveria apresentar tais obstáculos. Bem, devo permitir-
lhes, pois será através destes desafios que a Minha 
Batalha Final entre o Pai Eterno e O Mal poderá ter lugar. 
Sem um confronto final, ele, Satanás, não poderia ser 
jogado definitivamente no abismo do inferno eterno.  
Estejam atentos a este engano! Não permitam que suas 
almas sejam perdidas desta forma! Rezem, rezem, rezem 
para a graça do discernimento, para que vocês possam 
ver nesse Falso Profeta, o que ele realmente é: O 
demônio enviado para distraí-los. Ele chegará das 
profundezas do inferno. Sejam gratos que vocês são o 
alvo! Por causa da sua lealdade a Mim, vocês vão ser 
postos à ultima prova. O teste da sua fé! Nunca mais vão 
ter que enfrentar uma prova dessas. Então, estejam 
preparados! Voltem para Mim, todos vocês, Meus 
sagrados servos, agora, antes que seja tarde demais! 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
50. A democracia vai desaparecer - 
Sacerdotes serão martirizados 
Recebido quinta-feira, 03 de março de 2011, 23:30 
 
Oh! Cara amada filha, é com alegria que saúdo a sua 
atenção nesta noite. Sua ausência tem me doído um 
pouco, mas Eu sabia que você ia voltar para Mim em 
breve. 
Por favor, ouça com atenção. Quando Eu perceber que 
você está ocupada com sua vida, você deve entender a 
urgência absoluta desta mensagem. Minha Palavra está 
sendo dada a você, nessa época mais histórica desde o 
início. Pois é agora, neste momento, que o mundo vai 
experimentar mudanças, que nunca antes foram 
testemunhadas pela Humanidade, até hoje. 
Preparem-se agora, Meus filhos, onde quer que estejam 
no mundo. Muito em breve, um dos Dons mais preciosos 
da Minha Misericórdia vai ser dado a cada um de vocês. 
Meu GRANDE ALERTA, que está sendo dado a vocês, vai 
espalhar a conversão em todos os lugares. Quando isso 
ocorrer, a partir daquele momento, quando o tempo na 
Terra ficar parado, o Amor será disseminado através da 
aceitação da Verdade. 
Os seguidores de Satanás terão dificuldade para defender 
os seus comportamentos perversos, diante do Amor e da 
Luz que vai brilhar através de vocês. Mas, apesar do 
grande evento, que vai assustá-los, trazer muita 
conversão, vocês ainda devem se preparar para isto. 
Acreditem que esta profecia se realizará! Muito poucos 
vão negá-la durante e depois. No entanto, muitos ainda 
continuarão a se afastar de Mim. A Grande Perseguição 
seguirá. 
 
Os sacerdotes sofrerão 
Meu exército de seguidores amados subirá bravamente e 
defenderá a Minha existência. No entanto, mesmo aqueles 
que vocês menos esperam, incluindo Meus líderes da 
Igreja Cristã, estarão lado a lado com o diabo e seus 
parasitas. Eles serão seduzidos pela sua fraqueza na fé. 
Vocês vão descobrir que os Meus Santos Vigários, Meus 
fiéis servos sagrados, terão de defender sua fé. A 
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crueldade que será mostrada a eles, será semelhante ao 
que Eu enfrentei pelos Meus carrascos. Prestem atenção 
nisso, todos vocês que Me seguem! Não fiquem tentados 
a seguir o caminho dos traidores, mesmo se vocês 
estiverem com medo. Nunca caiam em suas falsas 
promessas! Sejam corajosos! Orem para ter força! 
 
A perseguição não vai durar muito  
Segurem-se, fiéis, porque mesmo aqueles mais próximos 
a vocês se desviarão da fé. Vocês podem sentir-se 
isolados, debochados e publicamente ridicularizados. 
Ignorem as provocações. Vou guiar a todos e protegê-los. 
Porque este tempo não vai durar muito. O sofrimento mais 
doloroso que vocês vão experimentar será a sua 
deslealdade para Mim. Para a Verdade. 
 
Nações não-Cristãs vão controlar 
A oração pode ajudar a diminuir alguns dos 
acontecimentos catastróficos, que se desdobrarem. A 
perseguição que será infligida àqueles de vocês, que 
acreditam em Mim e em Meu Pai Eterno, será pelas 
Nações que estão vazias de amor. O amor a Deus. O 
único amor que eles têm em seus corações é o amor pelo 
poder sobre os Países menos afortunados. O controle é o 
seu principal objetivo. A glória e a busca da riqueza e da 
propriedade sobre vocês, seu País e aqueles que se 
recusam a denunciar-Me. Entreguem-se, Meus filhos, e 
vocês vão achar muito difícil trilhar a volta ou refazer seus 
passos em Minha direção. Isso vai exigir uma tremenda 
coragem diante da adversidade poderosa, mas vocês vão 
vencer. Se vocês sofrerem por causa da paixão que 
sentem em seus corações pelo o Amor a Deus, Meu Pai 
Eterno, então vocês vão aceitar isso com alegria em suas 
almas. 
 
Surgem novos ditadores 
Mudanças repentinas em situações globais, que até agora 
pareciam bagatela e agitação, vão agora emergir em 
guerras totais. Guerras levarão à escassez de alimentos. 
A democracia vai diminuir rapidamente e ditaduras ímpias 
vão subir. Essas ditaduras, no entanto, vão ter muito 
cuidado na forma como elas são percebidas. Elas virão 
como negociadoras de paz e como "salvadoras". Em 
compensação da alimentação de suas bocas, elas vão 
controlar os seus bens, que passarão então a ser delas. 
Vocês vão ter que obter permissão para alimentar suas 
famílias. Para viajar vocês precisarão de uma forma 
especial de identificação e terão que aceitar a marca -  
a Marca da Besta. Corram, Meus filhos! Ocultem-se! 
Porque isso ainda não é tudo! Elas ditam como vocês 
devem orar, porque não é para Deus que elas se voltam. 
Estes, Meus filhos, são os exércitos de Satanás, e eles 
querem roubar suas almas! 
Aqueles de vocês que acreditam em Mim, estejam 
preparados! Voltem para suas igrejas imediatamente! 
Orem a Deus, o Pai Eterno! Se reúnam em grupos e 
rezem, rezem, rezem! Peçam a reconciliação e assim, 
quando vocês testemunharem O GRANDE ALERTA, vão 
aceitar, com humildade, o estado de suas almas. Vocês 
não terão nada a temer. 
Orem também pelas suas famílias e amigos. Seus filhos. 
Os seus vizinhos. Todos eles precisam se preparar! 
Muitos serão convertidos, quando testemunharem a 
Verdade da Minha existência. Então, muitos não serão 
capazes de resistir ao choque, quando virem como eles 
Me ofenderam. Outros simplesmente não se importarão. O 
tempo está chegando agora. 
 
Peçam-Me para ajudá-los 
Os sinais, os quais têm sido preditos, estão ao redor de 
vocês, Meus filhos. Vejam e aceitem como eles são. 
Levantem-se! Terremotos. Inundações. Alterações 
climáticas. Tudo isso agora vai crescer em grande escala. 
O dinheiro está se tornando escasso, assim também os 
seus alimentos. Não acreditem que tudo está perdido, 
quando Me pedirem ajuda, suas orações serão atendidas. 
Eu vou abraçar todos vocês pela mão e ajudá-los nessa 

turbulência. Mas vocês devem abrir seus corações. 
Bloqueiem qualquer tentativa para seduzi-los a se juntar 
ao Maligno e seus planos. Mantenham-se na pureza de 
coração e de mente. Sejam humildes em sua perspectiva. 
Mas nunca tenham medo de defender o seu direito de 
acreditar em Mim! 
 
Tempo para preparar as suas almas 
O tempo está pronto. Vão agora, Meus filhos, e preparem 
as suas almas! Busquem, através dos Sacramentos, as 
graças necessárias para santificar suas almas! Em 
seguida, peçam-Me para levá-los em Meus braços e 
peçam a salvação! Meu amor e compaixão por todos e 
cada um de vocês está além da sua compreensão. Mas o 
GRANDE ALERTA, um dos Dons mais graciosos que Eu 
posso dar-lhes, antes do julgamento final, deve ser 
acolhido por vocês! Sejam gratos, porque a vocês está 
sendo dado esse Dom maravilhoso! Porque quando a 
conversão ocorrer em todos os cantos do mundo, então 
vocês vão estar totalmente prontos para o Novo Céu e a 
Nova Terra, que vão ser um, em uma fusão - Meu 
Paraíso, a herança gloriosa, que cada um de vocês tem 
direito a partes se assim o escolher. 
Aguardem o Grande Alerta agora, Meus filhos. Porque o 
tempo está muito próximo! 
Seu Salvador amoroso, justo Juiz e misericordioso Jesus 
Cristo 
 
51. Cristãos todos, arrependam-se agora! 
Católicos rezem pelo Papa Bento XVI! 
Recebido sábado, 05 de março de 2011, 10:00 
 
Minha querida filha, estamos unidos mais uma vez. Você 
tem estado ocupada nos últimos dias. Você já percebeu a 
força que Eu estou lhe dando tanto na fé como no corpo? 
Isto, porque o seu trabalho é tão agradável para Mim. 
Como você continua a publicar estas mensagens, por 
favor encoraje todas as pessoas que você conhece, para 
buscarem rapidamente a reconciliação por seus pecados. 
Não importa qual a fé Cristã a que eles pertencem. Eles 
devem demonstrar sua humildade e lealdade a Mim 
através do ato de buscar a redenção! 
Esse simples ato irá torná-los mais fortes durante o 
evento, Me refiro ao GRANDE ALERTA. Arrependam-se 
todos vocês, para salvar as suas almas. Preparem-se 
para o GRANDE ALERTA imediatamente, pois aqueles 
de vocês que não estiveram em estado de graça, 
podem não sobreviver a ele! 
Minha querida filha, Eu quero que você continue a se 
mover rapidamente para espalhar as Palavras dessas 
mensagens! Eu expliquei a você antes, que elas devem 
ser dadas a tantas pessoas quanto possível, no menor 
tempo possível. Como este evento se aproxima, assim 
também será com um evento sobre o Santo Vaticano. 
Peça a todos que orem por Meu amado Santo Vigário 
Papa Bento XVI, porque ele está cercado pelos inimigos 
de Meu Pai Eterno. Orem também pelos sacerdotes para 
que nunca vacilem na sua fé a Mim ou ao Meu Pai Eterno. 
 
Ascensão do Falso Profeta 
Eles precisam rezar muito agora, por causa deste ataque 
ao Meu Santo Vigário (Papa Bento XVI) que será 
testemunhado por todos vocês. Rezem, rezem, rezem 
para que o Falso Profeta (Novo Papa, depois do Papa 
Bento XVI) seja identificado pelo que ele é. Cuidado com 
seu comportamento! Seu empenho em busca de 
publicidade. A maneira como Meus equivocados servos 
sagrados cairão em reverência aos seus pés. Então 
escutem com cuidado o que ele tem a dizer. Sua 
humildade é falsa. Suas intenções malignas, e o amor que 
ele exala, será tudo para ele. Ele será visto como 
inovador, dinâmico - uma lufada de ar fresco. Embora ele 
seja dinâmico e enérgico, seus poderes não veem de 
Deus, o Pai Eterno. Eles vêm de Satanás. O maligno. 
Rezem, rezem, rezem. Vocês, Meus filhos, precisam estar 
em guarda! Vocês precisam de Mim para guiá-los agora, 
conforme essas profecias são reveladas para a 
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Humanidade. Sejam fortes! Fiéis aos Meus Ensinamentos! 
Orem em grupos! Rezem o Santo Terço para buscar 
proteção contra o maligno! 
Lembrem-se de uma lição: Meus Ensinamentos nunca 
mudam. Eles são os mesmos que sempre foram. Como 
Eu disse antes, é quando vocês acham que eles são 
violados, atenuados, ou seja como for o caso, distorcidos 
de uma maneira que pareça estranha ou em desacordo 
com Meus Ensinamentos, afastam-se e orem a Mim 
pedindo orientação! 
Seu Divino Salvador Jesus Cristo 
 
52. Palavras de conforto para aqueles que 
questionam essas mensagens 
Recebido domingo, 06 de março de 2011, 03:00 
 
Minha filha, fique forte. Você não deve se torturar, lendo 
os comentários na internet que provam o ódio, que muitos 
dos Meus filhos sentem em relação a Mim. Minha rejeição 
não começou e terminou em Minha crucificação. Ela 
continua hoje como um resultado direto da propagação do 
ódio de Satanás, através dos Meus filhos. Você vai sofrer 
em Meu Nome, também será assim com Meus queridos 
seguidores que se atrevem a defender-Me. Isso, Minha 
querida filha, não é novidade. É simplesmente chocante 
para você ver. 
Mesmo aqueles dos Meus seguidores que afirmam crer 
em Mim, vão considerar estas mensagens difíceis para 
digerir. Com o tempo, quando a prova for revelada, todos 
aqueles que proclamam odiar-Me, vão reavaliar as suas 
opiniões. Alguns vão chorar quando a doçura da Verdade 
for mostrada a eles. Outros ainda vão perguntar e 
perguntar, porque cometeram o erro de tentar chegar a 
uma decisão por meio do raciocínio humano. 
Vão agora e rezem por todos aqueles que questionam 
essas mensagens. É justo que eles o façam. Porque os 
que vêm em Meu Nome, têm que aceitar que eles vão ser 
desafiados, e com razão. Portanto, todas as mensagens 
devem ser vistas com atenção. 
Vão agora em paz e amor. E lembrem-se que Eu amo a 
todos os Meus filhos, incluindo aqueles que professam 
odiar-Me. 
Seu amoroso Salvador Jesus Cristo, Juiz de toda a 
Humanidade 
 
53. A Humanidade será punida neste Ano 
da Purificação 
Recebido sábado, 11 de março de 2011, 15:30 
 
Minha querida filha, a purificação que será sofrida pela 
Humanidade através de guerras, terremotos, erupções 
vulcânicas, Tsunamis, ondas de calor e deslizamentos de 
terra, continuam por causa dos pecados da Humanidade. 
Somente aqueles que se voltarem para Mim, seu Divino 
Salvador e seu Criador, Meu Pai e também seu Pai, 
podem ser salvos. Nunca olhem para Meu Pai com medo, 
porque Ele ama todos os seus filhos. No entanto, Ele vai 
aplicar a punição para aqueles que se recusam a aceitar a 
Sua existência. Sua paciência agora, com a continuação 
do mal, a falta de fé e o amor obsceno do homem por si 
mesmo, está chegando ao fim. 
Meu Eterno Pai, Deus Criador e Criador de tudo, ama 
todos os seus filhos com uma ternura que os pais sentem 
por seus filhos. Mas, assim como os pais, os pais 
responsáveis fazem, punem os seus filhos em caso de 
cometerem atos que são agressivos ou inaceitáveis, assim 
também agora a ira de Meu Pai vai ser lançada sobre o 
mundo neste momento. Isso, Minha filha, é como Eu lhe 
disse, o Ano da Purificação.  
Pessoas de toda parte vão entender que estes 
acontecimentos não são naturais. Eles são causados por 
Intervenção Divina, para fazer o homem compreender, 
finalmente, a Verdade das Escrituras. Rezem, rezem para 
a conversão!.  
Seu Amado Jesus Cristo 
 

54. Terremoto na Europa e Guerra Mundial 
Recebido sexta-feira, 18 de março de 2011, 24:00 
 
Minha filha amada, é com grande amor que Eu volto a Me 
comunicar com você nesta noite. Porque Eu sei do 
tormento que você tem sofrido. O sofrimento que você tem 
agora oferecido pelas almas, significa, que elas teriam 
enfrentado a condenação, se você não tivesse feito isso 
com alegria. 
Minha filha, essas mensagens são autênticas, mas você 
deve apenas comunicar-se Comigo durante a oração ou 
depois da oração. Isto é importante porque o enganador 
às vezes pode tentar interceptar, a menos que esteja em 
oração silenciosa Comigo. 
 
Guerra Mundial 
Minha filha, as profecias sobre as quais falei estão prestes 
a acontecer. Meu amado Vigário não tem muito tempo no 
Vaticano, com base em eventos, que aconteceram em 
março. Outros eventos, que serão testemunhados pela 
Humanidade, incluem um terremoto na Europa, que irá 
chocar a muitos. Mas essa purificação ajudará a unir as 
pessoas e será para o bem de todos. Outros eventos 
globais, incluindo erupção vulcânica ocorrerá agora (* 
detalhes da localização e do mês com a vidente), 
enquanto a guerra no Oriente Médio, irá envolver outras 
nações. As outras nações do Ocidente vão provocar uma 
reação da Rússia e da China. Tudo vai acabar em uma 
guerra mundial. 
 
A oração irá diminuir a gravidade destes eventos 
Enquanto isso, o GRANDE ALERTA, acontecerá em 
breve. Isso criará conversão. A conversão irá diluir, 
através da oração, a escala e a gravidade desses eventos. 
 
O sofrimento trará humildade - humildade salvará 
almas 
Minha filha, o mundo continua a experimentar esses 
eventos irritantes, os que sofrem serão humilhados. Por 
meio da humildade eles podem ser salvos. Tudo isso é 
necessário para preparar o mundo para a Minha Segunda 
Vinda. Esse tempo não está longe. Minha filha, será um 
dia de grande glória para os fiéis. Mantenham este dia na 
vanguarda de sua mente, pois qualquer sofrimento 
anterior, que vocês resistiram em Meu Nome, terá sido 
esquecido até então. 
Todas as profecias preditas no Livro do Apocalipse de 
João apresentam-se agora para o mundo. Para aqueles, 
que entendem a importância desses eventos, por favor, 
por favor, expliquem a sua importância para os outros, a 
necessidade de pedir o perdão a Deus, necessário para 
purificar suas almas. 
 
Dúvida nas Minhas Mensagens 
Minha filha, sempre, sempre ouçam as Minhas 
Mensagens com o seu coração! Você sabe que elas vêm 
de Mim, o Divino Salvador, embora outros, às vezes, 
tenham convencido você que não são. Isso Me machuca 
muito. Compreendo, muitas das suas próprias dúvidas 
resultam de uma preocupação de que você iria odiar 
enganar as pessoas. Você deve agora finalmente eliminar 
todos esses pensamentos. 
 
Entregue a sua vontade para Mim 
Você, Minha filha, seria mais forte se tivesse recebido o 
apoio espiritual que precisava de um sacerdote. 
Infelizmente, nenhum deles irá assumir o Meu cálice 
corretamente - um fato que Eu acho profundamente 
insultante. Então, agora você deve confiar em Mim 
completamente. Entregue a sua vontade para Mim, 
finalmente, e tudo vai parecer muito mais claro. Reze o 
Terço da Minha Divina Misericórdia, como Eu lhe pedi 
anteriormente, cada dia, assim como também o Santo 
Rosário. Também frequente a adoração pelo menos uma 
vez por semana em uma igreja. Todos estes pequenos 
presentes para Mim vão lhe trazer para mais perto de 
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Mim. Quanto mais próxima você estiver, mais fácil e mais 
simples será a sua missão. 
 
Defendam essas mensagens 
Respeitem esta mais Sagrada Escritura! Defendam-na! 
Aceitem que vão ser atacadas e rasgadas, especialmente 
por aqueles que professam ser especialistas, que irão 
procurar pontos que contradizem os Meus Ensinamentos. 
A única contradição será sua própria interpretação errada 
dos Meus Ensinamentos. Isto é onde eles têm torcido e 
interpretado mal Minha Santa Palavra, porque lhes 
convém fazer isto. 
 
Importância de se manter em estado de graça 
Minha filha, Eu senti falta de você e sua comunicação 
intima Comigo, de coração. Peça-Me as graças para 
mantê-la forte, e você as receberá. Tenho planos para 
você, Minha filha. Eles são muito importantes. É por isso 
que é essencial que sua alma seja purificada e que você 
permaneça em estado de graça em todos os momentos. 
Como sua transformação final tem lugar para a perfeição 
espiritual, você, Minha filha, vai sofrer. Mas Eu vou lhe 
preparar para isso. A opinião dos outros não deve 
preocupar você. Aqueles que não estão na Luz, que 
aborreceram vocês - ignorem-nos! Rezem por eles! 
Estejam cientes, no entanto, que eles podem jogá-los pra 
longe de Mim, sem vocês perceberem, durante o tempo 
que fizerem isso, seus corações vão se fechar para Mim. 
Santo Agostinho e São Bento estão trabalhando com 
você. Invoque sua ajuda e você vai encontrar tudo muito 
mais fácil. É difícil fazer a Minha missão, realizar as 
tarefas que Eu exigir de você. A cada passo do caminho, 
serão feitas tentativas para enganar você. Frustração, 
raiva e argumentos brotarão em torno de você, e se 
intensificarão. Todos são projetados para enfraquecer a 
sua vontade, se você permitir. 
Você deve abençoar a sua casa e carregar sempre um 
terço, uma Cruz de São Bento e também água benta com 
você, sempre. Seja corajosa agora! Confie em Mim 
completamente. Finalmente, deixe ir. Ofereça-Me o seu 
livre arbítrio agora, e Eu darei a você todas as graças 
necessárias para realizar Meu trabalho com perfeição. 
Eu te amo, Minha filha escolhida. Vou continuar fazer você 
mais forte do que é. Vou guiá-la e para que isso seja 
realmente eficaz, é preciso render-se a Mim de corpo, 
mente e alma. Mas a oferta deve vir de você e ser dada 
como um dom precioso para Mim. Eu não posso 
simplesmente tirar isso de você, porque seu livre-arbítrio é 
um Dom especial de Deus, Meu Pai Eterno. 
Vá agora, Minha filha, em paz. Dê-Me as suas 
preocupações e inquietações. Liberte sua mente, corpo e 
alma. Então, quando você Me entregar o seu livre arbítrio, 
você finalmente vai estar em união Comigo. Este presente 
para Mim será assegurar que a Minha Palavra seja ouvida 
da forma mais eficaz em todo o mundo. 
Seu amado Salvador da Humanidade, Jesus Cristo, Justo 
Juiz 
 
55. Rezem por aqueles, que lhes causam 
dor 
Recebido segunda-feira, 21 de março de 2011, 23:00 
 
Hoje à noite, Minha querida filha, você sente uma paz que 
não sentia há muito tempo. Você, Minha filha, tem sido 
torturada pelo enganador e agora, através das graças que 
Eu tenho oferecido, já não sente os efeitos de tais 
ataques. 
Enviei-lhe uma alma limpa, cheia de amor, para ajudar a 
guiá-la. Ela vai segurar sua mão e trazê-la para Mim e 
para a Verdade. Você, Minha amada filha, agora entende 
o que é gostar de sofrer em Meu Nome. Você sabe o que 
é ser ridicularizada em público, ridicularizada pelas suas 
costas, acusada de transgressão das quais você não é 
culpada. E tudo em Meu Nome. Alegre-se Minha filha, 
porque isto significa que agora você está mais em união 
Comigo. A oração, como compreende agora, finalmente, 
irá mantê-la em estado de graça e de paz. 

 
Minha filha, não julgue aqueles, que lhe causam dor. Reze 
por eles! Perdoe-os! Mas você já tem feito isso, não é 
verdade? Agora entende a Verdade dos Meus 
Ensinamentos. Eu vou tornar você mais forte, Minha filha. 
Não se preocupe! Como Eu já disse antes, o enganador 
nunca vai roubar sua alma. Eu lhe abraço apertado em 
Meus braços, e prometo que se você desviar, Eu sempre 
a atrairei de volta para Mim. 
Agora você deve ganhar força e coragem para comunicar 
as Minhas Mensagens Divinas para a Humanidade. Elas 
são urgentes! Você sabe o que fazer. Chame-Me em seu 
coração, a cada minuto do dia! Eu amo você, Minha filha 
corajosa e preciosa. Estou orgulhoso de você pela 
maneira como você, calmamente defendeu a Verdade e 
não negou essas Mensagens Sagradas. Como você já 
sabe a Verdade. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
56. Significado e Poder da Oração 
Recebido quinta-feira, 24 de março de 2011, 23:00 
 
Minha filha amada, é com grande alegria que Me reuni 
com você esta noite. Você está agora cheia com a Graça 
do Discernimento, e está muito esclarecida quanto ao 
caminho certo que deve seguir. 
Finalmente, depois de ter se entregado em união Comigo, 
agora você está livre. Livre de dúvidas, de consciência 
clara, mais forte do que antes, e pronta para revelar ao 
mundo Minhas Promessas. Minha Palavra vai transmitir a 
urgência necessária, para as pessoas estarem 
preparadas, para abrir seus corações para o momento em 
que a todos serão mostrados os seus pecados. 
Estando preparados e prevenidos, muitas e muitas almas 
poderão ser salvas. Quanto maior a conversão, menor 
então será a perseguição que se seguirá. Minha filha, 
nunca se torne complacente. Você não deve ter medo dos 
acontecimentos futuros. Tudo vai passar, e em seu lugar, 
surgirá um mundo mais feliz com mais amor por toda 
parte. 
 
Mensagens para lembrar a todos a Existência de Deus 
Diga ao Meu povo em todos os lugares que estas 
mensagens são simplesmente para lembrar todos os filhos 
de Deus que Ele existe. Eles também devem compreender 
que suas almas são a parte mais importante dos seres 
humanos. Cuidar das suas almas é fundamental para que 
possam compartilhar o maravilhoso futuro, que aguarda a 
todos. As pessoas simplesmente precisam lembrar-se dos 
Dez Mandamentos e honrá-los. E então tudo o que 
precisam, é seguir Meus Ensinamentos e viver suas vidas 
como Eu expliquei. 
A razão das Minhas profecias é para provar aos Meus 
seguidores queridos, que uma Intervenção Divina está 
ocorrendo. Ao fazer isso, espero que abram seus 
corações para permitir que a Verdade penetre dentro 
deles. 
 
O Amor Divino traz a Paz 
Muitas pessoas testemunham somente da boca para fora 
os Meus Ensinamentos. Outros acham chatos e tediosos. 
Ao imitar-Me, eles têm medo de perder o conforto, que 
eles acreditam que as coisas materiais trarão para suas 
vidas. O que eles não conseguem entender é que o único 
conforto verdadeiro é a experiência do Amor Divino. Este 
Amor só pode vir em suas vidas, através de uma 
aproximação pela oração simples, a Mim e ao Meu Pai 
Eterno. Uma vez que vocês experimentam esta paz, vocês 
vão encontrar-se livres de preocupações e estresses. 
Nenhuma dosagem de estimulantes falsos podem 
coincidir com a euforia que vem, quando vocês ficam perto 
do Meu coração. Esse Amor não só penetra todo o seu 
corpo, sua mente e sua alma, ele permite também viver 
uma vida mais livre. Vocês podem experimentar um 
profundo contentamento, que antes não conheciam. 
Então, vocês serão surpreendidos, vendo quão pouca 
importância tem o mundo dos recursos materiais e 
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luxuosos para vocês. Vocês vão perder o interesse por 
essas coisas, e isso vão surpreendê-los. 
 
Meus filhos, se vocês pudessem pelo menos tentar chegar 
mais perto de Mim, vocês iriam finalmente se tornar livres. 
Não sentiriam este vazio desesperador em suas almas. Ao 
invés disso, vocês estariam mais calmos em situações de 
pressa, e teriam mais tempo para os outros, e se sentiriam 
em paz. Isto iria irradiar de vocês. Outros seriam 
naturalmente atraídos por vocês. Vocês não saberiam por 
que. Não tenham medo, pois esta é a Graça de Deus que 
está acontecendo. Quando vocês estiverem cheios da 
Graça, é uma Graça contagiante que espalhará aos 
outros, através do Amor. Então, o ciclo continuará. 
Lembrem-se filhos, portanto, do significado da oração. O 
poder que ela produz e a velocidade com que ela se 
desloca, para envolver todas aquelas almas afortunadas, 
que são atraídas por essa nuvem de Amor. 
 
A rede dos enganos de Satanás causa medo 
Assim como a oração e o amor, um para o outro, ganha 
impulso, também há o ódio que jorra de Satanás. O 
enganador, agindo através dessas pessoas que não têm 
fé, ou que estão engatinhando em jogos escuros e 
espirituais, espalham seu engano. Sua rede de armadilhas 
de ódio, pega também aqueles mais distantes do 
parâmetro, que podem sentir que estão vivendo uma vida 
razoavelmente boa. Esta teia sutil pode prender qualquer 
um, que não tenha cuidado. O denominador comum, para 
todos aqueles que ficam presos, é que sentem 
inquietação, ansiedade, desespero e medo. Esse medo se 
transforma em ódio muito rapidamente. 
Corram para Mim, todos vocês! Não esperem até que sua 
vida seja virada de cabeça para baixo, pela dor 
desnecessária! Porque Eu sempre estou lá assistindo. 
Esperando. Esperando que cada um de vocês deixem seu 
orgulho de lado, para que Eu possa entrar e abraçá-los. 
Vão à sua igreja e rezem para Mim! Falem Comigo em 
suas casas! Em seus caminhos para o trabalho. Onde 
quer que vocês estejam, chamem-Me! Vocês vão saber 
rapidamente que Eu respondo. 
 
Acordem - Abram seus corações fechados 
Acordem filhos! Vocês enfim percebem que precisam de 
Mim? Quando vocês vão finalmente abrir seus corações 
fechados, e Me deixar entrar? Não percam tempo valioso 
para seu próprio bem e das suas famílias! Eu sou o Amor. 
Vocês precisam do Meu amor, para saciar as suas almas 
desidratadas e desnutridas. Meu amor, uma vez que 
vocês o experimentem, vai levantar o seus espíritos e 
permitir que vocês sintam o verdadeiro Amor de novo. 
Esse Amor, então, abrirá suas mentes para a Verdade - 
estas promessas Eu fiz para cada um de vocês, quando 
morri pelos seus pecados na Cruz. Eu amo vocês, filhos. 
Por favor, mostrem-Me o amor, que Eu imploro de vocês! 
Não fiquem perdidos para Mim! Meus filhos, há pouco 
tempo para voltarem a Mim! Não demorem! 
Seu amoroso Salvador Jesus Cristo 
 
57. Mensagem de Jesus a uma alma 
escolhida 
Recebido sábado, 3 de abril 2011 
 
Jesus disse: Minha filha, 
vocês estão entrando no Fim dos Tempos agora. Um 
Grande Castigo virá sobre o mundo, por causa do pecado, 
cometido contra o Pai Celestial. 
Mais uma vez Eu digo para aqueles, que rejeitarem a 
Minha Misericórdia: Terão que sofrer no inferno por toda a 
eternidade! 
Espalhem estas mensagens, Minha filha, enquanto ainda 
há tempo. 
Eu os amo! 
Jesus 
 

58. A Mão do Meu Pai Eterno vai cair sobre 
este ingrato e cego mundo 
Recebida segunda-feira, 4 de abril de 2011, 19:00  
 
Minha amada filha, o tempo não está ao seu favor agora. 
Por favor, por favor, faça essas mensagens conhecidas 
em todos os lugares possíveis! O tempo para O GRANDE 
ALERTA está muito próximo. Diga aos Meus seguidores, 
por causa de sua fé em Mim, para ajudar a converter os 
não-crentes, para que se preparem para O GRANDE 
ALERTA! 
Minha filha, enquanto você ainda fica questionando essas 
mensagens, você está perdendo tempo valioso. O tempo 
não está disponível para Minhas amadas almas, que estão 
desejando redenção. O pecado, Minha filha, é galopante e 
se espalha como um vírus em todos os cantos do mundo. 
Satanás está querendo destruir a Humanidade. Ele está 
em todos os lugares. Ele está atormentando as almas 
boas, assim como aqueles que estão perdidos para Mim. 
Ele tem que ser detido. A oração e a propagação da 
Minha Palavra vão ajudar. Explique aos Meus seguidores, 
como Satanás está infestando a Humanidade! Ele não só 
está presente através da inquietação mundial, mas 
também está contaminando aqueles, que acreditam que 
estão agindo a partir de um senso de justiça.  
Ele também está presente na sociedade jovem e 
despreocupada, em sua música e na cultura das 
celebridades. 
Salvem as almas agora, rezando o Terço da Minha Divina 
Misericórdia! Espalhem esta oração como uma questão de 
urgência! O sentimento de pânico, horror, inquietação e 
ódio amargo, que já está sendo experimentado no mundo, 
é profundamente sentido por Mim, o Divino Salvador dos 
homens, que chora lágrimas sem fim por essas almas 
perdidas. 
(Como rezar o Terço da Divina Misericórdia, você 
encontra no final dessas mensagens, depois da historia de 
Garabandal, e também no site www.jesusfala.org) 
 
A Humanidade não pode deixar de ver este ódio por si 
mesma em cada esquina? Eles não sabem que é 
Satanás, o enganador, fazendo isso? Como o ódio do mal 
e as atrocidades doentias se espalham como fogo, 
também será assim com a Mão de Meu Pai Eterno, que 
vai cair agora sobre este mundo ingrato e cego. Como as 
atrocidades humanas continuam, onde o homem inflige 
terror e assassinato em si e nos outros, assim também o 
aumento de desastres ecológicos, como castigo pelo 
pecado do homem contra o homem. Este castigo vai 
acontecer agora no mundo. 
 
Começou a batalha para salvar almas 
A batalha para salvar as almas já começou. Rezem muito 
por vocês e suas famílias! Muitas almas inocentes serão 
apanhadas nesta calamidade. Não tenham medo, os que 
são leais a Mim e a Meu Pai Eterno serão salvos. Se Meu 
Pai Eterno não interferir agora, o homem vai infligir 
genocídio em tal escala que a população do mundo ficará 
esgotada em grandes proporções. 
 
A Divina Misericórdia 
Mantenham a sua fé, todos vocês, pois sem a sua fé os 
seus sofrimentos serão difíceis de suportar. Louvo ao Meu 
Pai, por Me conceder o Dom da Divina Misericórdia! Minha 
Misericórdia não conhece limites, e isso vai ser provado a 
todos vocês agora. Este oceano de Amor puro será 
derramado sobre todos os Meus filhos, para ajudar a 
salvá-los do ódio do mal, que está sendo espalhado pelo 
maligno. Lavem as almas agora no Meu Amor, através da 
oração, porque o tempo está próximo! 
Lembrem-se que Eu amo todos vocês! Meu presente de 
Misericórdia é para todos, mesmo para os pecadores em 
pecado mortal. Eles vão ter a oportunidade de se 
arrepender, para derrotar Satanás, para aderir ao Meu 
Reino, sempre misericordioso, que virá. Olhem para o 
Céu! Deixem-Me abraçar todos vocês! 
Seu amoroso Salvador e Juiz Misericordioso Jesus Cristo 
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59. Nunca julguem as outras religiões, 
credos ou preferências sexuais 
Recebido quarta-feira, 6 de abril de 2011 
 
Minha amada filha, o tormento que você está passando, é 
porque o enganador está constantemente tentando 
seduzi-la a desistir dessa obra mais Sagrada. Ele está 
rasgando você em pedaços. Aceite isso! Nunca duvide da 
Minha Palavra Divina, não importa quão difícil isso possa 
ser para você. Você será recompensada com o Espírito da 
Paz, quando realmente se entregar a Mim. Continue a 
dizer-Me isso todos os dias! Durante todo o dia, e peça-
Me as graças, que a encherão de alegria, logo que o 
enganador atacar você. Mantenha-se forte, Minha filha! 
Nunca desista! Mantenha a sua mente livre de desordem 
e concentre-se em Minhas mensagens para o mundo! 
Elas são as mensagens mais importantes para a 
Humanidade hoje! Elas estão sendo dadas para instruir a 
Humanidade a encontrar o caminho certo para Mim, mais 
uma vez. 
 
As pessoas estão confusas com Meus Ensinamentos  
Muitas pessoas estão perdidas agora. Elas estão confusas 
com Meus ensinamentos, e pelas inúmeras formas em 
que eles foram interpretados. Diluídos. Alterados. 
Adicionados. Tirados. Meus filhos precisam de orientação 
agora, para que possam buscar as graças necessárias 
para se tornarem fortes novamente, e ter Luz nos 
corações. Isso só pode vir das orações e aderindo aos 
Meus Ensinamentos. 
 
Eu não excluo uma única alma no mundo  
Meus filhos, que são convertidos sabem disso, e se 
aproximam de Meu coração por meio dos Sacramentos. 
No entanto, aqueles filhos que vagam perdidos, devem 
começar logo no início, a lembrar-se dos Dez 
Mandamentos, dados ao mundo por meio de Moisés. 
Muitos e muitos filhos hoje em dia, não têm conhecimento 
disso. Eu não excluo uma única alma em todo o mundo, 
independentemente de qual religião praticam. 
 
Aviso aos fiéis que desprezam outros credos  
Se Meus fiéis se diferenciam e se posicionam, ou exaltam-
se à custa de quem não sabe dos Meus Ensinamentos, 
então eles estão se comportando exatamente como 
fizeram os fariseus. Vergonha para aqueles que se 
consideram acima daquelas almas, que precisam de 
iluminação! Vergonha para aqueles que, apesar de 
estarem cientes da Verdade, desdenham os de credos 
diferentes! Vergonha para aqueles que acham, por serem 
conhecedores da Verdade, e que se beneficiam dos 
Santíssimos Sacramentos, são mais importantes aos 
Meus olhos! Sim, Eu recebo grande conforto e alegria em 
Meu coração vindo dos devotos. Mas, quando condenam 
ou julgam os outros, por causa da sua fé, eles Me 
ofendem imensamente. 
Meus seguidores, abram seus olhos para a Verdade dos 
Meus ensinamentos, ao nível mais simples. Não julguem 
os outros! Não olhem para baixo sobre os quais vocês 
acreditam serem os pecadores, e os que rejeitam os Meus 
Ensinamentos. Porque eles são iguais a vocês ante Meus 
olhos, embora para vocês tenha sido dado o Dom da 
Verdade. Isso me traz grande sofrimento, quando os Meus 
seguidores, embora bem intencionados, ditam a essas 
pobres almas perdidas, como tem que viver suas vidas. 
Eles estão caminhado sobre o caminho errado. 
 
Nunca digam aos de credos diferentes ou preferências 
sexuais que eles estão condenados  
Os ensinamentos transmitidos da forma em que vocês 
dizem para aqueles, que não são Meus seguidores, que 
eles vão perecer ou serão prejudicados, brandindo suas 
formas como o "mal", simplesmente vão torná-los mais 
fracos do que antes. Muitos simplesmente virarão as 
costas para vocês. Então vocês terão falhado. Em vez de 
discursos, mostrem compaixão! Ensinem pelo exemplo! 

Nunca digam ou tentem dizer a essas pessoas que estão 
condenadas ante Meus olhos! Porque eles não estão. 
Eu amo cada alma de todas as religiões. De todos os 
quadrantes. De todos os credos. De todas as preferências 
sexuais. Cada um de vocês é um filho precioso. Nenhum é 
melhor que o outro. Embora o pecado sempre vai estar lá 
- vocês são todos pecadores, lembrem-se disso - caberá a 
cada um de vocês seguir Meus Ensinamentos e espalhar 
a Minha Palavra. 
Abracem-se uns aos outros. Mostrem compaixão uns 
pelos outros. Não excluam ninguém, independentemente 
se eles são católicos, de outras denominações Cristãs, 
muçulmanos, hindus, judeus, budistas - mesmo aqueles 
novos cultos que surgiram e que não acreditam em Deus, 
o Pai Eterno. Orem por eles! Ensinem-lhes a importância 
de abrir os seus corações à Verdade! Ensinem pelos 
exemplos! Espalhem a conversão! Mas nunca inflijam 
julgamento sobre os outros ou tentem diferenciar-se 
daqueles que não entendem a Verdade! 
Nunca acreditem, pelo fato de a vocês terem sido dadas 
as Graças do Céu por causa de sua lealdade a Mim, que 
são melhores do que seus irmãos ou irmãs! Sim, vocês 
trazem alegria ao Meu Sagrado Coração, mas vocês tem 
que lidar com os outros de forma amorosa, mas não 
ditatorial. 
 
Nenhum de vocês é digno de julgar os outros 
Lembrem-se desta lição – nenhum de vocês é digno de 
julgar ou diferenciar os outros. Ninguém tem o 
conhecimento ou o Poder Divino, para fazer qualquer 
avaliação moral dos outros. Mantenham a mente aberta, e 
sempre lembrem-se que, no dia em que vocês acharem, 
que são mais importantes ante Meus olhos, do que os que 
julgam serem os pecadores, é o dia em que vocês 
começam a ficar perdidos para Mim! 
 
Não vou excluir qualquer outro credo dessas 
mensagens 
Minha Palavra está sendo dada como um Dom para a 
Humanidade. Para todos e cada um de vocês. Eu não 
vou, através destas comunicações, visar apenas um grupo 
de devotos. Para aqueles de vocês, que entendem a 
Verdade, deixem-Me lembrá-los. Todos os Meus filhos, de 
todo o mundo, especialmente os pecadores mais 
endurecidos e aqueles, que não acreditam na existência 
de Meu Pai Eterno, o Deus Criador e Criador de todas as 
coisas, agora são uma prioridade. Caberá a vocês, Meus 
seguidores, rezar muito e mostrar amor por aqueles, que 
são cegos. Mas façam isso da maneira que Eu os estou 
instruindo. Lembrem-se, finalmente, Eu amo todos vocês. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo, Rei de toda a 
Humanidade 
 
60. Milhões de almas serão salvas através 
destas mensagens 
Recebido quinta-feira, 7 de abril de 2011, 22:00 
 
Minha querida filha, o Dom do Espírito Santo foi dado a 
você hoje, juntamente com Graças Divinas especiais. 
Você, Minha filha, depois de ter entregado o seu livre 
arbítrio, vai agora passar a fazer mais Minha Santa 
Vontade. Agora você irá perceber a importância da 
obediência completa a Mim. Em seus pensamentos, 
palavras, atos, comportamentos e atitudes. Você vai agora 
seguir a Minha orientação e procurá-la antes de fazer 
qualquer ação em Meu Nome. 
Finalmente você está pronta para seguir a Minha 
instrução. Agora você precisa dedicar pelo menos duas 
horas para Mim em oração, a cada dois dias. Além disso, 
você deve seguir as orientações do mais Santo diretor 
espiritual, enviado do Céu para você. Ele vai falar com 
você, como Eu o instruí para fazer. Faça exatamente o 
que ele diz! Você deve garantir que você se comunicará 
Comigo todos os dias, porque Eu tenho muito a lhe dizer. 
Minha filha, ouça apenas a Minha Voz, a partir de agora! 
Só escreva o que você recebe de Mim. Nunca aceite 
opiniões dos outros sobre essas mensagens Mais 
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Sagradas! Existe apenas uma boca pela qual Eu Me 
comunico com você, e que é Minha. Confie em Mim, 
Minha filha! Confie em Mim completamente! Nunca tenha 
duvidas dessas mensagens, pois sou Eu que falo com 
você. Lembre-se sempre disso! Agora que você confia em 
Mim, você será mais forte. Deixe-Me garantir-lhe que 
agora você vai ser capaz de lidar mais eficazmente com 
os ataques do enganador. 
Sinta-se em paz. O Amor por você, Minha filha, está 
surgindo através do Meu coração, enquanto a sua 
devoção e amor por Mim enchem você e a tornam mais 
sensível. Este poderoso Amor é puro na sua totalidade, e 
não pode ser comparado a qualquer outra coisa que você 
tenha experimentado antes neste mundo. 
O Céu se alegra por sua rendição final. Mas agora você 
vai ter que se preparar para ajudar a salvar milhões de 
almas. Minha filha, a tarefa que lhe peço é enorme em 
termos humanos. Você, Minha filha, vai ser a mensageira 
para o mundo, do maior volume da Minha Santa Palavra, 
para que o mundo se prepare para Minha Segunda Vinda. 
Eles, Meus filhos preciosos, a quem Eu amo com uma 
paixão profunda, além de seus conhecimentos, devem ser 
trazidos de volta ao Meu Coração Sacratíssimo, antes que 
seja tarde demais. De você, Minha filha, espera-se que 
entregue a Minha Palavra para a Humanidade. Esta não é 
uma tarefa fácil. Você vai sofrer por causa disso, mas 
você deve compreender que isso agora é seu dever para 
Comigo. Você está sendo chamada para que, através das 
Minhas Palavras, dos Meus Divinos lábios, milhões de 
almas sejam salvas do fogo do inferno. 
Comunique-se Comigo corretamente agora! Vou guiá-la o 
tempo todo. A paz seja dada a você, Minha filha. Meu 
Mais Santo Espírito está agora enchendo sua alma. Você 
agora está cheia de amor e alegria e pronta para a 
próxima fase da Missão Divina. 
Seu Salvador Jesus Cristo 
 
61. Hoje Minha dor é maior, do que foi na 
Minha Crucificação 
Recebido quarta-feira, 13 de abril de 2011, 23:00 
 
Minha amada filha, hoje Eu choro com muita tristeza pelos 
pecados da Humanidade, que aumentaram com grande 
intensidade, porque se aproxima o tempo do mundo para 
comemorar a Minha Paixão na Cruz. Minha dor é ainda 
maior do que era quando fui crucificado. Agora estou 
revivendo a agonia que suportei, e os pecados da 
Humanidade perfuram Meu coração, como uma espada 
que é maior, mais afiada e mais dolorosa. Ouçam Meus 
gritos! 
Ouçam Meus gritos todos vocês! Confortem-Me nesta 
agonia profunda que perdura até hoje. Eu tenho que 
testemunhar, diariamente, a profunda tristeza, a dor e a 
tortura infligida pelo homem sobre o homem. Pelo homem 
sobre as crianças. Estes assassinos não sofrem qualquer 
remorso, as suas almas estão tão infectadas de trevas por 
Satanás, o enganador. Ele não mostra nenhuma 
compaixão com qualquer um de vocês, porque ele não 
tem alma.  
Contudo, o homem sucumbe tolamente às tentações dele, 
como cego. Então servilmente eles permitem ser sugados 
para esta terrível escuridão; Eu tenho que pedir a vocês 
Meu fiéis, rezem muito para salvar essas almas! 
Minha dor se intensifica diariamente. O pecado não é visto 
pelo homem, pelo que é. Em seu nível mais básico é um 
amor por si mesmo. Na pior das hipóteses é um amor por 
todas as coisas, que prejudica os outros através de 
desonestidade, abuso, violência e assassinato. Por que as 
pessoas fecham os olhos, quando testemunham tais 
atrocidades? As vítimas são pessoas como vocês. Rezem 
muito por esses autores, porque eles também são vítimas. 
Eles, Meus filhos, têm sido enganados pelo enganador, 
mas muitos nem sequer aceitam que ele existe.  
O tempo está se aproximando agora, para que a Minha 
Palavra seja verdadeiramente ouvida novamente na Terra. 
Por favor, expliquem a todos que a Minha misericórdia 
está prestes a ser testemunhada na Terra, durante o 

evento místico (Grande Alerta). É importante dizer ao 
maior numero possível de pessoas, para pedir a Deus, o 
Pai Eterno, que perdoe todos e cada um de vocês pelos 
pecados cometidos no passado. Façam isso agora! E 
rapidamente. Salvem suas almas e as dos outros! Embora 
a conversão virá a ser galopante, infelizmente algumas 
almas não vão sobreviver ao choque. Rezem, rezem para 
que eles não venham a morrer em pecado mortal! 
Por favor, lembrem-se da Minha Paixão, durante a 
Quaresma, considerando o Sacrifício que Eu fiz de boa 
vontade, para que todos vocês pudessem ser salvos. 
Então entendam que o GRANDE ALERTA, a Iluminação 
da Consciência, é o Meu próximo presente de Misericórdia 
para a Humanidade. 
Espalhem a conversão em todas as partes! Ajudem a 
derrotar o enganador, rezando o Terço da Minha Divina 
Misericórdia para salvar almas! 
Confiem em Mim agora e Me recoloquem de volta em 
seus corações! Unam-se para salvar a Humanidade 
através do amor! 
Seu Divino Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, o Pai 
Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas 
 
62. Graças especiais prometidas a quem 
chama Jesus, pelo menos um dia 
Recebido quinta-feira, 14 de abril de 2011, 11:00 
 
Minha amada filha, muito obrigado por dedicar mais tempo 
a esta Missão mais Sagrada. Chegou a hora, para todos 
vocês, abrirem os seus corações para Mim, por apenas 
um dia, para permitir-Me enchê-los de graças especiais. 
Essas graças agora serão concedidas para aqueles, que 
esqueceram que Eu existo, porque se aproxima o tempo 
da Sexta-Feira Santa. 
Como se aproxima o tempo para a poderosa Novena da 
Divina Misericórdia, desta vez vai ser utilizada para 
inundar as suas almas com Meu Dom especial. Façam 
agora o que Eu digo, e orem com suas próprias palavras 
para Mim hoje! As graças que lhes darei, não só vão lhes 
trazer para mais perto do Meu Coração Sagrado, mas 
vocês vão ser repletos com o Espírito Santo. Rezem 
Minha Novena da Sexta-Feira Santa, e incluam o máximo 
possível de almas que vocês puderem, e Eu vou salvar 
cada uma delas! 
Para aqueles de vocês, que caem de novo, mesmo depois 
da devoção a Mim, Eu vou levantá-los novamente e 
novamente. Nunca tenham medo de voltar para Mim, se 
vocês se perderem. Eu nunca vou abandonar aqueles, 
que continuam voltando para Mim. Como pecadores, isso 
tende a acontecer. Nunca tenham medo, Eu estou de pé 
ao lado de cada um de vocês, e pronto para lhes abraçar 
o tempo todo. O pecado pode ser perdoado. Nunca se 
sintam culpados pelo pecado, se vocês precisarem voltar 
para Mim, para pedir perdão. Eu estou sempre lá. 
Meus filhos, usem a Semana Santa para recordar todos os 
Sacrifícios que fiz pelos pecadores. Minha compaixão 
ainda é forte. Ela nunca diminuiu para as almas. Mesmo 
aqueles, cujos pecados Me causam profunda ofensa. Se a 
alma busca o perdão, depois o pecado será banido. Minha 
Novena da Divina Misericórdia irá incutir as Graças mais 
poderosas, quando recitarem de Sexta-Feira Santa até a 
Festa da Misericórdia, 9 dias depois. Ao recitar esta, 
vocês não apenas vão salvar a sua própria alma, mas 
também milhões de outros. Façam isso por Mim! 
Seu sempre amoroso e leal Divino Salvador Jesus Cristo 
 
63. Eu estou presente na Eucaristia, apesar 
da interpretação errada da Minha Promessa 
Recebido quinta-feira, 14 de abril de 2011 
 
Minha amada filha, não se preocupe, você está 
melhorando pela maneira que está, reservando o tempo 
em oração a Mim. Agora é importante que o homem 
entenda que, para se aproximar do Meu coração, ele deve 
compreender a necessidade de receber o Sacramento da 
Santíssima Eucaristia. 
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Muitas pessoas, incluindo outros grupos Cristãos, negam 
a Minha Presença Real na Eucaristia. Por que eles 
decidiram negar as Promessas que fiz na Minha última 
ceia, quando Eu prometi que daria a Minha Carne e 
Sangue como alimento e nutrição para as suas almas, não 
é claro? O que está claro é que o milagre da Santa 
Eucaristia, presente em todos os sacrários em todo o 
mundo, existe e está lá, para alimentar com a Minha 
presença as suas pobres almas desnutridas e vazias. Esta 
presença vai fortalecê-las de maneira que, se vocês 
perderem a oportunidade de Me receber, quando já estão 
acostumados com isso, vocês vão sentir falta de Mim. 
Muitos Cristãos ignoram uma das Promessas mais 
fundamentais que fiz durante Minha Crucificação, que Eu 
estaria presente no pão e no vinho, e deixaria uma marca 
permanente para ajudar a alimentar as almas. Muito 
raciocínio humano fez com que Eu tenha sido rejeitado, 
mesmo pelos bem intencionados Cristãos. Estes mesmos 
Cristãos não podem receber a Sagrada Eucaristia na sua 
forma verdadeira. A Santíssima Eucaristia foi dada a todos 
como um grande presente para a sua redenção e 
salvação. Ao rejeitar o fato de que Eu estou realmente 
presente, vocês estão perdendo graças especiais, que 
fazem parte de um pacto, para Me acolher ainda mais em 
seus corações.  
Lembrem-se, quando Eu morri por vocês, era para levá-
los para a vida eterna e para a salvação. Recebam-Me 
como a presença viva, e suas almas serão acesas de 
maneiras que vocês não teriam acreditado ser possível. 
Voltem-se para receber o Meu Corpo e Sangue. Deixem-
Me tirar suas dúvidas. Este é um dos maiores erros que os 
Cristãos têm feito, negar-se a deixar-Me entrar nas suas 
almas desta maneira. Isso ofende muito o Meu Pai Eterno, 
por causa do Sacrifício envolvido para salvar-lhes. 
Deixem-Me trazer Luz e alimento as suas vidas! Vocês 
estarão mais inclinados a aceitar a Verdade da Minha 
Doutrina, após o GRANDE ALERTA ter ocorrido. 
Lembrem-se do que Eu prometi durante a Minha última 
ceia, que quando vocês tomam o pão e o vinho, se 
tornarão para vocês Meu Corpo e Meu Sangue. Qualquer 
outra interpretação foi distorcida pela lógica e raciocínio 
humano. Agora, entendam e aceitem a Verdade! 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
64. Como garantir que sua família e amigos 
entrem no Céu 
Recebido sexta-feira, 15 de abril de 2011, 15:30 
 
Minha querida filha, Me alegro porque muitos bons 
seguidores e Meus devotos se unem durante a Semana 
Santa como uma honra para o Sacrifício que fiz para 
todos. Um Sacrifício que Eu estaria disposto a abrir mão 
de novo e de novo, se fosse para salvar cada um de 
vocês. Meu Amor é tão profundo para cada indivíduo no 
mundo, cada um dos quais foi criado através da Santa 
Vontade de Deus, o Pai Eterno, Criador do homem. Todos 
vocês têm um lugar muito especial no Meu coração, 
mesmo aqueles de vocês que não Me conhecem. 
Se fosse prometida uma vida nesta Terra para vocês, 
oferecendo-lhes riqueza e felicidade, muitos de vocês 
iriam aproveitar-se dessa chance. Vocês são muito 
desesperados, para satisfazer suas aspirações do corpo. 
Se aos homens fosse oferecido o Paraíso no Céu, eles 
achariam difícil de imaginar. Eu entendo isso. Porque a 
alma morna, precisaria ter uma imaginação vívida para 
sondar esse lugar glorioso.  
Ela sempre luta para encarar essa entidade gloriosa. As 
únicas almas que podem, são aquelas com uma firme fé 
na existência de Deus. A única maneira de compreender 
verdadeiramente a joia que espera cada um de vocês, é 
reforçar a sua fé. A única maneira de fazer isso, é rezar 
muito para ver a Verdade. A Luz. O futuro brilhante que 
aguarda todos aqueles que honram Deus, o Pai Todo-
Poderoso.  
Fiéis, vocês devem orar por seus amigos, cônjuges, 
parentes, pais, irmãos, irmãs e crianças que têm pouca fé. 

Quando vocês recitarem a Minha oração, o Terço da 
Divina Misericórdia, em nome deles, vocês irão salvar 
suas almas. Esta é a Minha Promessa para vocês agora. 
Seu amoroso Salvador Jesus Cristo 
 
65. Acordem para a Verdade, antes que seja 
tarde demais 
Recebido sexta-feira, 15 de abril de 2011, 22:00 
 
Minha muito amada filha, você deve dizer ao mundo que a 
Minha Santa Vontade agora deve ser respeitada pela 
Humanidade, se ela quiser ter a vida eterna. Este mundo, 
embora tenha muito a oferecer, nunca sacia sua fome. Se 
não fosse pelos pecados de seus primeiros pais Adão e 
Eva, então, sim, teria sido possível viver uma felicidade 
eterna, sem obstáculos nos seus caminhos. 
Porque o enganador está em toda parte, ele não vai deixar 
qualquer um de vocês planejar sua vida para Mim. Astuto, 
mentiroso, ele vai se esforçar continuamente para garantir 
que vocês caiam em pecado através de vários meios de 
sedução. Porém, ele vai achar muito difícil, quando vocês 
estiverem em um estado de graça, através da Confissão e 
dos Santos Sacramentos. 
O Santo Rosário é especialmente eficaz contra Satanás, 
por causa dos Poderes conferidos à Santíssima Virgem 
Maria, Minha Mãe, por Deus, o Pai Eterno. Ela tem um 
enorme Poder sobre o enganador. Ele é impotente contra 
Ela, e ele sabe disto. Se vocês permitirem que a Minha 
Santa Mãe oriente vocês para as Graças, Ela pode 
interceder em nome de vocês, então estarão imunes 
contra a influência de Satanás. 
Quando as pessoas hoje se esforçam em direção à 
felicidade e paz na Terra, elas buscam uma fórmula 
secreta. Isto é, onde elas passam o tempo tentando 
descobrir o segredo da felicidade, ganho material e paz 
em suas vidas. Elas vêm com novas formas e ideias, que 
são promovidas através de esquemas de fazer-se ricas.  
Independentemente de todos os argumentos 
apresentados, a maioria dos quais são baseados no 
idealismo psicologicamente orientado, simplesmente não 
é possível alcançar a paz e a alegria em suas vidas, se 
vocês não acreditarem em Deus, o Pai Eterno. Ele é o 
único doador da vida. Sem se tornar próximos Dele, vocês 
serão vazios de espírito.  
Aqueles de vocês, que gastam tempo considerável, 
tentando provar que Eu não existo, desperdiçam o seu 
tempo, perseguindo sonhos que nunca virão a ser 
concretizados. Esta recusa obstinada em reconhecer o 
seu Criador, o ser supremo que criou este mundo, vai 
levá-los a um abismo de trevas eternas. 
Muitas pessoas como vocês, que se empenham em negar 
a existência de Deus em suas vidas, espalhando a mentira 
de que não há tal coisa como Deus o Pai, agora, 
infelizmente, estão nas profundezas do inferno por 
escolha própria. Não permitam que isso aconteça para as 
suas almas, onde aqueles que o fazem, acabam por 
queimar-se no inferno como se eles ainda fossem feitos 
de carne.  
Como Satanás ri da sua ignorância! Quando vocês negam 
Deus, vocês estão negando seu direito à felicidade eterna! 
Essa mesma felicidade eterna é o que vocês procuram 
incansavelmente neste mundo. Mas não pode ser obtida 
na Terra. 
Nunca dediquem sua vida na Terra, como se fosse a única 
parte do ciclo de sua existência. Porque não é. Sua casa 
real será no Paraíso Comigo. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
66. O que vocês sentirão durante o 
GRANDE ALERTA, e a oração para o 
perdão imediato 
Recebido sábado, 16 de abril de 2011, 10:00 
 
Minha amada filha, mexa-se rapidamente para aumentar a 
conscientização em torno de Minhas mensagens, porque 
o GRANDE ALERTA está quase chegando ao mundo. 
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Diga àquelas almas, que se recusam a rezar, que afastem 
seu orgulho e aversão e voltem para Mim agora para pedir 
perdão. Fique claro que muitas, muitas almas não irão 
sobreviver a este evento iminente. Muitas destas almas 
são simplesmente preguiçosas e, mesmo que elas 
acreditem em Deus, o Pai Eterno, elas pensam que em 
algum momento no futuro, elas vão cuidar de suas 
crenças espirituais. Mas será tarde demais. 
Diga ao mundo que este evento vai salvá-los! Muitos vão 
se arrepender durante esta experiência mística. Eles vão 
sentir uma sensação de queimação, não muito diferente 
daquela vivida pelas almas do Purgatório. Isto lhes dará 
uma visão sobre o que as almas, que não são totalmente 
limpas, tem que passar, antes que elas possam ver a Luz 
gloriosa do Céu. Aceitando simplesmente que esse evento 
poderá acontecer, elas poderão sobreviver a ele. Voltem 
para Mim e digam:  
"Por favor, me oriente na direção da Luz e da bondade 
da sua grande Misericórdia e me perdoe pelos meus 
pecados!",  
e vou perdoá-los instantaneamente. Em seguida, após o 
GRANDE ALERTA, vocês vão experimentar uma profunda 
paz e alegria em suas almas. 
 
Os jovens acham complicado orar 
Muitas pessoas no mundo de hoje se recusam a rezar. 
Muitos dos jovens, em particular, acham complicado e 
antiquado. Eles acreditam erroneamente que, enquanto 
eles possuem uma fé em Deus, a oração não é 
necessária. Isso não é verdade. É essencial para entrar no 
Paraíso, vocês vão desejar desesperadamente após a 
morte. Se vocês permanecem no pecado, vocês não 
podem provar essa festa gloriosa. Assim como aqueles 
que mantém a forma, cuidam do seu corpo, observam o 
que comem com cuidado e mantêm a forma, assim 
também devem preparar suas almas dessa forma. Sem 
prestar atenção para o estado de suas almas, se tornarão 
fracos e sem a alimentação necessária, para garantir que 
elas estejam em condições perfeitas. 
 
Oração para rezar pela conversão de outros 
Por causa da fraqueza da fé entre aqueles no mundo que 
têm fé, aqueles que são fortes na sua fé, tem uma enorme 
responsabilidade agora! Vocês devem fazer esta oração 
de conversão pelos outros: 
 
"Eu Vos peço, Jesus, na Vossa Divina Misericórdia, 
que cubra as almas tíbias com Vossa Precioso 
Sangue, para que possam ser convertidas."  
 
Rezem esta oração na intenção daqueles a quem vocês 
acreditam que mais necessitam! 
Lembrem-se, Meus filhos, Minha Promessa Gloriosa! Eu 
triunfarei no final. Satanás, o enganador, simplesmente 
não poderá sobreviver. Por favor, deixem-Me protegê-los 
e levá-los Comigo. Não entreguem a Satanás as suas 
almas! Eu amo todos vocês. Continuem a pedir-Me para 
aumentar a força de sua fé a cada dia! 
Seu Divino Salvador, Rei da Misericórdia e da Compaixão, 
Jesus Cristo 
 
67. Pequenos grupos de oração da Divina 
Misericórdia podem salvar milhões 
Recebido sábado, 16 de abril de 2011, 10:45 
 
Minha querida filha, o tempo para o GRANDE ALERTA já 
está perto, e isso vai acontecer rapidamente em um piscar 
de olhos. Todos ficarão parados em seus caminhos, 
quando testemunharem a Minha Misericórdia. Orem por 
todos aqueles em pecado mortal, como uma prioridade! 
Eles precisam de suas orações. Muitos deles vão cair 
mortos - como uma pedra - pelo choque, ao ver o horror, 
quando poderão ser visto, através dos Meus olhos, as 
atrocidades pecaminosas, que cometeram. Rezar o Terço 
da Minha Divina Misericórdia, pode salvar milhões, mesmo 
que seja apenas um pequeno grupo de devotos 
seguidores amorosos. 

Eu não vou lhe dar uma data, Minha filha, para este 
grande evento. Mas pode ter certeza que a hora está 
sobre o mundo agora. Como o mal continua a aumentar 
em todo o mundo, também será assim com a Mão de Meu 
Pai, que agora cairá por toda parte. Ele não vai recuar e 
permitir que esses pecadores do mal, aliados com 
Satanás destruam ou infestem Meus filhos por mais 
tempo. Vergonha para os pecadores obcecados, que Eu 
ainda amo, apesar da mancha do mal dos seus pecados! 
Peço-lhes que rezem agora pelo perdão dos pecados 
deles. 
Assim como o GRANDE ALERTA ocorrerá agora, assim 
também os desastres ecológicos se abaterão sobre a 
Humanidade. A oração é a sua única arma agora, Meus 
filhos, para salvar a si mesmos e a Humanidade do fogo 
do inferno. Depois do momento que o GRANDE ALERTA 
acontecer, paz e alegria vão prevalecer. E então a 
perseguição pela “Aliança do Novo Mundo” (*) terá início. 
Seu poder será enfraquecido, se muitas pessoas dentre 
vocês espalharem conversão e rezarem muito! 
Não tenham medo, Meus amados seguidores, vocês vão 
trabalhar em conjunto para orar pela salvação da 
Humanidade. E vocês vão salvar milhões de almas no 
processo. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
* (New World Order – A Nova Ordem Mundial – Nações 
Unidas - ONU – Elite – Maçonaria  – Illuminati, ...) 
 
68. A Nova Ordem Mundial controlará seu 
dinheiro e comida 
Recebido domingo, 17 de abril de 2011, 09:00 
 
Minha querida filha, diga ao mundo que eles estão prestes 
a testemunhar uma série de desastres ecológicos agora. 
Eles acontecerão nos lugares mais incomuns e 
inesperados, e serão muito graves em sua intensidade. O 
comportamento pecaminoso do homem causou isto. 
Arrependam-se todos vocês, e lembrem-se que estas 
catástrofes climáticas irão acordar vocês do seu sono 
cego e falta de fé!  
Eles também estão ocorrendo para diluir o impacto do 
grupo do mal, as alianças globais e suas perversas 
atividades estúpidas. Esses grupos que Eu vou chamar de 
“Novo Governo Mundial”, estão prontos para planejar e 
tomar posse sob a liderança do Anticristo. Esses 
mesmos grupos provocaram o colapso do sistema 
bancário (crise mundial, que já aconteceu), e agora vão 
destruir moedas em toda parte. Isto acontecerá assim 
para que eles possam controlá-los. 
Minha filha, quando Eu partilhava esta mensagem há 
alguns meses atrás, você achava que as mensagens 
pareciam bizarras, ainda que escrevesse o que Eu lhe 
disse. O plano perverso dessas serpentes do mal, os 
seguidores de Satanás, foi conspirado há algum tempo. 
Alguns de seus esquemas ardilosos já estão sendo 
revelados, mas muitas pessoas ainda acreditam, que o 
mundo está simplesmente passando por mais uma crise 
financeira. Acordem todos vocês agora! Olhem ao seu 
redor e vejam por si mesmos!  
Parem de achar que o mundo está simplesmente no meio 
de uma depressão, causada por uma queda na economia. 
Porque isso não é verdade. Essas pessoas irão agora 
controlar cada um de vocês, através de uma moeda 
mundial, e o endividamento de seus Países. Nenhum País 
vai escapar de suas garras. Por favor, ouçam a Minha 
Palavra! Seu dinheiro será inútil! Seu acesso às 
necessidades alimentares e outros itens só será possível 
através da marca, a identificação da qual Eu falei. (Marca 
da Besta, 666, Chip)  
 
Por favor, por favor, NÃO aceitem esta marca, porque 
vocês vão ficar perdidos para Mim!  
 
Esta marca vai matá-los, não só fisicamente, mas 
espiritualmente! Permaneçam fora desta jurisdição! 
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Comecem a planejar os seus estoques de alimentos, 
cobertores, velas e água agora, se vocês quiserem evitar 
de receber a marca! A marca da Besta. 
Ele, o Anti-Cristo, que vai dirigir este Novo Governo 
Mundial, acredita que irá roubar as almas da raça 
humana. Mas ele não vai. Assim como muitos cairão sob 
sua influência, também será assim com os Meus 
seguidores, eles permanecerão firmes e leais a Mim, seu 
Divino Salvador. 
Para todos vocês, que irão desprezar essas profecias, 
ouçam agora: Caiam sob a influência deste poder global, e 
vocês estarão perdidos! Vocês vão precisar de uma fé 
forte para sobreviver. Orações de solicitação serão 
respondidas. Vou protegê-los durante este período terrível 
na Terra. Preparem-se agora com grupos de reuniões, 
onde vocês vão estar aptos para rezar em paz e em sigilo.  
Eles, a Nova Ordem Mundial, também estarão em oração 
em suas próprias igrejas do mal. Essas igrejas existem em 
todas as partes, embora tenham sido criadas em segredo. 
Elas oferecem sacrifícios e prestam homenagem ao seu 
ídolo, Satanás. Estes cultos são desenfreados, e agora 
em toda parte, com um objetivo ridículo, que é controlar a 
Humanidade. Eles vão fazer isso para tentar controlar o 
seu dinheiro, seus alimentos e a energia.  
Lutem contra eles da melhor forma que puderem, através 
da oração e da propagação da conversão! Rezem também 
por essas pessoas iludidas, a quem foram feitas 
promessas de grande riqueza, tecnologia, vida mais longa 
e milagres. Elas estão muito erradas. Elas realmente 
foram enganadas. Quando elas descobrirem a Verdade, 
estarão mergulhadas nas profundezas do inferno, e vai ser 
tarde demais. 
Rezem, rezem todos vocês o Terço da Minha Divina 
Misericórdia e o Santíssimo Rosário todos os dias, 
quantas vezes vocês puderem, para aliviar o impacto 
deste plano desonesto e demoníaco! Orem também por 
aquelas almas que se perderão na iminência de 
catástrofes ecológicas globais, causadas pela Mão de 
Deus, o Pai Eterno. Elas precisam de suas orações. Por 
favor atendam Meu pedido de oração, que elas serão 
atendidas. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
69. A Ira de Deus cairá sobre a Nova Ordem 
Mundial 
Recebido domingo, 17 de abril de 2011, 19:00 
 
Minha amada filha, é com grande tristeza que Eu devo 
dizer-lhe que, a pendência das catástrofes ecológicas irá 
resultar em uma enorme perda de vidas na Ásia, Europa, 
Rússia e Estados Unidos da América. A ira de Deus, Meu 
Pai Eterno, cairá rapidamente sobre esta aliança global, 
que está tramando organizações clandestinas, para infligir 
a morte sobre o resto do mundo, para seu próprio 
proveito. Eles são responsáveis pela criação de fazendas 
de riqueza e de novas tecnologias, que impressionariam 
vocês, se não fossem tão sinistros em seus objetivos.  
Essas pessoas de todos os Países do primeiro mundo são 
ricas, poderosas, talentosas, e controlam bancos, 
militares, organizações humanitárias do mundo, forças 
policiais, governos, fornecedores de energia e da mídia. 
Nenhum de vocês poderá escapar de suas garras, a 
menos que Eu lhes diga como. 
A oração, especialmente a reza do Terço da Divina 
Misericórdia, vai espalhar a conversão, e rezando o Terço, 
que é o Santo Rosário, isso vai diluir o trabalho destes 
parasitas do mal, cujo ídolo é Satanás. 
O interessante é isso: Muitos desses fanáticos apanhados 
nesta teia enganosa, acreditam que estão sendo 
simplesmente ambiciosos, com um desejo natural de 
riqueza e não mantém qualquer crença religiosa. O que 
eles não sabem é, que estão sendo enganados por 
Satanás, e são influenciados por ele diariamente. Em seus 
pensamentos, aspirações, palavras e ações. Como eles 
estão cegos! 
Em todos os lugares onde estiverem agrupados, assim 
também a ira de Deus cairá com força assustadora. Isso já 

está em andamento. Eles vão ser contidos, mas vai 
demorar um pouco de tempo. Isso não vai impedi-los 
totalmente, mas vai diluir o impacto terrível que suas 
ações teriam.  
A Santíssima Trindade já está ativa na comunicação com 
almas escolhidas em todo o mundo. Os fiéis já devem ter 
notado isso. Aqueles que não acreditam em Deus, o Pai, 
acham que essas pessoas são apenas conspiradoras do 
Juízo Final. Enquanto muitas pessoas no mundo hoje 
podem realmente fazer afirmações falsas, por favor, não 
as ignorem, sem ouvir primeiro o que elas têm a dizer.  
Sempre rezem pedindo orientação durante estes tempos 
difíceis e confusos! Mantenham sua atenção voltada para 
Mim, o Divino Salvador, em todos os momentos. Eu vou 
segurar suas mãos e apoiá-los através destas provações. 
Muitas pessoas, quando testemunharem essas profecias 
vindo à luz, irão entrar em pânico e ficarão aterrorizadas 
em muitos casos. Mas não há necessidade de temer, 
porque esse período será de curta duração. E então virá o 
Novo Céu e a Nova Terra, onde todos vocês vão ter uma 
vida pacífica, longa e feliz em união Comigo. 
Quanto mais pessoas voltarem atrás e pedirem a Deus o 
Pai orientação, menor será o impacto do reinado do mal, 
planejado pela “Nova Ordem Mundial”.  
Vá agora em paz. Orem para reforçar a sua fé em Mim. 
Seu Salvador misericordioso e justo Juiz Jesus Cristo 
 
70. A imoralidade sexual vai levar vocês ao 
inferno 
Recebido segunda-feira, 19 de abril de 2011, 23:50 
 
Minha filha, o mundo divide-se em diferentes grupos - 
aqueles que vivem uma vida simples e ordeira, alguns de 
riqueza e de paz, aqueles que são atingidos através da 
pobreza e da doença ou que são vítimas da guerra e que 
estão no poder - todos serão testemunhas e ficarão 
maravilhados com os próximos eventos. 
Muitos irão ver catástrofes ecológicas como a Mão de 
Deus. Outros vão dizer que eles são um sinal do Fim dos 
Tempos, enquanto outros dirão que tudo isso tem a ver 
com o aquecimento global. Mas o que é mais importante 
agora, neste momento, é entender isso: O pecado, se 
aumentar a níveis sem precedentes, causará destruição 
em suas vidas ordenadas de qualquer maneira. Mas, 
quando se intensificam os níveis atuais, vivenciados e 
testemunhados por todos vocês hoje no mundo, então 
vocês podem ter certeza de que tais catástrofes serão a 
Mão de Deus em ação. 
Deus, o Pai Eterno, já respondeu e agiu desta forma. 
Agora que o tempo se aproxima para destruir Satanás e 
seus seguidores, a agitação ecológica ainda vai ser 
desencadeada por Deus em Sua misericórdia. Ele vai 
fazer isso para evitar que Satanás e todos os seus 
corruptos fantoches humanos, que salivam as 
perspectivas de riquezas e glória, que ele prometeu para 
eles, através de seus poderes psicológicos. 
Satanás instiga os maus pensamentos e ações nas almas 
suficientemente fracas, para se exporem a seus poderes 
possessivos. Essas pessoas compartilham traços comuns. 
Elas são auto-centradas, obcecadas com ambições 
mundanas e riqueza, e são viciadas em desvios sexuais e 
poder. Tudo vai acabar no inferno, se continuarem a 
seguir a glorificação do Anticristo, que está prestes a 
tornar-se conhecido no mundo. 
Muitas pessoas ingênuas não acreditam em Satanás, o 
Anticristo, ou mesmo em Deus, Pai Todo-Poderoso. Então 
elas fecham os olhos. No entanto, elas se perguntam por 
que a própria sociedade em que vivem entrou em colapso. 
Elas não entendem a velocidade assustadora, com o 
colapso da unidade familiar tradicional. Elas atribuem isso 
aos males da sociedade moderna. O que elas não sabem 
é que, Satanás visa a família como alvo prioritário. Isso é, 
porque ele sabe, que se a família desmoronar, então a 
sociedade também entrará em colapso. Muitos sabem 
disso, porque é cada vez mais evidente no mundo de hoje. 
Vejam a imoralidade sexual! Vocês vão ficar horrorizados 
como a sociedade está terrivelmente infestada com esta 
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depravação. Mais uma vez, o que vocês não percebem é 
que Satanás é o responsável por todos os atos de 
imoralidade obscenas do mundo. Enquanto aqueles de 
vocês, que buscam um mundo de promiscuidade, desvio 
sexual e abuso dos outros, argumentam que estes atos 
são uma fonte de diversão e, em alguns casos, uma forma 
de renda - vocês devem saber que serão seus 
passaportes para as chamas eternas do Inferno. 
Para cada ato sexual depravado, que vocês participarem, 
em tal grau seu corpo, mesmo que vocês vão estar em 
espírito, queimará na carne para a eternidade. Cada parte 
do corpo humano que vocês abusarem, através do pecado 
mortal, vai sofrer a maior dor no fogo do inferno. Por que 
vocês querem isso? Muitos de vocês, pobres almas 
iludidas, não percebem que vocês nunca ouviram a 
Verdade. A Verdade que existem o Céu, o Purgatório e o 
Inferno.  
Muitos dos Meus Sagrados Servos das Igrejas, não têm 
enfatizado estes ensinamentos por muito tempo. 
Vergonha para eles! Eu choro por sua angústia, porque 
muitos deles mesmos não acreditam no inferno. Então 
como eles podem pregar sobre o horror que é o inferno? 
Eles não podem. Porque muitos optaram pela resposta 
fácil. "Deus é sempre misericordioso. Ele nunca iria 
mandar vocês para o inferno. Será que Ele faria isso?" 
A resposta é NÃO - ele não faz. Isso é verdade, porque 
Ele nunca poderia virar as costas para Seus filhos. Mas a 
realidade é que muitas, muitas almas estão bloqueadas 
pelo pecado mortal, por terem sido instigadas a 
comprometer-se no vício de pecados cada vez mais. Mais 
e mais. Elas estão em tanta escuridão - confortável dentro 
de sua própria imoralidade - que continuam a escolher 
esta escuridão, mesmo após a morte. Elas não podem ser 
salvos nesta fase. Elas escolheram esse caminho por 
vontade própria - um Dom de Deus que Ele não pode 
interferir. Mas Satanás pode. E ele faz. 
Escolham a vida que vocês quiserem! O caminho da vida 
para Deus, o Pai Eterno para o Céu, ou para Satanás, o 
enganador, no fogo eterno do inferno. Não há forma mais 
clara de explicar o resultado a vocês, Meus filhos. É por 
causa do Meu Amor e compaixão que tenho por vocês, 
que Eu tenho que ensinar-lhes a Verdade. 
Esta mensagem destina-se a assustá-los de alguma 
forma, porque se Eu não mostrar o que está reservado 
para vocês, Eu não estaria revelando Meu verdadeiro 
Amor por todos vocês. 
É hora de enfrentar o futuro, não só para si, mas para os 
amigos, familiares e entes queridos, a quem vocês 
influenciam através de seu próprio comportamento. 
Comportamento gera comportamento. No caso de um 
inocente, ele poderia ser inadvertidamente influenciado e 
levado também, no caminho para a escuridão eterna, por 
ignorância. 
Cuidem das suas almas! É um Dom de Deus. É tudo o 
que vocês vão levar consigo para o próximo mundo. 
Seu Salvador Jesus Cristo 
 
71. Levantem-se contra os ataques de 
Satanás 
Recebido quarta-feira, 20 de abril de 2011, 05:45 
 
Minha filha, a sua fé está sendo constantemente testada 
cada hora do dia, quando você está sendo pressionada 
por pessoas de fora, para descartar essas mensagens. 
Isso sempre vai acontecer. É tempo de se acostumar com 
esse tormento. Você pode estar certa agora, mais do que 
nunca, que estas mensagens são autênticas e vem de 
Mim, o Divino Salvador da Humanidade, Jesus Cristo. 
Entristece-Me quando vejo os fiéis, em particular, 
influenciados pelo enganador, desprezar Minha mais 
Santa Palavra, quando ela está sendo apresentada para o 
mundo testemunhar. 
Minha filha, você está mais do que capaz de ignorar agora 
todas as vozes que afirmam que falam com a autoridade, 
que lhes são transmitidas por fontes Divinas. Muitos falsos 
profetas estão presentes no mundo de hoje e não são o 
que dizem ser. Apenas escute Minha voz, como Eu já 

disse antes. Você não precisa da aprovação dos outros, 
para continuar com essa Missão Sagrada. 
Esses volumes de Mensagens Sagradas serão vistos por 
aquilo que são no seu tempo. Você nunca deve ser 
tentada por almas mal informadas, que não são 
divinamente inspiradas. Porque esse não é o caso. 
Bloqueia as mentiras que assaltam os seus ouvidos pelo 
enganador, Satanás. Ele, Minha filha, quer acabar com 
esta missão, e vai fazer de tudo para impedi-la. 
Levanta agora e fale com a autoridade do Espírito Santo, 
que foi legada a você, Minha filha preciosa! Você é uma 
mensageira escolhida para entregar, como já disse, as 
mensagens mais importantes para a Humanidade 
nestes tempos! Você Me faz tão feliz com a força e a 
coragem que demonstrou em face dos ataques, que teve 
de suportar em mãos de Satanás. Lembre-se que você 
deve aceitar este trabalho com a humildade esperada de 
você.  
Receba-Me em sua alma agora todos os dias, pelas 
Graças extras. Eu amo você, Minha filha. O Céu se 
rejubila com a velocidade da sua resposta à Minha Mais 
Santa Vontade. 
Seu Salvador Jesus Cristo 
 
72. Defendam o direito das crianças à 
educação Cristã 
Recebido sexta-feira Santa, 22 de abril de 2011 
 
Minha amada filha, hoje é o momento para todos aqueles 
que acreditam na paixão da Cruz, para ajudar a levá-la de 
modo que a Minha Palavra possa ser ouvida, mais uma 
vez, no mundo. Lembrem-lhes como Eu morri, e porque 
isso representa salvação. É seu dever agora, informar 
aqueles, que perderam seu caminho, para abrir o coração 
novamente para a Verdade dos Meus Ensinamentos. 
Levantem-se agora e defendam seus direitos de ser 
Cristãos. Enquanto espero tolerância da sua parte - onde 
vocês tem que respeitar as opiniões de outras religiões - 
nunca insultem-Me, colocando o Cristianismo de lado em 
segundo lugar. É uma doutrina perigosa, quando vocês 
erram, substituindo a tolerância pela Verdade. Estejam 
abertos a outras crenças, e tratem os seus irmãos e irmãs 
da mesma forma.  
No entanto, nunca se sintam pressionados a pôr de lado 
suas crenças ou negar aos seus filhos o direito a uma 
educação Cristã. Muitas escolas dirigidas por 
organizações Cristãs, estão se curvando a pressões para 
abandonar sua lealdade a Mim. Muitos governos estão 
tentando proibir o Cristianismo e a sua propagação 
através de novas leis. No entanto, vocês verão que outras 
religiões não-Cristãs serão tratadas com menos 
severidade. Em vez disso, qualquer outra religião, será 
tolerada mais favoravelmente do que o Cristianismo. 
Lutem pela sua fé agora! Orem por conversão! Rezem 
para que os regimes, que oprimem os seus direitos de ser 
um Cristão, mostrem mais tolerância! A falta de resistir a 
essas pressões, irá resultar em um mundo estéril, quando 
os Cristãos vão praticar menos sua fé. Tomem suas 
cruzes hoje, e mostrem exemplos para os outros! Nunca 
se envergonhem da Cruz! 
Seu amado Salvador Jesus Cristo, Rei da Humanidade 
 
73. Demonstrem sua fidelidade à Minha Divina 
Misericórdia 
Recebido sábado de Páscoa, 23 de abril de 2011, 16:40  
 
Minha amada filha, é com alegria que Meus filhos agora 
se alegram na comemoração da Minha Ressurreição. Este 
ano é importante, porque marca o início da Nova Era da 
Iluminação, que vai começar no mundo em breve. 
Meu grande presente de Misericórdia (o GRANDE 
ALERTA) vai trazer alívio para os fiéis, e criar um 
sentimento de grande euforia entre os não-crentes, que 
irão converter-se. Quando eles descobrirem a Verdade, 
serão leves de coração, e serão preenchidos com o Amor 
de Deus, o Pai Eterno, e o Meu também, o Divino 
Salvador. Mesmo os não-Cristãos vão entender a Verdade 
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da Minha existência. Finalmente isso vai criar uma grande 
sensação de alegria e amor no mundo. 
 
O Grande Alerta deve ser seguido por oração 
É importante, no entanto, lembrar uma importante lição 
sobre o GRANDE ALERTA. Este grande evento, quando 
todos vocês vão ver, não somente seus pecados, como 
Eu os vejo, mas vão entender a Verdade sobre a vida 
futura, deve ser seguido pela oração. 
Infelizmente, muitos vão cair de novo no pecado depois. 
Agora é a hora de se preparar para evitar isso, através da 
reza do Terço da Minha Divina Misericórdia todos os dias 
de suas vidas. Ao começar o hábito de rezar esta oração 
poderosa, vocês irão manter o nível de conversão e de fé 
que irá limpar o mundo depois. 
Alegrem-se, rezem e agradeçam-Me, o Seu Divino 
Salvador, por esta grande Misericórdia! Ajoelhem-se e 
dêem louvores a Deus, o Pai, pelo Dom do Meu Sacrifício! 
A oração vai ajudar a diluir o impacto da perseguição por 
parte da aliança global, a Nova Ordem Mundial, que 
seguirá. Se muitos de vocês permanecerem fiéis a Mim, 
aos Meus Ensinamentos, e continuarem a orar, bem como 
receberem os Sacramentos, vocês podem mudar o curso 
dos acontecimentos que virão a seguir. 
Quão poderosa é a Minha Divina Misericórdia! Muitos de 
vocês ainda não entendem o significado disso. Muitos, 
infelizmente, nunca ouviram falar dela antes. 
Para aqueles de vocês, leais a Mim, agora Eu preciso 
fazer um pedido muito especial: Eu não quero ver nenhum 
dos Meus filhos destruído. Por isso o GRANDE ALERTA 
está sendo dado a vocês. Isto irá mostrar a cada um, 
inclusive aos céticos entre vocês, o que vai realmente 
acontecer durante o Julgamento Final. Para ajudar-Me a 
salvar cada uma das almas, Eu quero que vocês 
prometam seu próprio presente para Mim: Ajudar-Me 
salvar as almas. 
Criem grupos de “Oração da Divina Misericórdia”, em 
todo o mundo, e usem esta oração (Terço da Divina 
Misericórdia) para todas as pessoas conhecidas por 
vocês, que possam estar morrendo, então Eu garantirei a 
salvação para estas almas, se vocês assim o fizerem.  
Juntem-se agora, Meu povo! Sigam o seu Salvador! 
Rezem como nunca rezaram antes, e mais almas serão 
salvas! Então vocês vão fazer parte do Novo Mundo, que 
Eu prometi, quando o Céu e a Terra se unirem. Esse 
futuro glorioso é para todos vocês.  
Ao invés de temer essa grande mudança, abram suas 
mentes, corações e almas para a grande alegria que virá! 
Com a união formando um grande e poderoso grupo no 
mundo inteiro, em cada País, em cada família, em cada 
Igreja e em cada comunidade, vocês vão fazer uma 
grande diferença. 
Suas orações irão ajudar a prevenir grande parte da 
perseguição que vai acontecer, conforme predito. Então, 
por deferência a Mim, seu sempre amado Salvador, 
sigam-Me agora! 
Eu vivo em cada um de vocês. Eu sei o que está contido 
em seus corações e almas. Oferecendo-Me suas 
promessas de misericórdia para com seus irmãos e irmãs, 
vocês receberão graças especiais. 
Seu Rei da Divina Misericórdia e justo Juiz, Jesus Cristo 
 
74. Convertam outros em cada 
oportunidade 
Recebido domingo de Páscoa, 24 de abril de 2011, 20:30 
 
Minha amada filha, hoje é um dia significativo, porque, 
com a Minha Ressurreição dos mortos, cumpri as Minhas 
Promessas para o homem. Pela Ressurreição Eu vou 
ajudar a todos, elevar vocês para a Luz do Céu. 
Ressurjam agora todos vocês, e venham para Mim, sua 
única Salvação. 
Meus filhos, vocês devem converter outros em cada 
oportunidade! Quanto mais vocês explicarem e quanto 
mais vocês mostrarem o amor em seus corações para 
essas almas fracas, então o resultado final será alcançado 
quando vocês converterem uma outra alma. Eu vou 

banhá-los com grandes bênçãos. Este é um presente Meu 
muito especial, e representa um ato de grande 
misericórdia de sua parte. 
A conversão, Meus filhos, vai salvar almas. Quando uma 
conversão acontece, então se espalha para os amigos e 
conhecidos da pessoa que foi convertida. Conversão gera 
conversão. Não importa se vocês serão ridicularizados ou 
tratados como se estivessem falando bobagem. É preciso 
muita coragem de sua parte, Meus amados fiéis 
seguidores. Mas cada vez que vocês se levantarem e 
explicarem Meus Ensinamentos para outros, as pessoas 
vão ouvir. Alguns podem rir de vocês, e parecer não levá-
los a sério, mas no fundo, muitos vão escutar o que têm a 
dizer. 
Quando o Espírito Santo trabalha através de vocês 
durante as suas missões, o beneficiário vai sentir um 
puxão de orelha no seu coração. No entanto, eles não vão 
saber o porquê. Então vocês vão atraí-los para mais perto. 
Algumas pessoas serão lentas para responder. Mas sejam 
pacientes! Elas vão começar a dar resultados aos poucos. 
Primeiro elas vão fazer uma pergunta. Isso geralmente se 
relaciona quando algo está certo ou está errado. Será 
então, que a conversão se enraizara. Nunca desistam de 
distribuir a Verdade de Meus Ensinamentos! Isto não tem 
que ser feito como um pregador. Pelo contrário, pode ser 
muito sutil. Convertam outros em seu cotidiano, através da 
conversação ordinária. Nessa forma as pessoas serão 
mais receptivas. 
Meus filhos, no entanto, vocês vão se sentir chocados, 
com a reação de outras pessoas, especialmente aqueles, 
que estão vivendo suas vidas de negação e nas trevas. 
Suas respostas serão agressivas e em tom zombeteiro. 
Vocês serão questionados se “realmente acreditam nesse 
lixo”. Então vocês vão ser repreendidos e insultados. Sua 
inteligência será posta em questão. Vocês serão acusados 
de buscar a religião em virtude de dificuldades pessoais. 
Vocês vão se sentir constrangidos ao longo do tempo e 
podem ter dificuldades para se defender.  
Fiquem em silêncio em tais situações. Depois, basta fazer 
perguntas de vez em quando. 
Perguntem a essas almas: "Por que você se sente 
assim?" Quanto mais perguntas vocês fizerem a elas, 
tanto mais essas pessoas vão começar a avaliar suas 
próprias respostas. Vocês não vão convencer a todos da 
Verdade. Porém, todas as tentativas de sua parte vão 
elevá-los ante Meus olhos. 
Vão agora, Meus filhos. Convertam em Meu Nome e 
vocês serão agraciados com muitas, muitas Graças. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
75. Revolta árabe irá desencadear 
instabilidade global – A Itália vai acionar a 
queda 
Recebido terça-feira, 26 de abril de 2011, 20:10 
 
Minha amada filha, as lágrimas que derramo por todos os 
Meus amados filhos, torturados no mundo, que são 
vítimas de violência e abuso, são infindáveis. Meus pobres 
filhos preciosos estão sofrendo em todos os lugares, em 
todo o mundo, e especialmente no mundo árabe. Eu 
padeço ainda mais com o sofrimento deles! Aquelas 
pobres almas indefesas. Por favor, orem por elas, Meus 
filhos, ofereçam os seus próprios sofrimentos por elas! 
As atrocidades cometidas no mundo árabe, infelizmente 
continuarão à medida que mais nações árabes forem 
enredadas em uma série de conflitos. O momento para o 
primeiro dos assassinatos, dos quais falei com você no 
mês de fevereiro, vai ter lugar em breve. A revolta do 
mundo árabe irá desencadear distúrbios indiretamente em 
todos os cantos do mundo. 
A queda da Itália vai ser fundamental, e vai desencadear o 
envolvimento de potências mundiais em uma guerra - 
todos esses eventos são inevitáveis, mas a oração pode 
aliviar os sofrimentos. Reze Minha filha, para que as 
pessoas se voltem para Mim, e Me peçam ajuda e 
orientação, para esses tempos de turbulência! 
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Eu não quero ver Meus filhos sofrer. Mas eles vão sofrer, 
até que a Verdade seja revelada durante o GRANDE 
ALERTA. Rezem agora por aqueles ditadores 
equivocados, que matam as almas inocentes. 
Eu apelo aos Meus servos sagrados ao redor do mundo, 
para que aceitem que o predito nas profecias do 
Apocalipse de João estão se desenrolando. Distribuam a 
Verdade dos Meus Ensinamentos e salvem os seus 
rebanhos, antes que o tempo se esgote! Vão agora! 
Façam os seus deveres para Comigo! Exorto aqueles que 
distorcem Meus Ensinamentos, para pararem agora com 
isso! Olhem em seus corações e digam ao Meu povo a 
Verdade! Que eles não podem e não serão salvos, até 
que busquem o perdão por seus pecados! Eles devem se 
humilhar diante de Meus olhos e pedir-Me para dar-lhes o 
Dom da Redenção. 
Vocês, Meus servos sagrados, devem agora 
desempenhar o papel para o qual foram escolhidos. 
Sejam corajosos! Preguem a Verdade! 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
76. As pessoas estão com vergonha de 
pedir-Me para perdoar seus pecados 
Recebido quinta-feira, 28 de abril de 2011, 23:30  
 
Minha amada filha, isso tem sido uma viagem 
extraordinária para você, em um período tão curto. Sei 
que você está cansada agora. No entanto, a velocidade 
com que essas mensagens foram recebidas por você e 
publicadas em tantas línguas, tão rapidamente, demonstra 
a urgência que elas representam. Isto mostra também a 
orientação Divina, que está atuando, na sua forma mais 
perfeita. 
Essas mensagens, cheias de Meus Ensinamentos, estão 
realmente sendo dadas para explicar a importância de 
preparar suas almas nesta vida, enquanto vocês podem. 
Muitas pessoas, ao lerem essas mensagens, 
especialmente aqueles com pouca fé em Deus, o Pai 
Eterno, ficarão perturbadas com elas. Muitos serão 
convertidos. Alguns vão ficar com medo quanto ao seu 
futuro nesta Terra e de seus familiares e amigos. Por 
favor, digam a eles que Eu os amo! 
Se, abrirem suas mentes num primeiro momento, para o 
fato de que Deus realmente existe, então eles estarão 
prontos para a segunda fase. Isso é, quando eles vão 
começar a se perguntar por que essa comunicação está 
sendo realizada agora. Por que Jesus Cristo, o Filho 
Unigênito de Deus, o Pai Eterno, tomaria tais medidas 
extraordinárias? E então eles chegarão à conclusão óbvia: 
É porque Eu amo cada um de vocês, e quero salvá-los 
novamente. Eu quero o carinho de todos vocês e usarei os 
mais extraordinários esforços para aproximá-los de Meu 
Coração. 
Eu quero tocar os seus corações, para que uma Luz se 
acenda em suas almas. Não há nada a temer neste 
mundo, se vocês confiarem em Mim completamente. 
Tenho Planos maravilhosos para todos os que se 
aproximarem do Meu Sagrado Coração. Os Dons mais 
preciosos esperam por vocês. Não tenham medo da 
agitação mundana! Porque Eu vou proteger a todos 
aqueles, que acreditam em Mim, e fornecer tudo para 
suas necessidades. Confiem em Mim, o Senhor, enviado 
mais uma vez para a Humanidade, para salvá-los da 
escuridão eterna! 
Voltem-se para Mim, como crianças inocentes! Não há 
necessidade de aprender as orações, se vocês acharem 
difícil. Sim, elas são muito úteis e poderosas, mas tudo o 
que Eu estou pedindo, é que vocês falem Comigo da 
mesma maneira que, normalmente, conversam com um 
amigo. Relaxem! Confiem em Mim! Peçam Minha ajuda! 
Minha misericórdia está cheia e transbordando, apenas 
esperando para lavá-los. 
Se vocês soubessem a compaixão que tenho por todos na 
Terra - ainda que pecadores. Vocês entendem que Meus 
filhos são Meus filhos, mesmo quando as manchas do 
pecado sujam suas almas? Eu detesto o pecado, mas 
amo a pessoa. Muitos de vocês têm medo de pedir-Me 

regularmente o perdão. Mas vocês nunca devem se 
preocupar. Nunca. Se vocês estão realmente 
arrependidos, serão perdoados. 
O pecado, Meus filhos, vai ser um problema constante em 
suas vidas. Mesmo a maioria dos Meus devotos 
seguidores, pecam e pecam, freqüentemente. É um fato. 
Uma vez que Satanás foi solto, o pecado no mundo 
tornou-se generalizado. Muitos tem vergonha de voltar-se 
para Mim. Eles abaixam a cabeça e fecham os olhos, 
quando se comportam mal. Muito orgulhosos e 
envergonhados continuam como se ele, o pecado, fosse 
esquecido. O que eles não percebem é que: escuridão 
atrai escuridão.  
Então, quando vocês pecam é muito mais fácil voltar a 
pecar. Ao bloquear a sua consciência, este ciclo irá girar e 
girar. Então o pecador usará qualquer desculpa para 
ignorar a atitude errada. Eles vão continuar caindo ainda 
mais para baixo nesta espiral. Isso é porque eles não 
sabem como pedir perdão. Porque eles não 
compreenderam a importância da Humildade e acham que 
é impossível voltar-se para Mim e pedir para perdoá-los. 
Não é complicado, vocês sabem, Me pedir perdão. Nunca 
tenham medo de Mim! Espero cada um de vocês, que têm 
a coragem de reconhecer seus próprios pecados. Quando 
chegarem a este hábito, Dons extraordinários serão dados 
a vocês. Depois de confessar seus pecados, estarão em 
um estado de graça. Então, quando vocês receberem a 
Sagrada Eucaristia vão sentir uma afluência de energia, 
que vai surpreendê-los. Então e só então, vocês vão 
encontrar a verdadeira paz. 
Nada vai tirar a sua tranqüilidade. Vocês serão fortes não 
só em suas almas. Suas mentes estarão mais calmas e 
controladas. Vocês terão que enfrentar a vida com uma 
visão diferente, mais positiva. Quem não gostaria de ter 
essa vida? 
Voltem para Mim, filhos, durante estes momentos de 
tristeza no mundo! Deixe-me mostrar-lhes a alegria que 
será sua, quando vocês voltarem para Mim. Lembrem-se 
que Eu dei a Minha vida por vocês uma vez. Meu Amor 
não conhece limites. Vou responder às suas chamadas. 
Tudo que vocês precisam fazer, é pedir. 
Seu precioso e amoroso Salvador Jesus Cristo 
 
77. Humildade necessária para entrar no 
Céu 
Recebido sexta-feira, 29 de abril de 2011, 15:15  
 
Minha muito amada filha, a humildade é uma lição que 
todos aqueles que desejam entrar no Meu Reino devem 
aprender. 
Os humildes reconhecem a sua pequenez ante Meus 
olhos, quando vocês Me reverenciam, o Salvador, o Filho 
de Deus, feito homem. Sem ela, o orgulho fica no 
caminho, e isso não serve, se vocês quiserem declarar-se 
aptos para o Meu Reino. 
No mundo de hoje a humildade não é aceitável, em uma 
era onde a arrogância e o desejo de sucesso, para passar 
na frente dos outros, é considerado uma atitude admirável. 
Aqueles que não se exaltam ou avançam com confiança e 
arrogância no mundo, são ignorados. Suas características 
de humildade e generosidade para com os outros são 
consideradas como uma fraqueza - eles não são dignos 
de serem considerados e incluídos em sua companhia. No 
entanto, a virtude oposta ao orgulho é a chave para entrar 
no Reino dos Céus. Então, o que é considerado uma 
estratégia bem sucedida para o desenvolvimento da chave 
para a prosperidade e riquezas nesta vida, é precisamente 
a fórmula que vai levar vocês para a escuridão após a 
morte. 
Humildade, onde vocês aceitam que devem servir o seu 
Criador em primeiro lugar, é o que verdadeiramente 
importa. Ao declarar a sua nulidade, vocês proclamam a 
Glória de Deus. 
A humildade é uma virtude que não só é preciosa aos 
Meus olhos, mas que é uma parte importante de seu 
desenvolvimento espiritual. Isso significa colocar os outros 
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antes de si mesmo, para a Glória de Deus. No entanto, é 
fácil cair rapidamente em um estado de orgulho. 
 
Aviso para almas escolhidas 
Considerem aqueles que trabalharam duro para 
desenvolver suas vidas espirituais, para Me agradar. Em 
seguida, considerem as almas privilegiadas que 
receberam Dons, através do Poder do Espírito Santo, 
agindo como videntes no mundo. Muitas vezes, tendo 
alcançado essas graças, sutilmente começam a 
considerar-se mais especiais do que seus irmãos ou 
irmãs. Eles traem os Dons que possuem. Então eles se 
tornam seletivos na forma como compartilham esses 
Dons. Sua autoestima então afeta sua habilidade de 
transmitir a Verdade. O que eles esquecem é que todos os 
Dons que são dados, vêm de Mim. Eu amo a todos. Eles 
recebem estes Dons para compartilhar. Assim como Eu 
dei esses Dons a essas almas escolhidas, para o bem dos 
outros, assim também posso retirá-los. 
Autoestima impede vocês realmente de seguir os Meus 
passos. Aprendam a ser humildes, pacientes e 
desprovidos de orgulho. Se vocês trabalham no sentido de 
humildade, receberão um lugar especial no Meu coração. 
Enquanto eu seleciono algumas pessoas como almas 
escolhidas, devem considerar isto como um Dom. Eles 
nunca devem pensar que são mais importantes ante Meus 
olhos, porque Eu amo a todos. No entanto, vou premiar 
como bom trabalho, uma vez que a humildade for 
mostrada a Mim e a seus irmãos e irmãs. 
Seu amado salvador Jesus Cristo 
 
78. Todas as pessoas no mundo 
compartilham os mesmos traços 
Recebido sábado, 30 de abril de 2011, 20:45  
 
Alegro-Me esta noite, Minha querida filha, por causa da 
maneira como você me obedece. Sua obediência em 
participar na Missa diária e receber a Santíssima 
Eucaristia é agradável para Mim. Você está se tornando 
mais forte agora de mente e espírito, para responder 
rapidamente à Minha mais Sagrada Vontade. Você ainda 
tem muito a fazer para preparar a sua alma, Minha filha, 
para a perfeição que é exigido de você. Não tenha medo, 
porque Eu estou guiando você em cada passo do 
caminho. 
Minha filha, como Eu amo os pecadores! Como Eu anseio 
por sua lealdade a Mim! Eu olho e vejo pessoas com 
amigos e famílias felizes com risos em casa, e estou cheio 
de alegria, porque Meu espírito está lá. Então Eu olho 
para outras casas e vejo confusão, tristeza, raiva e, em 
alguns casos, o mal na forma de abuso. E choro. Porque 
Eu sei que Satanás está presente naquelas casas. Então 
Eu olho e vejo grupos de amigos que trabalham juntos 
para o bem dos outros no seu dia-a-dia, e fico satisfeito.  
Eu, então, olho para outros grupos que trabalham 
febrilmente para o bem de si mesmos, com apenas um 
motivo. Isso é para gerar enormes quantidades de poder e 
riqueza. Todas as ações deles têm um objetivo: Para 
cuidar de si próprios. E isto é normalmente à custa dos 
outros. Então Eu choro, porque Eu sei que estão em 
trevas.  
E então Eu olho, com pesar, os grupos inteligentes, 
educados, que querem convencer o mundo que Deus, 
Meu Pai Eterno, não existe. Eles discursam e apresentam 
argumentos sofisticados porque eles, arrogantemente, 
estão Me negando também. Estes fiéis da fé morna são 
sugados para este antro de escuridão, isso parte Meu 
coração. São tantos grupos com muitos interesses 
diversos. Metas. Objetivos. Muitos poucos, infelizmente, 
investem o tempo na comunicação com Deus, o Pai 
Eterno. 
A fé deixou a de existir em muitos milhões de pessoas no 
mundo de hoje. O resultado é que muitas pessoas 
sentem-se confusas, não sabem quais os objetivos a 
aspirar, nem procuram a orientação de Meus servos 
sagrados. 
 

Esse turbilhão de confusão continuará a menos que Meus 
filhos Me chamem para ajudá-los. Orem por todos os 
Meus filhos por toda parte! Olhem ao seu redor e vocês 
verão, que todas as pessoas ao redor do mundo são as 
mesmas. Eles podem ser de diferentes nacionalidades, 
falar em línguas diferentes e têm a pele de cor diferente. 
Eles, no entanto, têm características similares. Alguns são 
felizes, alguns sofrem, outros estão cheios de amor, 
enquanto outros estão irritados e violentos. A maioria das 
pessoas tem um senso de humor e experimentam isso em 
alguma fase de suas vidas. Então, quando vocês olham 
para sua própria família e os amigos, vocês vão ver as 
muitas semelhanças. 
Então, se vocês sentirem a necessidade de orar por 
aqueles mais próximos de vocês, peço que considerem 
seus irmãos e irmãs em todos os cantos do mundo. Todos 
vocês são Meus filhos. Através da oração do Terço da 
Minha Divina Misericórdia, por todos os Meus filhos em 
todos os lugares, vocês, Meus seguidores, podem salvar a 
Humanidade da escuridão do inferno. O poder desta 
oração irá garantir que a Minha Misericórdia irá abranger 
todos no Mundo inteiro. 
Deixem-Me levar todos vocês para o Meu Paraíso! Não 
Me deixem sofrer, permitindo que caiam algumas almas 
de vocês nas mãos de Satanás! 
Rezem, rezem o terço da Minha Divina Misericórdia 
diariamente às 15:00 horas, e vocês podem salvar o 
mundo. 
Seu sempre misericordioso Jesus Cristo 
 
79. Rússia e China vão causar destruição 
Recebido domingo, 1° de maio de 2011, 21:00  
 
Minha muito amada filha, diga ao mundo que já estão em 
andamento os passos para preparar as almas para o Novo 
Paraíso na Terra que Eu prometi. 
A data para Minha Segunda Vinda na Terra, não é de seu 
conhecimento. Tenha a certeza de que Minhas promessas 
sempre serão cumpridas. Ninguém pode impedir Meu Ato 
de Grande Misericórdia (o GRANDE ALERTA) para 
redimir a Humanidade. Satanás não tem esse poder. Ele, 
o enganador, deverá ser destruído, Minha filha, e não 
poderá sobreviver. O tempo dele está muito próximo. Eu 
advirto os que o seguem por causa do pecado, que lhes 
restam poucas chances de se redimirem. Eles devem se 
afastar do pecado agora, se eles quiserem ser salvos! 
Aqueles de vocês, seguidores, que podem ter um familiar 
ou amigo especial, que está seguindo um caminho do 
pecado, então é o dever de vocês tentar abrir-lhes os 
olhos para a Verdade! 
 
Preparem-se agora para evitar receber a Marca da 
Besta 
Muitos eventos, tanto na Terra como nos Céus, estão 
agora prestes a acontecer, e irão transformar o curso da 
história. Preparem-se todos vocês durante esse tempo. Eu 
lhes disse antes que o dinheiro vai faltar, por favor tentem 
preparar suas famílias para a sobrevivência, para que 
vocês não tenham que aceitar a Marca da Besta! Por 
favor, não ignorem as Minhas súplicas! 
Os grupos de oração são vitais agora para proteger e 
salvar o mundo da perseguição da política global, bancária 
e as assim chamadas “Organizações de Direitos 
Humanos”. Seu objetivo é de poder e controle sobre todos 
vocês, Meus filhos, apesar de que muitos não conseguem 
ver isso. Com tempo vocês vão ver. E o tempo está 
próximo. Comecem a preparar-se para a sua 
sobrevivência futura agora, e mantenham-se em oração a 
Mim, Eu oferecerei Minhas Graças especiais de proteção 
a todos vocês! Por favor, não tenham medo de tudo, o que 
realmente importa é a sua lealdade a Mim. 
Quando a “Nova Ordem Mundial” (New World Order) 
assumir o controle do Oriente Médio, vocês ficarão 
assombrados com quantos Países estarão sob seu 
controle. Quantas almas inocentes acreditam que esses 
novos regimes irão oferecer-lhes a liberdade. Mas este 
não será o caso. 
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Rússia e China vão causar o rompimento 
Vejam agora que a Rússia e a China se tornarão a terceira 
entidade a causar perturbações. Muito em breve, aqueles 
que entregaram o controle de seus Países para os grupos 
mascarados, que tratam vocês como marionetes, logo 
verão os grupos sinistros, dessas forças políticas, que não 
são de Deus, tentar ditar como vocês devem viver. 
Defendam-se através da oração! Todo dia e toda hora Eu 
vou aliviar os seus sofrimentos. Recebam-Me na Sagrada 
Eucaristia e vocês vão ganhar uma força que irá mantê-los 
em níveis extraordinários durante esta perseguição. 
Eu, Jesus Cristo, não quero causar pânico em suas vidas. 
Mas Eu não posso ficar de lado, e não avisá-los sobre 
esses eventos. Por causa da Minha misericórdia, Eu estou 
lhes dando uma chance de se prepararem, não apenas 
para o seu bem-estar espiritual, mas para o sustento de 
suas famílias. Para evitar a marca da Besta, preparem-se 
cuidadosamente! 
O GRANDE ALERTA vai, sem dúvida, facilitar qualquer 
dessas perseguições, pois muitos serão convertidos. 
Orem, orem agora por todos pela conversão global e para 
diluir qualquer tormento que venha acontecer durante o 
reinado do Anticristo e do Falso Profeta. 
Seu amado Salvador, Jesus Cristo 
 
80. Satanás está à solta no mundo, mas os 
seus dias estão contados 
Recebido quarta-feira, 4 de maio de 2011, 20:45  
 
Minha amada filha, agora é grande a urgência, porque o 
mundo e todos aqueles adormecidos na Verdade dos 
Meus Ensinamentos, precisam ouvir a Minha Santa 
Palavra. À medida que a turbulência for crescendo no 
mundo, vocês devem então parar e meditar sobre as 
Escrituras - o que lhes foi dito sobre as mudanças que 
serão testemunhadas na Terra, se o pecado continuar. 
Mesmo aqueles, que duvidam da existência de Deus, o 
Pai Eterno, ou de Mim, seu Divino Salvador, vão ver o 
pecado ser cometido diariamente na frente de seus olhos. 
Se isso ocorrer durante seus contatos pessoais na vida de 
cada dia, nos jornais, meios de comunicação ou pela 
internet, é difícil ignorar. Mesmo aqueles, que são 
tolerantes na sua aceitação do pecado, ficarão chocados 
com o nível de depravação que são forçados a 
testemunhar. 
O que vocês veem? O que os choca mais? Trata-se da 
violência cruel que vocês estão presenciando na televisão, 
no conforto da sua própria casa? Os assassinatos, que 
são realizados e endossados pelas autoridades em nome 
da justiça? Ou é a depravação exibida pela pornografia 
obscena que se apresenta como arte? É a mentira 
proclamada por fraudadores enganosos por trás do 
sistema legal onde se podem dar ao luxo de escapar do 
castigo comprando a sua liberdade? Poderia ser o ódio, 
demonstrado pelo homem contra os estranhos que 
encontram na rua? É o terror sentido pelos cidadãos 
comuns nas mãos de seu próprio governo? Há tantas 
injustiças contra as Leis de Moisés, os Dez Mandamentos, 
sendo promulgada agora, que é impossível entender de 
tudo, tantas são. 
Lei e ordem desapareceram. O amor e a generosidade 
mostrados entre vizinhos estão desaparecendo 
rapidamente. Mesmo os Meus Servos fiéis, que agem em 
Nome de Deus, não são mais líderes dos seus rebanhos. 
Este caos é provocado pelo rei do engano, Satanás, o 
maligno, que não mede esforços para esconder sua 
identidade para a Humanidade. Ele é um covarde, 
trabalha usando seus poderes para seduzir. Não se 
enganem, pois ele tem poderes, que usa para destruir a 
Humanidade. Ele coloca homem contra homem. Irmão 
contra irmão. Vizinho contra vizinho. E tudo com um único 
objetivo: Causar destruição o mais rápido possível. Ele 
nunca vai parar de atormentá-los, Meus filhos. Encarem 
essa realidade! Aceitem a existência dele! Para os que 
não crêem: só quando vocês finalmente entenderem a 
Verdade da existência de Satanás, esta Verdade vai 

afogar vocês. E que Deus, o Pai Eterno, também existe 
realmente. 
Basta lembrar que os dias de Satanás estão contados. 
Não deixem ele vencer! Orem por todos aqueles no 
mundo, para que eles não caiam na armadilha do ódio, 
que eles estabeleceram para apanhar os filhos de Deus. 
Ele faz isso, não apenas por ódio a vocês, Meus filhos, 
mas pelo ódio que sente por Mim, Jesus Cristo e Meu Pai 
Eterno. Ele não vai descansar até que cause o dano 
máximo. 
Rezem, rezem, rezem para que a força dele diminua! 
Especialmente rezem o Santo Rosário (terço), pois esta é 
a oração que irá esmagar Satanás. 
Quando Eu voltar para a Terra, lembrem-se que haverá 
apenas um caminho para a eternidade, e isso é o que 
vocês precisam para caminhar em Minha direção. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
81. As atrocidades da Minha Crucificação 
não foram reveladas ao homem na forma como 
deveriam 
Recebido sábado, 7 de maio de 2011, 09:50 
 
Minha querida filha, você deve agora agarrar Minha Cruz e 
Me ajudar a carregá-la no caminho que tenho traçado para 
você. Minha preciosa filha, como você sofreu nestas 
últimas semanas! Eu permiti que isso acontecesse, pois 
trouxe você mais perto do Meu Sagrado Coração. 
Muitas almas são chamadas a transmitir Minhas 
mensagens para o mundo. Será somente através da 
purificação voluntária por parte da alma, que vai 
determinar a qualidade do discernimento. Em outras 
palavras: se a alma que Eu escolhi para comunicar a 
Minha Palavra for pura, as mensagens terão mais 
impacto. Elas causarão uma impressão mais duradoura 
nas almas. Eles vão estar cheias de compaixão, ainda que 
revelem a Verdade dos Meus Ensinamentos em seu 
formato bruto. 
Eu não tenho tempo para as sutilezas esperadas pelo 
homem que está condicionado a ouvir a Minha Palavra de 
uma certa maneira - em uma versão simplificada. Mesmo 
a Minha Paixão na Cruz e as atrocidades cometidas pelo 
homem na Minha Crucificação não têm sido reveladas ao 
mundo na forma em que deveriam ter sido feito. Somente 
alguns de vocês, Meus filhos, entendem o tratamento 
terrível dado a Mim, seu Divino Salvador, pelas mãos dos 
homens. Ainda hoje, este tratamento a Mim, onde sou 
escarnecido, ridicularizado, maldito, ignorado e abusado é 
evidente.  
Minha morte pavimentou o caminho para salvar as almas 
da danação eterna. Este ainda é o caso. Não joguem fora 
o Dom da Salvação, pois sem aceitar a Verdade vocês 
não podem ser salvos. 
Ouçam isto: Eu sou a Verdade! Eu sou a chave para sua 
salvação. Em seu leito de morte, mesmo que vocês 
tenham ignorado Meus Ensinamentos, negado Minha 
Existência Real, virem para Mim e peçam resgate! Nunca 
é tarde demais para voltar a Mim e Me pedir para segurar 
suas mãos e deixar-Me levá-los ao Reino de Meu Pai 
Celestial. Mas vocês só podem fazer isso, enquanto 
estiverem vivos nesta Terra. Esta é a única chance de 
vocês receberem a vida eterna. Depois será tarde demais. 
Seu amado Divino Salvador, Jesus Cristo 
 
82. O Espírito Santo já foi derramado sobre 
todo o mundo 
Recebido terça-feira, 10 de maio de 2011, 16:00 
 
Minha filha, diga ao mundo que um ato significativo da 
Minha Misericórdia teve lugar hoje, quando o Espírito 
Santo, um dos maiores presentes para Meus filhos, foi 
derramado sobre todo o mundo. Esse Dom é essencial 
para ajudar a Humanidade a se preparar para o GRANDE 
ALERTA. Infundido com o Poder do Espírito Santo, Meus 
servos sagrados e seguidores serão consideravelmente 
reforçados no seu amor por Mim e Meu Pai Eterno. 
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Esse Dom da vida, trará um novo impulso em suas 
estafadas almas tíbias e que estão gritando por 
iluminação. Isto tem sido anunciado e todos, incluindo os 
mais endurecidos dos pecadores, que também serão 
beneficiados. 
Minha Misericórdia, como Eu disse, não conhece limites. 
Cheios agora com o Espírito de Luz e santidade, vocês, 
todos os Meus seguidores em todo lugar, têm que ser 
corajosos e agora proclamar a Minha Palavra a todos com 
quem entrarem em contato. Dispensem o desprezo que 
vocês podem experimentar, pois é muito importante agora 
não ignorar Meus apelos para a conversão! 
Ouçam a Minha oração agora, para dar-lhes o 
encorajamento que vocês precisam: 
 
"Encha-me agora, Oh Senhor, com o Dom do Espírito 
Santo para levar mais a Vossa Santa Palavra aos 
pecadores que devo ajudar a salvar em Vosso Nome. 
Ajuda-me a cobri-los, através das minhas orações, 
com o Vosso Precioso Sangue, para que possam ser 
atraídos para o Vosso Sagrado Coração. Dá-me o Dom 
do Espírito Santo, para que essas pobres almas 
possam entrar no Vosso Novo Paraíso". 
 
Rezem esta oração todos os dias, depois de recitar o 
Terço da Minha Divina Misericórdia e que, através de sua 
lealdade a Mim, vai ajudar a salvar os Meus filhos. 
Salva-Me do tormento que Eu sofro no Meu coração, 
porque Eu assisto com tanta tristeza a maneira que o Meu 
Santo Nome é recebido no mundo de hoje. Não contentes 
em negar-Me, muitas, muitas almas reagem com raiva, se 
vocês, Meus seguidores leais, ainda se atrevem a 
mencionar o que Eu defendo. Eles ficam muito irritados, 
porque o enganador tão habilmente torce suas mentes, 
para desviá-los da Verdade. Ajudem essas almas, todos 
vocês! Orem e peçam-Me agora a força que vão precisar 
neste trabalho! 
 
Graças especiais para aqueles, que espalham a 
conversão 
Para todos vocês, que espalham conversão, Graças 
especiais serão dadas e um lugar muito especial estará 
reservado para vocês no Reino do Meu Pai Eterno. Vão 
agora e deixem o Espírito Santo inundar as suas almas, 
para ajudar-Me a salvar a Humanidade! 
Eu amo todos vocês. Cada um tem um lugar no Meu 
Sagrado Coração. Nenhum de vocês, incluindo 
pecadores, serão excluídos da Minha batalha para salvar 
almas. 
Seu amoroso Salvador Jesus Cristo, Rei da Misericórdia 
 
Nota: O comentário final de Nosso Senhor Jesus Cristo 
para a profetisa, dado no final desta mensagem: 
 
Minha filha, essa mensagem é significativa. Ele vai salvar 
muitas almas antes do GRANDE ALERTA acontecer, e 
continuará a estar presente em todo o mundo depois de 
ajudar a evitar que os pecadores voltem para trás. Isto foi 
predito, Minha filha, e representa uma grande notícia. Mas 
Meus seguidores devem trabalhar duro agora, para Me 
ajudar a levar a batalha pelas almas. 
 
83. Mensagem da Virgem Maria sobre a 
proteção dos Santos 
Recebido quarta-feira, 11 de maio de 2011, 22:30 
 
Minha filha, você está agora chegando muito mais perto 
do coração de Meu Filho precioso. Sua jornada foi difícil, e 
teve lugar durante um período tão curto de tempo. Foi sob 
o comando de Deus, o Pai, que Eu foi enviada para 
comunicar-lhe a sua vocação para esta missão. Sua 
resposta foi imediata. Você nunca hesitou. Pois esse é o 
poder do amor que você tem por Mim, a sua Mãe 
Santíssima. Eu tenho orientado e persuadido você para 
esta vocação muito especial.  
 

Por favor, mantenha-se voltada para Mim, sua amada 
Mãe, a cada dia para a orientação diária. Todos os Santos 
estão caminhando com você, mas você não sabe. Você 
deve invocar São Bento, São José, João Evangelista, 
Santo Agostinho e São Miguel Arcanjo, para lhe darem o 
apoio que necessita. Você está muito mais forte agora, 
Minha filha, e quer saber o porquê? É por causa de sua 
obediência ao Meu amado Filho, que está agora 
recebendo as graças necessárias, para esta especial 
Missão Divina, para a qual foi escolhida. 
Rezar Meu Santíssimo Rosário todos os dias é importante, 
porque ele irá protegê-la contra o maligno. São Bento está 
encarregado de proteger a você o tempo todo contra os 
ataques do enganador. É por isso que os piores foram 
mantidos longe de você. Reze para ele diariamente, Minha 
filha, para que esta proteção continue! 
Aceite os sofrimentos exigido de você pelo Meu precioso 
Filho, Jesus Cristo, porque isto vai salvar inúmeras almas. 
Seu Dom especial para Ele, de sua livre vontade, vai 
evitar que milhões de almas entrem no fogo do inferno. 
Lembre-se que seu sofrimento é a realização e a alegria 
que isso trará para o Sagrado Coração do Meu Filho. 
Você agora está desfrutando o Dom especial de estar em 
união com Meu Filho. Quanto mais completamente você 
se entregar, mostrar humildade e fazer sacrifícios, mais 
você vai ajudá-Lo nesta tarefa, que é tão importante para 
Ele! 
Seja grata, Minha filha, para poder fazer essa Sagrada 
Missão, porque sem ela milhões de almas não poderiam 
ser salvas. 
Chegue mais perto agora do Meu coração e deixe-Me 
mantê-la mais perto do Meu Filho! Vou proteger e guiar 
você em todos os momentos. 
Sua querida Mãe, Rainha da Paz 
 
84. Terremoto na Europa aconteceu hoje 
como previsto 
Recebido quarta-feira, 11 de maio de 2011, 23:00 
 
Minha amada filha, aconteceu hoje o terremoto que falei 
com você alguns meses atrás, e teve lugar na Espanha. 
Outros eventos ecológicos, que incluem vulcões, 
inundações e uma onda de calor se seguirão. Observe 
que quando esses eventos ocorrerem, isso vai demonstrar 
que estas mensagens vêm de Mim, Jesus Cristo. 
Esta, Minha filha, é a Mão de Meu Pai que está prestes a 
desencadear punição sobre o mundo para ajudar a 
erradicar o pecado. Orem e continuem orando por mais 
conversões, para reduzir esses desastres. 
Minha Amada Mãe explicou uma série de coisas 
importantes para você nesta noite. A necessidade de 
oração e adoração diária é importante - tão 
freqüentemente como você puder - porque isso trará 
grandes resultados para você, Minha filha, em sua missão. 
Descanse agora. Você está cansada. Falarei com você 
amanhã. Vai em paz. 
Seu Divino Salvador, Jesus Cristo 
 
85. Porque Deus, o Pai Eterno, está 
enviando novos profetas ao mundo 
Recebido sexta-feira, 13 de maio de 2011, 22:45  
 
Minha amada filha, para os indecisos, especialmente os 
Meus servos sagrados, que podem questionar a Minha 
Palavra através destas mensagens, isto é o que Eu 
gostaria de dizer para eles: Aumentem a sua fé em Mim, 
reconhecendo que a Minha Palavra foi dada ao mundo, 
não só durante Meu tempo na Terra, mas também através 
do Poder do Espírito Santo depois disso. 
Desde o início dos tempos, Deus, Meu Pai Eterno, 
comunicou-se à Humanidade através dos profetas. Desta 
forma, os Ensinamentos da Verdade foram dados a 
conhecer ao homem, para que a sua fé permaneça forte. 
Outras revelações e Ensinamentos da Verdade também 
foram dadas à Humanidade através dos Apóstolos, outros 
discípulos devotos e por intermédio das profecias de João, 
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o Evangelista. Após essas Palavras, Meus Ensinamentos 
e tudo o que o homem precisava para lhe trazer a 
salvação, que ele precisa, foi concluído. Agora que o 
mundo está enfrentando a maior mudança na sua história, 
Deus, Meu Pai Eterno, enviou novos profetas ao mundo. 
Esses profetas, não se enganem, não lhes trazem novos 
ensinamentos, porque não são necessários. Em vez disso, 
estão sendo enviados por três razões: 
A primeira é para lembrar a Humanidade da Verdade 
contida no Livro do Apocalipse de João.  
A segunda é fazer com que os homens estejam alertas, 
para o tempo em que estão vivendo, de forma que eles 
possam reacender sua fé.  
A terceira é para ajudar a espalhar a conversão, para que 
Meus seguidores possam formar o maior exército de 
todos, a fim de salvar almas.  
Estou Me comunicando através desta profetisa e outros, 
para que a Minha Palavra seja ouvida em todos os cantos 
do mundo. 
 
Lembrem-se de Meu Amor e compaixão absolutos 
Ouçam com atenção todas estas mensagens, que não 
apenas proclamam a Minha Palavra como vocês a 
conhecem, mas que revelam Meu Amor e compaixão 
absolutos para com cada um de vocês. Lembrem-se 
também, da Minha Misericórdia! Todos os pecadores 
serão perdoados, uma vez que eles peçam perdão. 
 
Importância do Santo Rosário e da Divina Misericórdia 
Enquanto os desastres ecológicos ocorrerem, lembrem-se 
que a oração, incluindo a recitação do Santo Rosário e o 
Terço da Divina Misericórdia irão ajudar a evitar muitos 
deles. Lembrem-se, Meus filhos queridos, que vocês que 
acreditam em Mim e em Meu Pai Eterno, que seguem 
Minhas instruções, não tem nada a temer! Também 
deixem-Me lembrá-los que, devido aos dois grandes atos 
de misericórdia dados a vocês - o Dom do Espírito Santo, 
que estourou no mundo inteiro há poucos dias e o 
GRANDE ALERTA, milhões serão convertidos para a 
Verdade. Este será um grande milagre, e que vai trazer 
alegria para as multidões. 
 
A Perseguição pelo Dragão Vermelho e os que não 
são de Deus 
Enquanto Satanás vai subir através de seus pobres 
seguidores equivocados, os quais ele afasta de Mim - sua 
única esperança de salvação eterna - isto será apenas por 
um curto período. Será, devo adverti-los, porém, um 
período de perseguição assustadora, liderada pelo Dragão 
Vermelho e as entidades políticas, que não são de Deus. 
Através da oração e dos Sacramentos, vocês vão 
encontrar a força para perseverar durante estas 
provações. Todos esses eventos têm sido anunciados e 
devem acontecer para que o mal possa ser 
definitivamente erradicado do mundo. É necessário, 
portanto, que essa purificação e uma série de castigos 
aconteçam. Porque só então o mundo vai estar pronto 
para o Novo Paraíso na Terra. 
Nunca ignorem o Meu Aviso! Só quando vocês virem que 
as profecias, reveladas pelos Meus mensageiros 
escolhidos, começam a se materializar, é que vão saber 
com certeza, que sou Eu quem fala com vocês. 
Seu Divino Salvador, Jesus Cristo 
 
86. Rejeitem o Espiritualismo da Nova Era 
(New Age) 
Recebido domingo, 15 de maio de 2011, 17:00 
 
Minha amada filha, estou pedindo a todos os Meus 
seguidores que denunciem o trabalho do Movimento da 
Nova Era, que tomou conta do mundo! 
O Cristianismo sempre foi um dos principais alvos de 
Satanás. Porque ele é tão esperto, que ele vai sempre 
tentar seduzir as pessoas com almas vazias e 
espiritualmente perdidas. Ele sempre tenta apresentar 
suas mentiras expressas no que parece ser o amor. Em 
seguida, ele vai tentar controlar as mentes dos Meus 

filhos, usando táticas pagãs antigas, projetadas para 
liberar suas mentes do chamado “stress da vida moderna”.  
Cuidado com aqueles que sucumbem às práticas que 
pretendem levar o seu estado mental para uma fase de 
esquecimento em nome da meditação. Depois de permitir 
que sua mente seja controlada neste caminho, Satanás e 
seus demônios podem entrar tão silenciosamente, que 
vocês não vão perceber, tão suave será a transição. 
 
Evitem antigas práticas espirituais, inclusive as cartas 
de Tarô 
Muitas, muitas pessoas no mundo estão morrendo de 
fome por orientação espiritual. Em sua busca para dar 
sentido às suas vidas, estão inconscientemente se 
permitindo ser sugados pelas práticas que representam o 
paganismo. Qualquer dogma falso que induz vocês a 
acreditarem que a paz em seus corações e almas pode 
ser conseguida através de práticas espirituais antigas, 
devem ser evitadas a todo o momento. Aprendam a 
reconhecê-los pelo que eles realmente são! 
O uso de cristais, meditação, Yoga, Reiki, Tarô, a 
crença em espíritos guias, a metafísica e os chamados 
“curandeiros” estão lá, para seduzi-los a acreditar em 
uma existência superior alternativa, fora dessa criada por 
Deus, o Pai Eterno. 
 
Advertência sobre os “Mestres Superiores” 
Muitos de vocês hoje, que estão constantemente 
procurando fora o conforto espiritual na prática de seguir 
os seus anjos, também devem estar alertas para o fato de 
que uma vez que o termo “Mestres Superiores” é 
mencionado, vocês podem ter certeza que esses anjos 
não vêm do Céu. “Mestres Superiores”, Meus filhos, são 
anjos caídos, e vem da escuridão. No entanto, vocês 
serão informados e estarão convencidos de que eles vêm 
da Luz.  
Todo esse espiritualismo pagão, se vocês deixarem 
assumir as suas vidas, acabarão por puxá-los para baixo 
nos poços de escuridão, quando vocês menos esperam. 
Satanás será muito cuidadoso quanto à forma como ele 
apresenta estas mentiras escuras, porque todas as vezes 
que ouvirem, vocês vão acreditar que essas coisas são 
todas boas. 
A maioria destas práticas são apresentadas como sendo 
boas para sua auto-estima, confiança, controle sobre suas 
vidas – o que é uma mentira. Não só essas práticas vão 
levá-los longe da Verdade, mas elas trazem miséria 
indescritível quando os espíritos malignos entram em sua 
alma como um resultado direto de tais práticas. 
 
A Bíblia adverte sobre os perigos da magia 
A Verdade nunca pode ser adulterada. Ensinamentos 
transmitidos ao homem na Bíblia Sagrada advertem a 
Humanidade dos perigos da magia, adivinhação e 
adulação de falsos deuses. No mundo de hoje, estas 
práticas são apresentados como inofensivas, mas 
necessárias, para o seu bem-estar espiritual. Devido à 
natureza das almas gentis, muitas delas serão 
naturalmente atraídas para a Nova Era (New Age), por 
causa das práticas de fachada falsa do amor, que elas 
apresentam. Nada poderia estar mais longe da Verdade. 
 
Aviso sobre a devoção fanática aos Anjos 
Lembrem-se que são Satanás e seus anjos caídos, que 
cuidadosamente e engenhosamente elaboraram para 
vocês essas mentiras inocentes. Para aqueles de vocês 
que promovem uma devoção quase fanática aos Anjos, 
Eu tenho isto a dizer: Por que vocês não proclamam a 
Palavra de Deus, Meu Pai Eterno, em primeiro lugar? Esta 
forma de obsessão com os Anjos não é apenas outra 
forma de idolatria? Sim, de qualquer forma, rezem pela 
ajuda dos Santos Anjos, no entanto, sempre façam essa 
pergunta: A sua devoção aos Anjos, é às custas do seu 
amor por Jesus Cristo, o Filho de Deus ou de Deus, o Pai 
Eterno? Se sim, então vocês ofendem a Mim, seu Divino 
Salvador, Jesus Cristo. 
 



O Livro da Verdade 

www.jesusfala.org/O_Livro_da_Verdade.pdf 56

Acordem agora para as mentiras do assim chamado 
“espiritualismo”. Os anjos que vocês atraem, ao 
participarem em tais práticas, não vêm do Céu ou da Luz. 
Eles parecem vir da Luz, mas é o engano que Satanás e 
seus demônios usam para camuflar habilmente suas 
ações. 
Lembrem-se de uma lição final: Vistam-se com as suas 
práticas pagãs, tanto quanto vocês gostariam de parecer, 
como se vocês estivessem prestando homenagem à Luz 
Divina do Céu, mas será uma mentira. A mentira, e 
aqueles que vocês convencerem a seguir por este 
caminho bizarro, chamado reino espiritual, fora de Meu 
Pai, vão levá-los tão perto de Satanás, que além de um 
certo ponto não haverá mais retorno. 
O único Reino Divino de Amor que existe fora da terra é o 
Céu. Qualquer outra coisa, que lhe foi dito, é falso. 
Satanás, porém, quer que vocês acreditem que existe. A 
realidade é que ele está puxando todas aquelas almas 
inocentes e supersticiosas para a escuridão do inferno, 
junto com ele e todos os anjos caídos. Tudo em nome do 
falso amor. 
Lembrem-se que o Amor, Amor verdadeiro, só pode vir de 
Deus, o Pai Eterno. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
87. Importância de jejum e da Auto-negação  
Recebido segunda-feira, 16 de maio de 2011, 11:30 
 
Minha querida filha, você está finalmente percebendo que 
sem Mim você não é nada. É através das Minas graças 
que você recebe vida no Reino do Meu Pai. Sem a Minha 
presença em sua vida, será estéril e desprovida de 
qualquer significado real. Oh, como Eu desejo que todos 
Meus filhos entendessem a vida que Eu posso dar-lhes, 
especialmente através do Sacramento da Santa 
Eucaristia. Pois é somente quando vocês Me recebem em 
suas almas frágeis através do Pão e do Vinho Divinos, 
que vocês vão realmente sentir o Meu Amor. Esse Amor 
vai fortalecê-los, não só em suas almas, mas em suas 
mentes. A Minha presença irá levá-los a tornar-se 
verdadeiros seguidores Meus. 
Um seguidor Meu, que não Me recebe regularmente por 
este Santíssimo Sacramento, será como uma jarra, que 
está apenas pela metade. Vocês precisam do Meu Corpo 
e Sangue, que foi derramado por todos, para enchê-los 
com a Minha Presença verdadeira. Porque, sem isso, 
serão incapazes de encontrar a verdadeira força para 
proclamar a Minha plena Glória. 
Filhos, vocês devem entender que a crença em Minha 
existência é apenas parte de sua jornada espiritual. Há 
muito mais que vocês precisam entender. Será somente 
através de sua abstenção dos prazeres da carne, que 
vocês vão realmente ser completos. Em virtude do fato de 
que Satanás controla o homem através das tentações da 
carne, assim também se devem negar a ele o acesso a 
esses prazeres, que vocês poderiam procurar.  
O jejum é um dos meios mais poderosos para livrar a sua 
alma de Satanás e seus demônios. Há poucas pessoas no 
mundo que possam comprometer-se a este sacrifício, no 
entanto, é tão simples e não causa danos a sua saúde. 
Um dia de jejum por semana vai trazer-lhes graças 
especiais. Ao fazer pequenos sacrifícios em honra a Mim, 
o Divino Salvador, vocês não apenas salvam almas, mas 
vão se aproximar mais de Mim. Outros sacrifícios onde 
vocês renunciam aos bens mundanos, também 
aproximam de Meu Sagrado Coração. 
A vida, Meus filhos, não deve ser toda sobre a busca das 
coisas materiais que sejam excedentes para as suas reais 
necessidades. Ao aceitar necessidades simples e por 
dedicar seu tempo para Mim, vocês vão experimentar a 
verdadeira alegria. Não só isso, mas pela primeira vez em 
suas vidas vocês vão saber o significado da verdadeira 
liberdade. Lembrem-se de que Satanás controla o homem 
através dos desejos da carne, incluindo alimentos, roupas, 
sexo, casas, carros, lazer, vida de luxo, música, álcool e 
idolatria de pessoas famosas. Ao aceitar que estas são 
apenas uma ilusão, então vocês vão entender que seu 

tempo na Terra não deve ser desperdiçado com tais 
atividades inúteis. 
Seu tempo na Terra, filhos, é apenas parte de sua viagem 
para a eternidade. Vida de um tipo diferente vai continuar 
para vocês após a morte. Independentemente de saber se 
as pessoas acreditam em Deus, o Pai Eterno ou não, a 
sua alma continuará a existir após a morte. Procurem 
agora a Luz, para que suas almas possam experimentar a 
verdadeira felicidade para a eternidade, e um lugar 
exaltado, no Paraíso. Para atingir esse nível de santidade 
espiritual, façam sacrifícios da carne, enquanto vocês 
ainda estão vivos na Terra. Ofereçam, também, todos os 
seus sofrimentos em sua vida pelas almas perdidas, e 
vocês vão colher os frutos que esperam por vocês na 
próxima vida. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
88. Honrem Meu Pai 
Recebido quarta-feira, 18 de maio de 2011, 17:00 
 
Minha filha amada, Eu senti falta do tempo, que você Me 
prometeu ontem. Eu percebo que você leva uma vida 
muita ocupada, mas lembre-se que Eu sou a vida que 
você deve buscar acima de tudo, no seu dia-a-dia. 
 
O Tempo para o homem refletir com honestidade 
sobre sua vida 
O tempo para a Humanidade refletir sobre sua vida de 
uma forma verdadeiramente honesta, já chegou. Todos os 
Meus filhos, em todos os lugares do mundo, devem fazer-
se esta pergunta: Será que eles ou elas acreditam ou não 
acreditam que Deus, o Pai, existe? Como o Fim dos 
Tempos profetizado está chegando mais e mais perto, um 
número de decisões agora terão que ser tomadas. Vocês, 
Meus filhos, aceitam que Deus, Meu Pai Eterno os criou? 
Se vocês acreditam, então respondam à seguinte 
pergunta: Quanto tempo vocês estão gastando para 
agradecer a Deus pelos Dons da vida, de sua família e 
amigos? A casa em que vivem? Os alimentos que vocês 
comem? Se não fazem, vocês não são seguidores da 
Verdade. 
 
Mostrem respeito ao Meu Pai 
Para aqueles de vocês que acreditam em Deus, o Criador 
de todas as coisas: Vocês não sabem que a oração é vital 
para estarem beneficiando-se da próxima vida gloriosa 
que Ele planejou para vocês? Falem com Ele diariamente! 
Mostrarem-Lhe o respeito que Ele merece! Porque não 
dando a atenção a Ele, vocês Me ofendem!  
Para todos Meus devotos seguidores: Eu o Divino 
Salvador Jesus Cristo, convido vocês agora a entender 
como é importante honrar o Meu Pai! Ele não está 
recebendo a atenção que Ele merece. Muitas pessoas têm 
essa imagem de Deus, o Pai, como sendo rigoroso, 
assustador e com raiva. Assim, vocês agem sem 
reverência, e empurram-No para o lado. Se vocês 
soubessem o quanto Ele anseia por seu amor, vocês 
cairiam de joelhos e implorariam neste instante que Ele os 
perdoe.  
Por favor, rezem a Deus Pai! Ele precisa do seu amor. Ele 
precisa de sua devoção. A oração ao Meu Pai, traz muita 
Misericórdia; quando vocês pedem ao Meu Pai para 
protegê-los e salvá-los em Meu Nome, e quando seus 
pedidos são de acordo com a Sua Santíssima Vontade, 
Ele raramente os recusa. Deus, Meu Pai Eterno, é muito 
amoroso, compassivo e a fidelidade a Ele vai trazer 
grandes Graças e salvação ao mundo. 
 
Oram ao Meu Pai, para evitar desastres globais 
Rezem ao Meu Pai para evitar desastres globais, em 
Nome de Seu Filho amado, e Ele ouvirá as suas orações. 
Mas, muitos poucos Cristãos no mundo contam 
especialmente com Ele para ajudar. Ele, que tão 
carinhosamente criou o homem à Sua imagem, foi 
esquecido. Mostrem-Lhe a honra, que agora é necessária, 
para ajudar a aliviar as catástrofes ecológicas, que 
ocorrerão na Terra durante a Grande Tribulação. 
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Meu Pai tem o mundo nas suas mãos. Seus filhos, porém, 
não O honram e não O adoram. Eles se esquecem do fato 
de que, enquanto Satanás continua a roubar as almas, só 
há um Poder que irá garantir a eternidade, e este é o 
Poder de Deus. Em Sua Misericórdia, Ele vai ouvir seus 
gritos de ajuda. Por favor, invoquem-No agora, 
especialmente nestes tempos de grandes mudanças. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus Pai 
Todo-Poderoso 
 
89. Responsabilidade dos pais no mundo 
de hoje 
Recebido quinta-feira, 19 de maio de 2011, 18:15 
 
Minha amada filha, o mundo já sucumbiu nas profundezas 
do desespero por causa da falta de fé na existência de 
Deus, o Pai Todo-Poderoso. Mesmo as crianças 
pequenas, agora negam sua existência alegremente. 
Essas almas vazias e endurecidas, não insultam somente 
Meu Pai Eterno, mas causam-Me profunda angústia. 
Tão fundo vocês caíram, Meus filhos, que descartaram 
completamente todo os sentidos da espiritualidade, com 
que nascerem. Até que ponto vocês acham, que o amor 
do mundo e seu materialismo irá levá-los? Para aqueles 
de vocês, absortos em riquezas e conforto de todos os 
atrativos mundanos, vocês devem saber que: em breve 
tudo isso será tirado de vocês, como parte da purificação. 
 
Responsabilidade dos pais 
Por que vocês ensinam a seus filhos a importância do 
materialismo feito pelo homem, às custas de suas pobres 
e pequenas almas? Seu objetivo principal é ensinar a seus 
filhos a importância de criar e construir riqueza. Vocês 
raramente ensinam-lhes a moral que eles precisam para 
se equipar, com as competências para a vida adulta, em 
relação à forma como eles devem mostrar respeito pelos 
outros. Para entenderem a importância da honestidade e 
da necessidade de mostrar compreensão para os seus 
irmãos e irmãs. 
Infelizmente, Meus filhos perderam completamente sua 
maneira necessária de agir no caminho espiritual, para 
que cheguem ao destino final. Vocês não tem vergonha? 
Quando vão aprender que o amor obsessivo pelo dinheiro 
e tudo que ele oferece vai acabar em catástrofe? Será 
somente quando vocês estiverem despidos desses 
confortos que buscam, que vão perceber como estão tão 
sozinhos! 
Ouçam-Me agora, enquanto vocês ainda podem! 
Coloquem as necessidades familiares em primeiro lugar, 
porque é bom; providenciem para eles o que for preciso, 
mas por favor, não incentivem seus filhos a se tornarem 
escravos da riqueza e desejos de fama, para não serem 
empurrados pros braços de Satanás. Seus filhos 
nasceram e receberam fisicamente a vida de vocês. Mas 
eles foram criados por Deus, o Pai Eterno, quando foram 
dadas as suas almas.  
Em todas as formas, mostrem a responsabilidade como 
um Pai, providenciando as necessidades físicas aos seus 
filhos. Mas lembrem-se que suas almas necessitam de 
nutrição. Ensinem-lhes a Verdade dos Meus 
Ensinamentos, e da importância de cuidar de suas almas! 
Só então vocês estarão dando aos seus filhos o 
verdadeiro alimento do corpo e da alma, que eles 
precisam para sobreviver, e assim poderão desfrutar a 
vida eterna. 
Seu amado Divino Salvador Jesus Cristo 
 
90. Confusão sobre o sentido da Minha 
Segunda Vinda  
Recebido sexta-feira, 20 de maio de 2011, 10:00 
 
Minha amada filha, muitas pessoas se perguntam o que 
realmente significa a Minha Segunda Vinda na Terra, 
então deixe-Me explicar: Eu vim ao mundo pela primeira 
vez, para redimir a Humanidade da escuridão eterna, para 

que pudesse beneficiar-se da Vida Eterna. Deus, o Pai 
Todo-Poderoso, na Sua Misericórdia Me enviou, para que 
todos os Seus filhos tenham vida. Porque até então, 
devido ao pecado de Adão e Eva, isso não teria sido 
possível. Venho novamente, nesta segunda vez, para 
recompensar todos aqueles que Me seguem. 
No mundo existe muita confusão sobre este evento. 
Muitas pessoas acreditam que a Minha Segunda Vinda 
indica que o fim do mundo chegou. Isso não é o caso; em 
vez disso significa o Fim dos Tempos, quando Satanás e 
seus seguidores, que criaram uma miséria incalculável no 
mundo, vão ser banidos da Terra por 1.000 anos. 
 
Sobre o Novo Paraíso na Terra 
Este Novo Paraíso que Eu prometi, vai acontecer quando 
o Céu e a Terra se unirem para se tornar um. Esta nova 
vida que Eu trago para todos os Meus seguidores devotos 
é de Amor e Glória. Vocês, Meus seguidores, terão que 
suportar muito sofrimento, enquanto esta transição ocorre. 
Para ajudar a preparar o mundo para este grande evento, 
Eu estou trazendo antecipadamente um grande presente 
da Minha Misericórdia: O GRANDE ALERTA, que dará a 
cada um de vocês a chance de ver os seus pecados e 
como eles Me ofendem, vai permitir que vejam a Verdade. 
Quando vocês perceberem a mancha dos pecados que 
existe dentro de vocês, só então poderão realmente 
entender a tristeza que Eu sinto. 
 
Uma amostra do que vai acontecer no dia do Juízo 
Final 
Ao permitir a todos que enfrentem esse grande Ato da 
Minha Misericórdia, será dada uma amostra da Verdade 
sobre o que vai acontecer no Dia do Juízo Final. Desta 
forma, vocês estão recebendo uma oportunidade justa 
para voltar para Mim mais uma vez. Vocês vêm, Eu amo 
todos vocês, com uma paixão tão profunda e duradoura, 
que Eu vou fazer todo o possível para salvá-los das garras 
do enganador. 
Estejam avisados de que Satanás agora vai aumentar as 
atividades através de seus irmãos e irmãs, para persuadi-
los a virar as costas para Mim, mesmo após este grande 
evento acontecer. Agora vocês devem abrir suas mentes, 
deixem de lado todo o raciocínio humano para aceitar 
a Verdade da sua existência na Terra. Toda mentira 
expressa logicamente pelo pensamento científico humano, 
será perpetrada para impedi-los de aceitar a Verdade. 
Satanás não quer que vocês, Meus filhos, venham a Mim. 
Seus grilhões devem ser quebrados, mas isso só pode ser 
feito com a ajuda de vocês. Não permitam que Satanás 
prejudiquem o seu julgamento sobre as mentiras dele. Vai 
ser muito difícil para vocês ignorar esses argumentos, 
provocações e ridicularizações. Pois essa é a maneira 
como ele trabalha. 
 
Satanás age através de outras pessoas para 
desanimá-los 
Muitos de vocês não sabem que Satanás está trabalhando 
através de outras pessoas, cujos pontos de vista vocês 
podem respeitar. Mas isso é exatamente como ele 
trabalha. Ele irá se comunicar através da aquelas pobres 
almas, que são atraídas para a escuridão. Ele vai 
assegurar que as suas mentes sejam bloqueadas para a 
Verdade da Minha Glória e da vida eterna, que é seu por 
direito. Nunca, nunca deixem a influência dele afetar o seu 
amor por Mim! E lembrem-se, que ele não vai ganhar esta 
batalha, então as pobres almas que o seguem, serão 
lançadas no inferno com ele também. Se vocês desejam a 
vida eterna, em seguida, usem esse tempo na Terra para 
denunciar Satanás enquanto podem. 
 
Eu vou governar a Terra por 1.000 anos 
Minha filha, Eu vou governar a Terra durante 1.000 anos. 
Não se enganem, porque Eu sou agora responsável pelos 
eventos que se desenrolam no mundo. Eu já preparei o 
caminho para o Meu Novo Reino na Terra, e o tempo está 
próximo. Muito mais próximo do que muitos pensam! 
Alegrai-vos porque esta notícia será bem acolhida por 
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todos. Ela trará o fim de todo o sofrimento no mundo. Ela 
irá acender uma fonte de amor e glória para todos os 
Meus filhos compartilharem. 
Este Novo Paraíso será além de sua compreensão, mas 
ouçam isto: Esta nova vida irá oferecer a todos os Meus 
devotos seguidores, uma vida livre de preocupações. 
Vocês não vão sentir falta de nada. Todos serão 
alimentados por Mim. Todos e cada um de vocês, que 
escolheram este glorioso Reino, ficarão maravilhados com 
a preciosa jóia que espera por vocês. Rezem agora para 
que seus irmãos e irmãs abram os olhos para a Verdade 
das promessas que fiz, para que eles também possam 
entrar nessa Nova Vida na Terra. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
91. Perdão, o caminho para a liberdade 
Recebido sábado, 21 de maio de 2011, 10:40 
 
Minha filha, o perdão é o caminho para a liberdade. 
Quando vocês perdoam aqueles que os ofendem ou que 
tenham lhes causado dano, vocês são livres de espírito. É 
quando a alegria enche suas almas. Isso também significa 
que Eu estou presente dentro de vocês. Quando vocês 
perdoam aos outros, isso é um sinal de amor, não só para 
o seu próximo, mas amor a Mim também, seu Divino 
Salvador. Aqueles que não crêem em Mim, sabem que, 
quando eles também perdoam, Eu estou presente com 
eles e caminho com eles. No entanto, eles não têm ideia 
de que isto é assim. 
Perdão é amor. Meu Amor é infinito. Mas peço-lhes, Meus 
filhos, para que Eu possa perdoar os seus pecados. Que 
me peçam para fazer isso, vocês não somente iriam se 
sentir livres, mas o amor e a alegria, que vão 
experimentar, vão surpreender vocês. Esse ato de 
humildade lhes permitirá comunicar-se com amor aos 
outros. Sua luz vai brilhar e vai afetar os outros de 
maneira especial, mas nem vocês e nem eles vão estar 
conscientes disso. Meu Amor, após o ato da Redenção, 
vai inundar as suas almas. Suas almas limpas serão como 
um ímã, que atrairá outros para vocês. 
Perdoar aos outros não é fácil, Meus filhos. Orgulho e um 
senso de auto-estima impedem que esse grande ato de 
misericórdia ocorra. Isto é a obra de Satanás. Porque ele 
sabe que a falta de perdão leva a outros pecados mais 
graves contra Deus, o Pai. Quando vocês não conseguem 
perdoar aos outros, em primeiro lugar constroem um 
ressentimento que, quando se agrava, leva ao ódio e 
mesmo ao assassinato. Em muitos casos pode levar à 
guerra. 
Se as pessoas, em todos os lugares, perdoarem 
graciosamente, o ódio de um contra o outro então não 
existirá. O assassinato seria menos freqüente, e o Amor, o 
Amor de Deus, o Pai Eterno, se espalharia. 
Aprendam a perdoar uns aos outros. Empurrem o orgulho 
de lado e peçam a Minha Misericórdia. Pois quando vocês 
pedem algo de acordo com a Minha Santa Vontade, os 
seus pedidos são atendidos. 
Seu amoroso Salvador e Rei de Misericórdia, Jesus Cristo 
 
92. Novas Revelações: Inundações na 
França neste verão 
Recebido domingo, 22 de maio de 2011, 14:30 
 
Minha amada filha, a revelação dada a você no dia 18 de 
março de 2011 à meia-noite, que a erupção vulcânica na 
Islândia ocorreria no mês de maio, já ocorreu. Você pode 
se perguntar por que estava tão chocada quando isso 
aconteceu como previsto. Então Eu vou explicar.  
Embora a maioria das suas dúvidas foram dissipadas 
quanto à autenticidade de Minha comunicação com você, 
ainda havia um temor de sua parte que você não estava 
discernindo estas profecias corretamente. Você deve se 
levantar agora, com confiança, e deixar-Me acalmar seus 
medos. Mova-se agora e publique, sem hesitação, outros 
eventos que tenho revelado a você. Ao fazer isso, mais 
pessoas vão entender que sou Eu, Jesus Cristo, que 

agora comanda a atenção que é necessária para ajudar a 
salvar almas. 
Quando essas profecias forem confirmadas, haverá 
poucas dúvidas no coração dos Meus seguidores quanto à 
sua autenticidade. No entanto, a alma endurecida, que se 
recusa a acreditar, e que sempre vai dar uma resposta 
lógica, mesmo quando eles testemunham a Verdade, 
ainda não serão convencidas. 
 
Inundações na França, onda de calor na Turquia 
Ouçam-Me agora. Inundações ocorrerão no sul da 
França, neste verão (verão na Europa é entre Junho e 
Setembro). Uma onda de calor terá lugar na Turquia. 
Outros eventos ecológicos, que vão causar confusão, 
incluem um terremoto na Inglaterra (mas não 
imediatamente), alguns dos quais terão impacto sobre 
outros Países europeus. Esperem um aumento nos 
níveis do mar no Mediterrâneo, que vai chocar a todos. 
Terremotos também serão sentidos na Noruega e na 
América do Sul.  
Minha filha, Eu vou revelar outros eventos para você, mas 
com apenas um motivo em mente: Isto é para converter os 
Meus filhos. Se e quando eles aceitarem que Eu falo para 
eles através de você, então isso me trará alegria. Não 
quero assustar os Meus filhos, mas esses eventos 
continuarão a crescer em todo o mundo, como parte do 
grande castigo que virá. Eles são uma parte necessária na 
luta contra o enganador. 
Orem agora, Meus filhos, para diluir e evitar esses 
acontecimentos, porque a oração é extremamente 
poderosa, um meio de perdão. 
Vá agora em paz. Não tenha medo de publicar essas 
profecias, elas ocorrerão. 
Seu Salvador Jesus Cristo 
 
93. Por que Eu Me comunico com o mundo 
dessa maneira 
Recebido segunda-feira, 23 de maio de 2011, 09:45  
 
Minha amada filha, agora é tempo de refletir sobre Minhas 
Mensagens Sagradas, e para garantir que muitos 
pecadores de todo o mundo lhes dêem atenção. 
Não se enganem, estas mensagens estão sendo dadas ao 
mundo como um Dom para ajudar a salvar a todos vocês, 
todos os Meus filhos, inclusive aqueles que seguem 
caminhos diferentes para Deus, o Pai Eterno. 
Muitas pessoas, especialmente os Católicos, ficarão 
confundidos se Eu não colocá-las à frente de Meus outros 
filhos de diferentes credos. A Minha escolha de palavras é 
projetada para serem ouvidas por todos, e não apenas os 
poucos escolhidos. Meu Amor não faz diferença. Para 
aqueles que questionam a forma como Eu falo para a 
Humanidade através desta mensageira, ouçam-Me agora: 
Enquanto vocês, Meus seguidores, entendem que a 
Verdade nunca mudou desde o tempo da Minha 
Crucificação, saibam então que Eu devo estender Meu 
Amor para todos os filhos de Deus. Ninguém é melhor que 
o outro. 
Minha filha, você não deve responder ou tentar defender a 
Minha Palavra, quando desafiada, e explicar por que Eu 
falo dessa forma. Minha Palavra é Divina. Não deve ser 
alterada ou modificada para atender aqueles que se 
consideram especialistas em direito teológico. A Minha 
Palavra será dada ao mundo em uma linguagem que seja 
claramente compreendida pela Humanidade hoje. Muitos 
vão perguntar por que nestas Palavras não se usam as 
mesmas expressões ou terminologia usada por Meus 
Profetas e Apóstolos antigos, e vou responder-lhes agora. 
Lembrem-se que Meus Ensinamentos nunca mudam. Não 
importa o idioma que Eu uso hoje para comunicar de 
forma moderna, a Verdade permanece a mesma, intacta. 
Desconfiem de visionários ou videntes que afirmam que 
eles estão recebendo mensagens de Mim, que usam uma 
linguagem antiga ou textos da Bíblia Sagrada. Porque esta 
não é a maneira como Eu iria comunicar-Me com a 
Humanidade hoje. Por que Eu faria isso? Eu não iria 
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alienar uma nova geração? Aqueles que desconhecem a 
linguagem contida no Livro Sagrado do Meu Pai? 
Simplicidade é a chave, Meus filhos, quando se comunica 
Minha Santa Palavra. Lembrem-se, quando ensinam para 
os outros a Verdade da Minha existência, que a 
simplicidade na sua abordagem é essencial. Se vocês não 
fizerem isso, vocês não vão alcançar aquelas almas 
perdidas, porque elas não vão escutar. 
 
Minha mensagem de Amor 
A mensagem do Meu Amor é muito simples. Eu sou a 
vida, pela qual Meus filhos na Terra anseiam. Diga-lhes 
que Eu sou a Verdade! Façam isso bem claramente! Sem 
Mim não há vida eterna. Usem as profecias que Eu revelo 
a esta mensageira para chamar a atenção dos não-
crentes! É por isso que estão sendo dadas as profecias 
para o mundo. Não para assustá-los, mas para provar que 
Eu estou agora comunicando hoje, de uma maneira que 
Minhas Santíssimas Palavras serão não só ouvidas, mas 
acreditadas. 
Seu amoroso Salvador e Mestre Jesus Cristo, Rei de 
Misericórdia 
 
94. Os Céus vão abrir-se durante o 
GRANDE ALERTA 
Recebido segunda-feira, 23 de maio de 2011, 14:30 
 
Minha amada filha, você está sofrendo o tormento que Eu 
sofri pelos pecados dos homens. Assim dá para sentir. 
Agora você está vislumbrando apenas uma fração 
minúscula do Meu sofrimento, que enfrento a cada minuto 
do seu dia. Não há nada a temer, Minha filha, sobre o 
GRANDE ALERTA. 
 
O GRANDE ALERTA será um acontecimento 
dramático 
Ele irá chocar muitas pessoas no mundo, pois será um 
evento dramático, onde os Céus se abrirão e as chamas 
da Misericórdia vão elevar-se sobre o mundo todo. Muitas 
pessoas não vão entender o que está acontecendo. Elas 
vão ficar tão chocadas, que vão pensar erradamente que 
elas estão testemunhando o fim do mundo. Diga-lhes para 
se alegrarem quando testemunharem Minha Glória, por 
isso, se vocês estiverem devidamente preparados para 
isto, será o exemplo mais espetacular da Minha 
Misericórdia, desde o dia da Minha Crucificação. Isto, 
Meus filhos, será a sua graça salvadora, e vai impedir que 
aqueles que, de outra forma teriam sido condenados, 
entrem nas profundezas do inferno. 
Todos os Meus filhos devem alertar as almas perdidas, 
sobre o que se deve esperar. Incentivem para que eles 
busquem a reconciliação, confessando os seus pecados 
agora. É importante que tantas pessoas quanto possível 
estejam em um estado de graça, porque muitas não vão 
poder sobreviver a esse evento, devido a um choque. É 
muito melhor testemunhar este espetacular evento Divino 
agora, e estar preparados, que ver isso pela primeira vez 
no dia do Juízo Final. 
Mantenham-se fortes todos vocês. Alegrem-se, se vocês 
são devotos seguidores, porque terão uma visão da Minha 
Presença Divina, que nunca viram seus antepassados 
durante sua vida. Rezem pelos outros, Meus filhos. 
Digam-lhes a Verdade agora, enquanto vocês puderem. 
Ignorem seus desprezos porque eles devem agir agora 
rezando pelo perdão dos seus pecados, e serão 
agradecidos a vocês, após este grande milagre acontecer. 
Vão agora em paz. Não tenham medo! Rezem por essas 
almas sem fé, para que elas não morram em pecado 
mortal. Seu Divino Salvador Jesus Cristo 
 
95. Vocês acham difícil rezar 
Recebido terça-feira, 24 de maio de 2011, 18:00 
 
Minha amada filha, estou feliz hoje, porque muito trabalho 
tem sido feito para levar Minha Mais Santa Palavra ao 
mundo, através da sua missão. Você nunca deve sentir 

que não está fazendo o suficiente por causa da 
quantidade de pessoas que rejeitam estas mensagens. 
Para aqueles filhos Meus que não aceitam a Minha 
Palavra agora, eles vão aceitar com o tempo. Então eles 
vão estar com fome de ouvir a Minha Voz. 
Mantenham-se focados em Mim agora! Não se deixem 
levar por aqueles que desdenham estas mensagens. 
Nunca desanimem por causa daqueles que estão ouvindo 
Minhas Palavras agora, na verdade, estão espalhando a 
Verdade aos outros, por causa do seu amor por Mim. 
A conversão é um desafio difícil, em um mundo tão cego 
para a Verdade pela vida eterna. Perseverança é 
necessária pois, com a ajuda do Espírito Santo, cujo poder 
está sendo sentido agora em todos os lugares ao redor do 
mundo, Meus filhos irão eventualmente voltar para Mim. 
Mas não todos. Para aqueles que preferem o conforto 
artificial que lhes é oferecido através do enganador, eles 
vão achar que é muito difícil rejeitar a vida que levam.  
Rezem por todos de sua família e pelos amigos agora, 
para que possam unir-se todos em seu amor por Mim 
durante o GRANDE ALERTA. Pois se vocês aceitarem 
esse evento como o seu caminho para a liberdade, vocês 
serão recompensados com a Minha Misericórdia. 
 
A oração não é fácil 
A oração não é fácil para muitos dos Meus filhos, que 
sentem o recital de longas orações repetitivas um pouco 
chato. Se esta é a maneira que vocês oram e vocês estão 
lutando em seguida, basta sentar-se calmamente e 
comunicar-se Comigo em silêncio. Simplesmente reflitam 
sobre a Minha vida na Terra. Lembrem-se do tempo que 
passei lá e as lições de amor que Eu dei a todos vocês. 
Isso é o suficiente. Deixem dominar-se pela tranqüilidade 
da mente e Eu vou sentar com vocês na contemplação.  
Eu caminho com cada um. Estou presente em cada 
minuto do dia, não importa o que vocês estão fazendo. Eu 
nunca estou longe. Lembrem-se que Eu sou seu apoio na 
vida. Apoiem-se em Mim! Peçam Meu apoio com 
sinceridade, e vou ouvir o seu chamado. Eu nunca recuso 
os seus pedidos, se estiverem de acordo com a Minha 
Santa Vontade. No entanto, quando vocês pedem favores, 
que são projetados para transmitir-lhes os excessos do 
mundo, saibam que Eu nunca vou atender. Pois Eu nunca 
posso lhes dar como presentes, aquilo que Eu sei que é 
ruim para suas almas. Meus presentes são dados para 
que Eu possa trazê-los perto do Meu coração. Pois 
quando isso acontece, vocês não vão querer mais nada. 
Seu amoroso e dedicado Salvador Jesus Cristo 
 
96. Gostaria de agradecer a todos que 
ajudam na divulgação da Minha Santa 
Palavra 
Recebido quinta-feira, 25 de maio de 2011, 16:00 
 
Estou chegando agora para dar coragem a todos os Meus 
seguidores, que reconheceram a Minha Voz verdadeira, e 
responderam com grandes obras de generosidade. Para 
aqueles de vocês, que estão dando livremente o seu 
tempo para promover e divulgar as Minhas mensagens, 
Eu gostaria de agradecer. Vocês, Meus filhos preciosos, 
trazem grande alegria ao Meu coração triste neste 
momento da história. Vocês, Meus filhos, são valentes, 
corajosos e infundidos com o Dom do Espírito Santo. Sua 
lealdade e doação para Mim de seu tempo, amor e 
devoção à Verdade, trarão grandes graças no Novo 
Paraíso que Eu prometi para Meus filhos. 
Eu vou guiar suas mãos durante esta Missão Sagrada e 
vocês sentirão o Meu Amor. Nunca tenham medo de 
proclamar a Minha Palavra, porque para cada pequeno 
esforço feito por qualquer pessoa, que promove estas 
mensagens, haverá recompensa. 
Vão agora, Meus preciosos fiéis seguidores. Espalhem 
Minha Santa Palavra e ajudem os seus irmãos e irmãs 
que precisam de direção! 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
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97. Mensagem de advertência aos líderes 
mundiais 
Recebido quinta-feira, 25 de maio de 2011, 22:00 
 
Minha filha, Países em todo o mundo estão borbulhando 
na superfície com a agitação, tanto em termos do ódio que 
está sendo mostrado de homem para homem, bem como 
pelos transtornos ecológicos. A Natureza vai liberar o 
inesperado, em breve, para mostrar ao homem que ele 
não tem, independentemente de sua arrogante presunção, 
o controle sobre a Natureza.  
O homem tem muitas lições para aprender. Constantes 
esforços para conquistar o poder nos níveis mais altos por 
aqueles que têm autoridade, causam um efeito sobre o 
homem comum, que dependem dos líderes 
governamentais e empresariais para prover suas 
necessidades. A ajuda que o homem necessita, só vai 
manifestar-se quando os líderes tiverem em seus 
corações o verdadeiro amor pelo seu povo. Infelizmente, a 
ganância e desejos de poder, significam que este não é de 
fato a meta de muitos líderes mundiais de hoje. 
 
Deus Pai não vai mais tolerar estes atos pecaminosos 
Meu aviso aos líderes de todo o mundo, não importa quem 
você é, é este: Se vocês infligirem práticas desleais e 
dificuldades sobre o seu povo, a Mão do Meu Pai Eterno 
cairá rapidamente nos Países e locais em que vocês 
residem! Ele não vai mais tolerar tais atos pecaminosos! 
Escondam-se, se quiserem, mas será inútil. Suas armas 
de destruição serão destruídas. O modo de tratar os seus 
concidadãos vai criar uma situação, queiram vocês ou 
não, que vocês terão que responder a Deus, o Pai Eterno. 
As responsabilidades morais devem ser respeitadas, 
porque vocês eventualmente vão ser julgados por suas 
ações. 
Conduzam os seus povos com dignidade, amor e respeito 
pelo seu bem-estar físico e moral. Neguem ao seu povo o 
direito à liberdade religiosa, ou inflijam ditaduras de 
qualquer espécie, que os obriguem a parar ou diminuir 
suas práticas religiosas, em nome da unidade política, e 
vocês serão condenados! Vocês não somente vão sofrer 
por suas ações, mas o julgamento será severo. Qualquer 
um de vocês, que jurou fidelidade ao seu povo em nome 
de Deus, o Pai Eterno, e orquestra novas leis injustas, que 
lhes negam o direito à liberdade de alimentos, moradia e 
religião, terão de enfrentar a ira e a Mão de Deus, o Pai. O 
mundo está sofrendo agora em todos os Países, por 
causa das ditaduras, não somente em lugares onde vocês 
admitem ser o caso.  
O mundo também está sofrendo com dificuldades 
financeiras, o que torna os mais fracos vulneráveis. Eu 
digo agora aos líderes, que têm qualquer sentido de dever 
Cristão, lutem pelo direito de permitir que Meus 
Ensinamentos influenciem as suas decisões, que terão um 
impacto direto sobre os Meus filhos por toda parte. 
Para aqueles de vocês que armam conluios nos 
bastidores do poder, para suprimir um grande número de 
Países de uma maneira controlada, o que afetará nação 
após nação e vai levar dificuldades em todos os lugares, 
estejam cientes de que suas ações serão punidas! Deus, 
o Pai Eterno tem sido paciente até agora, na esperança de 
que vocês reconheçam a futilidade de seus caminhos. Em 
vez disso vocês tem continuado em frente, como um 
grupo de elite, que se considera mais importante do que 
o resto da raça humana. Suas ações, estejam advertidos, 
vão acabar em desastre! Sua fidelidade à dominância, 
riqueza e ganância, vai deixar vocês não apenas nus e 
vulneráveis, mas em pior estado do que aqueles, que 
vocês abusam através do mau uso do poder. 
Chegou o tempo para a batalha que livrará o mundo do 
mal e das leis de Satanás. Deus, o Pai, está prestes a 
desencadear muitos terremotos, Tsunamis e 
inundações num esforço para fazê-los acordar. Suas 
conspirações para derrubar os líderes mundiais, aqueles 
de grupos religiosos no poder, e introduzir medidas de 
controle, inclusive criando uma moeda mundial, não 
serão ignoradas.  

Quando vocês testemunharem agora estes eventos que 
vão acontecer, vocês vão percebê-los como impossíveis 
de ignorar. Estes eventos vão abalar sua confiança cega 
no poder. Vocês vão despertar então, para o erro dos 
seus caminhos.  
E quando o fizerem, Eu vou estar de pé, esperando. 
Vocês vão correr para Mim e pedir, não só o perdão, mas 
vão usar o seu amor por Mim para fazer as pazes. Vocês, 
Meus filhos, que têm um profundo amor subjacente por 
Mim, são Minha maior esperança para derrotar o mal e a 
corrupção política injusta no mundo atual. Orem pelas 
graças para ajudá-los a voltarem para Mim. 
 
Catástrofes climáticas não testemunhadas desde os 
dias de Noé 
A oração, como Eu já disse antes, vai ajudar diluir 
desastres no mundo, como agora, que vai acontecer uma 
série de catástrofes relacionadas ao clima, nunca antes 
testemunhadas pelo homem, desde os dias de Noé. O 
mundo como vocês conhecem, vai sofrer tantos eventos 
de uma só vez, que o caos e confusão serão a norma. 
Por que vocês permitem que isso aconteça? Eu falo para 
aqueles com grande influência política e financeira, que 
têm acesso ao que está acontecendo atrás de portas 
fechadas! Esta é a última chance, dada a vocês por um 
sentimento de amor e compaixão pelos homens em toda 
parte, para que voltem agora e parem de caminhar nos 
seus caminhos diabólicos! Ou enfrentem as 
conseqüências! 
Seu Justo Juiz Jesus Cristo, Rei da Misericórdia 
 
98. Lidar com dificuldades financeiras 
Recebido sexta-feira, 27 de maio de 2011, 13:00 
 
Minha amada filha, é Meu desejo que você agora comece 
a jejuar pelo menos um dia por semana. Pois assim 
fazendo, você vai Me agradar muito. Esse sacrifício vai 
reforçar a sua pureza de alma e aproximá-la de Meu 
Sacratíssimo Coração. 
Meus filhos no mundo enfrentam muitos desafios nestes 
tempos. Desafios que eles nunca tiveram que lidar antes. 
O maior desafio agora é lidar com a maneira pela qual o 
dinheiro está se tornando escasso. Isso é muito 
assustador para muitos que precisam para manter suas 
casas e alimentar suas famílias. 
A segunda dificuldade é a falta de uma orientação 
espiritual significativa em suas vidas, que tinha, até agora, 
sido vista como importante. Perdem suas rendas e vocês 
perdem suas aspirações pelos bens de luxo mundiais. 
Para que serve um carro de luxo, quando vocês não 
podem alimentar as suas famílias? Qual é o uso de um 
vestido bonito, quando vocês não podem manter o calor 
nas casas por falta de dinheiro para esquentá-las? 
Somente quando Meus filhos se sentirem privados dos 
excessos a que eles tinham se acostumado, é que eles 
compreenderão a realidade em que eles já foram 
mergulhados. 
Hoje suas necessidades básicas devem ser sua 
prioridade. Depois disso, vocês precisam perguntar-se o 
que é importante agora? Uma vez que estão alimentados 
e vestidos, e daí? Ser mais ricos de que outros não é mais 
relevante, quando vocês estão lutando para sobreviver 
com os elementos básicos. Inveja da riqueza do seu 
próximo e o status não interessam mais. Só agora é que 
vocês vão procurar o conforto espiritual, que esteve 
ausente de suas vidas por tanto tempo. 
Em sua busca para encontrar o conforto da mente, voltam-
se para Mim e Meu Pai Eterno, Deus, o Criador de todas 
as coisas. Não fiquem tentados a buscar soluções de 
curandeiros espirituais, a não ser que eles Me 
representem! Não procurem consolo artificial em 
estimulantes para aliviar sua dor e tristeza! A única 
maneira de vocês se tornarem livres de preocupações e 
angústias é quando vocês voltarem para Mim, Jesus 
Cristo, seu Salvador. 
Estou agora esperando. Peçam-me para ajudá-los e Eu 
vou suprir suas necessidades básicas. Eu sempre lhes 
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fornecerei o que vocês quiserem. Mas em primeiro lugar 
vocês devem Me pedir. Nunca guardem as suas 
preocupações para si mesmos. Compartilhem Comigo! 
Entreguem para Mim todas as suas preocupações! Eu vou 
responder-lhes de imediato. Isso vai me encher de alegria, 
quando vocês confiarem em Mim completamente. 
Eu amo todos vocês. 
Seu Salvador dedicado, Jesus Cristo, Rei de Misericórdia 
e Compaixão 
 
99. Pecado é sempre pecado, não importa 
como vocês justificam 
Recebido domingo, 29 de maio de 2011, 17:30 
 
Minha amada filha, como Eu choro por todos os Meus 
filhos que pecam porque eles não entendem os Meus 
Ensinamentos. Muitos deles não estão cientes de que Me 
ofendem, porque para eles nunca foi ensinada a Verdade 
ou decidiram defender seus pecados. Muitos daqueles 
que pecam, tentam justificar seu ato, porque ouvem outros 
que usam a tolerância como um pretexto para justificar o 
pecado. Pecado sempre será pecado aos olhos de Meu 
Pai, não importa quão pequeno seja o pecado. Muitos 
daqueles que cometem o pecado, de alguma forma 
sempre conseguem defender seus assim chamados 
"direitos de pecar", cegando-se ao mal que representa o 
seu pecado. 
 
Meus filhos são felizes porque Eu perdôo os seus 
pecados 
Se pelo menos os Meus filhos, em todos os lugares, 
soubessem da Minha Misericórdia, eles então 
perceberiam o quão afortunados são, por causa deste 
grande Dom do perdão oferecido a eles nesta vida. Se 
eles não pedem perdão regularmente, em seguida, seus 
pecados vão levá-los a continuar a pecar novamente e 
novamente. Quanto mais eles pecam, tanto mais eles vão 
afastar-se de Mim, e mais difícil será voltar para Mim.  
Ouçam-Me: Minha misericórdia está lá para todos vocês, 
para se beneficiarem. Aceitem isso de Mim agora. Não 
permitam que o mundo prenda vocês, permitindo-se ficar 
presos às tentações do pecado. Uma vez que vocês 
pecam, ficam presos e não saberão para onde se virar. O 
pecado faz vocês se sentirem profundamente 
desconfortáveis dentro de si. 
 
A Tolerância está na moda hoje 
Muitos dos Meus filhos gritam em voz alta para manter a 
necessidade de "tolerância na sociedade". Tolerância está 
na moda hoje, de uma forma livre. Ela pode ser utilizada 
para distorcer ainda os mais graves dos pecados. 
Tolerância é habilmente moldada para defender qualquer 
tipo de pecado conhecido pelo homem no mundo de hoje. 
Todo mundo reclama o direito à tolerância. Qualquer que 
seja o pecado, será promovido como um direito civil na 
maioria dos casos. Não importa o quanto esses pecados 
são promovidos como "está certo", sempre serão errados. 
É o momento que o homem enfrenta a Verdade. Para se 
tornar responsável novamente. Aceitar que os atos de 
pecados, nos quais estão participando, são moralmente 
errados. Para tratar os seus semelhantes, incluindo os 
filhos ainda no útero, como sendo igual a todas as coisas. 
Rezem muito pelas graças para ver a Verdade como ela é. 
E não a versão adulterada, escolhida por vocês, porque 
atende às suas metas egoístas. Existe apenas uma 
Verdade. Em seus corações, cada um de vocês sabe a 
diferença entre o certo e o errado. Aceitem isto agora, se 
vocês querem que Eu lhes salve do fogo do inferno! 
Seu Salvador Jesus Cristo 
 
100. A Espada da Justiça vai cair agora 
Recebido domingo, 29 de maio de 2011, 03:00  
 
Ouçam-me agora, Meus filhos, em todos os lugares:  
A espada da Justiça cairá sobre aqueles que não se 
prepararem adequadamente para o GRANDE ALERTA!  

 
Minhas chamas da Divina Misericórdia, apresentadas ao 
mundo para dar a cada um de vocês um gostinho do que 
é o Dia do Juízo Final, vão ser mal interpretadas por 
muitos de vocês. Este grande Dia do GRANDE ALERTA 
se aproxima mês a mês, e vocês não devem perder 
tempo, para a preparação para este grande evento da 
Minha Divina Misericórdia. 
Muitas, muitas almas têm dificuldade para entender o que 
este evento realmente significa. Assim, muitos, como 
resultado, vão morrer de choque, e isso Me entristece. 
Aqueles que não sobreviverem, será por causa do estado 
deplorável de suas almas.  
 
Católicos, em todos os lugares: Busquem a confissão 
agora, se vocês quiserem beneficiar-se a partir do Meu 
Grande Ato de Amor e Misericórdia!  
 
Credos cristãos e outros: Falem em silêncio e digam a 
Deus como vocês estão arrependidos, o quanto vocês se 
arrependem de suas transgressões, e peçam a Ele para 
perdoá-los por seus pecados. Somente aqueles que são 
fortes de coração em seu amor por Mim e Deus, o Pai 
Todo-Poderoso, estarão preparados adequadamente. 
Outros, por causa de sua força de mente e caráter vão 
finalmente compreender a Verdade e Me aceitarão com 
amor em seus corações. 
 
Quanto aos outros, tão duro vai ser o choque, que, 
quando forem revelados a eles a escuridão de suas 
almas, eles vão cair mortos. Porem então será tarde 
demais para buscar o perdão. Não haverá esperança para 
eles. Rezem, rezem todos vocês, para que tantas almas 
quanto possível sobrevivam ao Grande Ato de 
Misericórdia, o GRANDE ALERTA! 
O seu Salvador amoroso, Jesus Cristo 
 
101. Advertência àqueles envolvidos em 
cultos satânicos 
Recebido segunda-feira, 30 de maio de 2011, 22:00 
 
Minha filha, você está muito mais forte agora, e através de 
sua obediência à Minha Santíssima Vontade, pode alertar 
o mundo agora para o futuro. 
Quando falei sobre o pecado, Eu ainda não tinha revelado 
os pecados vis que são cometidos que, mesmo os 
pecadores regulares achariam difícil de entender. As 
práticas incríveis, conduzidas através das assim 
chamadas “sociedades ocidentais sofisticadas” (secretas), 
atrás de portas fechadas, iriam chocá-los até o intimo do 
coração. 
As atrocidades do mal, onde crianças são ritualmente 
assassinadas como oferenda a Satanás, são uma 
realidade no mundo de hoje. Mas estes são apenas 
alguns dos atos intensamente maus, que são cometidos 
pelos homens, influenciados por Satanás. Vão bem para 
longe, Meus filhos, e depois vocês vão achar que é 
impossível voltar para Mim. Outros atos que quebram Meu 
coração, incluem o abuso físico, particularmente de jovens 
crianças inocentes (pedofilia).   
Deixem-me explicar para vocês o tipo de pecados, que 
serão de grande sofrimento para muitos de vocês, se Eu 
os descrever em detalhes. Seguidores de Satanás, 
através de seus cultos, são selvagens em seu tratamento 
do ser humano, para quem eles não têm nenhum respeito. 
Sacrifícios, incluindo sacrifícios humanos, blasfêmias e 
maldições e atos de profanação contra Mim, Meu Pai 
Eterno e a Minha amada Mãe, são rituais regulares. 
Assim, pouca vergonha têm estes adoradores satânicos, 
que eles ostentam seu desrespeito em público através da 
música, do cinema, da TV e das artes.  
Os culpados de tais sacrilégios enfrentarão a condenação 
eterna, onde eles irão queimar no inferno por toda a 
eternidade. 
Este é um dos últimos avisos que vocês recebem de 
Mim, seu Salvador Jesus Cristo. Também é Meu último 
pedido para vocês, para salvar-se enquanto podem. 
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Eu, Jesus Cristo, não faço ameaças vazias. Eu vou fazer 
de tudo para salvá-los. Mas além de um certo ponto, não 
há nada que Eu possa fazer para impedi-los de procurar o 
falso consolo, que vocês acham que vai ser oferecido pelo 
maligno. Quebrem as amarras satânicas através das quais 
vocês são forçados, e fujam para Mim agora! Eu vou 
salvar vocês, mas vocês devem pedir-Me para perdoá-los 
enquanto estiverem vivos nesta vida. 
Lembrem-se que é sua a escolha: Céu ou inferno. Vocês 
escolhem enquanto ainda estão vivos nesta Terra. Porque 
vocês não vão ser capazes de fazer isso, quando 
passarem para a próxima vida. 
Seu sempre paciente e amoroso Jesus Cristo 
 
102. A Profecia de Garabandal vai se tornar 
realidade 
Recebido terça-feira, 31 de maio de 2011, 15:30 
 
Minha amada filha, percorremos um longo caminho em tão 
pouco tempo. Que foi por uma razão. Pois foi o tempo 
necessário para transmitir a Minha Palavra mais Sagrada 
para um mundo faminto do Meu Amor. Ainda não ouvem. 
Porque eles não querem saber. Embora muitos dos Meus 
seguidores leais estão alertas agora para as mudanças 
que virão, muitos não têm interesse nos avisos dados para 
o mundo pela Minha amada Mãe até agora. As profecias 
dadas em Garabandal vão se tornar uma realidade agora. 
Preparem-se agora para este evento, porque vocês tem 
apenas alguns meses para preparar as suas almas! 
Por favor, não tenha medo, Minha filha, porque Eu sei que 
esses eventos têm deixado você triste, porque está 
pensando no futuro dos seus filhos. O GRANDE ALERTA 
vai mudar tudo. Mas vai apresentar uma bifurcação na 
estrada. A Humanidade, ao ter sido despertada para a 
Verdade da existência de Deus, então, através de seu 
próprio livre arbítrio, terá que escolher um entre dois 
caminhos:  
1. O caminho da salvação, ou  
2. O caminho da condenação. 
 
O Castigo vai acabar com grande parte do mundo 
Rezem muito para que os homens escolham o primeiro 
caminho! Se não, o mundo vai sofrer o Castigo mais 
grave, e grande parte será exterminada. Por que Meus 
filhos desejariam isso? No entanto, por causa do pecado, 
o homem, infelizmente, optou por ignorar Minhas 
Promessas e segue o caminho do enganador.  
Eu lhe disse que não vou lhe dar a data para o GRANDE 
ALERTA, isso é conhecido apenas por algumas almas 
escolhidas. Pois, se esta data fosse tornada pública, as 
pessoas seriam tentadas a buscar a redenção de um 
sentimento com falsa humildade.  
Confiem em Mim! Tudo vai dar certo, filhos. Vocês são 
abençoados porque receberam esse dom maravilhoso da 
revelação. O mundo vai parecer que ficou mais calmo e 
um pouco estranho nos próximos meses, que antecederão 
o GRANDE ALERTA. Pois quando isso acontecer, de uma 
forma espetacular, será visível no céu e esta experiência 
mística será tão calma, que vocês estarão mais 
preparados para este encontro silencioso com suas 
próprias consciências. 
Lembrem-se que, quanto mais pessoas estiverem 
prevenidas deste evento, tanto mais almas serão salvas. 
Rezem, rezem o Terço da Minha Divina Misericórdia pelas 
almas que morrerão durante o GRANDE ALERTA. Elas 
precisam das suas orações. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
103. Os dias do Papa Bento XVI estão 
contados 
Recebido quinta-feira, 1° de junho de 2011, 11:00 
 
Minha amada filha, você acabou de ser testada 
novamente em Meu Nome mais Sagrado, para se afastar 
da Verdade. Esta será uma ocorrência normal, porque 
nenhum dia vai passar sem que o enganador vá deixar de 

tentar você para tirá-la desta missão, colocando dúvidas 
em sua mente. 
Você não deve considerar outras mensagens de videntes 
ou ouvir qualquer outra pessoa, que afirma vir em Meu 
Nome, se eles lhe derem uma mensagem que é contrária 
à Palavra que você recebe de Mim. 
Minhas profecias são precisamente comunicadas a você, 
Minha filha. Satanás vai continuar a desgastar e feri-la, 
quando você menos espera. Então, esteja em guarda em 
todos os momentos! Os dias de Meu amado Vigário na 
Terra agora estão contados. Ele deixara o Vaticano, 
antes que ocorra o GRANDE ALERTA. Confia em Mim! 
Obedeça-Me! Você agora está progredindo bem. Mas 
nunca tire os olhos de Mim! 
Porém, não tenha medo de viver a sua vida, como faria 
normalmente, por quanto oração e devoção a Mim são 
uma parte integrante e importante. Vou assegurar, que 
você não está sozinha neste trabalho, a partir de agora, e 
que somente aqueles, que estão sendo dirigidos por Mim, 
terão alguma influência no seu discernimento. 
Confie em Mim, quando Eu digo que Satanás não vai 
sabotar Minhas Palavras, nem contaminar essas 
mensagens que você recebe de Mim! Isso não vai 
acontecer neste caso, porque esta missão é primordial, e 
toda proteção é oferecida a você, Minha filha. Se você já 
se sentiu preocupada com as mensagens, simplesmente 
peça-Me a resposta, e ela vai ser dada. Não peça opinião 
a ninguém, porque eles não estão qualificados para 
comentar sobre a Minha Palavra Divina. Nunca se envolva 
com mensagens de outros videntes! Isto é muito 
importante porque pode atrapalhar a sua missão! 
Até agora você sabe que Eu, teu Salvador e Rei da 
Humanidade, estou com toda a  Autoridade. Nenhum 
homem deve manchar a Minha Palavra, nunca. Seja grata, 
porque você está recebendo o Dom da Profecia, e 
obedeça-Me em todos os momentos. Nunca Me ofenda 
por duvidar! Esses tempos já se passaram. Procura-Me 
com humildade em seu coração e na sua alma! Mantenha-
se em silêncio, quando a Minha Palavra for ridicularizada, 
atacada, negada, desmentida e questionada, porque não 
cabe a você responder por Mim. Você vai aprender muito 
mais de Mim, Minha filha, se sentar-se e Me ouvir. Eu 
infundirei a sua mente com o Dom do discernimento. 
Aceite este presente! Não duvide! Alegra-te Comigo! 
Esta é uma missão muito importante, diferente de tudo 
que enviei para a Humanidade, desde os antigos profetas. 
Será exigido de você força de sua parte em termos 
humanos. O que importa neste momento é simplesmente 
comunicar-se Comigo através da oração, adoração e dos 
Santíssimos Sacramentos. Qualquer outra coisa deve ser 
mantida fora disto. Sua família é muito importante em 
todos os momentos. Tudo fora destas duas entidades 
passa para uma categoria muito inferior. Tente relaxar e 
sinta o Meu Amor. Não desperdice tempo valioso, 
preocupando-se. Basta juntar-se Comigo em união 
completa, e você estará segura contra danos. Eu te amo, 
Minha filha, e confio em você. 
Seu Salvador e Mestre dedicado, Jesus Cristo 
 
104. Satanás recruta jovens através da 
cultura pop 
Recebido sábado, 4 de junho de 2011, 17:00 
 
Minha amada filha, a conversão, como resultado direto 
das Minhas mensagens dadas a você, está se espalhando 
por todo o mundo. Alegre-se porque Eu lhe disse que a 
Minha Palavra, quando lida, iria inflamar as almas em toda 
parte, incluindo os pecadores mornos. Quando Eu dei 
Minha Palavra para o mundo, há milhares de anos, aos 
Meus amados Apóstolos, causaram um profundo impacto 
sobre a Humanidade. Hoje, menos os seguidores de 
Deus, o Pai Eterno e Eu Seu Filho, Jesus Cristo, muito do 
que foi ensinado, infelizmente, foi esquecido. 
Minha comunicação através de você, Minha filha, é para 
simplificar Meus Ensinamentos. A razão mais importante, 
de Eu falar agora, é lembrar, ensinar e inspirar a Minha 
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Palavra Santíssima nas mentes dos Meus filhos, para que 
eles possam ser salvos das garras de Satanás. 
Minha filha, Eu enchi sua alma, através do Dom do 
Espírito Santo, com o Poder de discernimento. Este Poder 
é dado a você, não apenas para que possa entender 
essas mensagens, mas para revelar-lhe o mal do pecado. 
Agora, quando você testemunha pecados, se sente 
doente a tal ponto, que faz você se sentir agitada. Estou 
dando-lhe agora uma amostra, do que Eu sofro, quando 
vejo Meus filhos infestados com o pecado. 
Muitos daqueles que você vê no seu dia-a-dia, através da 
mídia, dos filmes e na TV, confundem você. O pecado, 
quando presente nas almas, se manifesta de uma forma, 
que é claro para ver através de certos sinais. Você, Minha 
filha, pode agora através da Minha graça, discernir 
imediatamente o pecado em alguém. O primeiro sinal que 
você verá, é a arrogância e o orgulho, onde um homem se 
considera mais importante que o outro. Outros sinais que 
lhe são apresentados, nascem a partir do pecado do 
orgulho e da ganância. 
Um dos pecados mais em voga no mundo de hoje é a 
perversidade sexual. Quando é apresentada ao mundo, 
será sempre camuflada pelo humor. Esta é uma maneira 
inteligente de tentar convencer os outros, que é uma parte 
natural do seu ser humano. Você vê, Minha filha, cada 
pessoa no mundo gosta de rir e precisa de um senso de 
humor, que é um Dom de Deus. Então, quando é 
promovido um comportamento sexual desvirtuado, 
normalmente será apresentado para fazer você rir. Isto é, 
quando rebaixa não apenas mulheres, mas onde 
influencia as crianças, para que elas aceitem o mal de um 
comportamento decadente como cultura pop normal. 
 
Satanás gosta de recrutar almas jovens  
Então, ele usa meios modernos para atingir esses Meus 
cordeirinhos preciosos. Eles, Meus filhinhos, sem querer, 
vão imitar o comportamento repugnante dele, que será 
alimentado ainda mais pela pressão dos amigos. 
 
Advertência para a indústria da música, cinema e artes 
Advirto agora todos aqueles que atuam na indústria da 
música, do cinema e das artes. Se vocês continuarem a 
contaminar os Meus filhos, vocês serão punidos 
severamente! Vocês, Meus filhos desencaminhados, são 
fantoches no arsenal de Satanás. Ele usa vocês primeiro, 
seduzindo-os através do fascínio da fama, riqueza e 
opulência. Depois, ele invade sua alma. Depois disso, ele 
irá arrastá-los para as profundezas da depravação, onde 
os demônios vão entrar em seus corpos, para que eles 
possam colocar para fora seus próprios desejos e atos 
horríveis sexualmente depravados.  
O tempo todo, vocês vão pensar que isto tudo é apenas 
entretenimento inofensivo. Vocês não sabem que suas 
almas estão sendo roubadas? Não lhes importa? Vocês 
não percebem, que se cometem esses atos de 
depravação sexual obscena, vocês estarão perdidos para 
sempre? Como vocês anseiam por desejos com mais 
emoção, quando o último ato já não excita mais, vocês se 
tornarão insaciáveis. Depois vocês vão se autodestruir.  
Porque vocês acham que há tantos de vocês, que estão 
vivendo nesta fachada falsa, na cultura de celebridades, e 
cometem suicídio? Tomando overdoses de drogas? 
Sentindo-se deprimidos? Desesperados, rasgando seus 
corações? Vocês não sabem que Satanás quer as suas 
almas rapidamente? Quanto mais cedo vocês morrerem 
em pecado mortal, tanto mais rápido Satanás poderá 
roubar as suas almas de Deus. 
É difícil para Meus filhos, que são apanhados por esta 
mentira, entender isso. Mas pensem nisso dessa forma: 
Mesmo quando estão em pecado: há ainda a Luz de 
Deus presente em vocês. Muitos pecadores e ateus não 
percebem isso. Eles continuam em sua espiral, 
descendente de pecado, aproximando-se do inferno. No 
entanto, é apenas por causa da Luz de Deus, que vocês 
estão sãos. Sem a Luz de Deus, a Terra seria uma 
escuridão. Esta escuridão, uma vez experimentada, 
aterrorizaria vocês. Seus atos pecaminosos não seriam 

apenas repulsivos para vocês, mas, vocês iriam querer 
correr e se esconder. Até mesmo porque, se em seguida, 
a Luz de Deus aparecesse de repente, vocês não seriam 
capazes de suportar o brilho e o Poder. 
Sem a Luz de Deus, há escuridão total na alma. Meus 
filhos, porque vocês nunca tiveram que viver sem essa 
Luz, então vocês não seriam capazes de sobreviver, se e 
quando essa Luz se apagar. 
 
Alimentem suas almas, é tudo que vocês levarão para 
a próxima vida 
O GRANDE ALERTA vai lhes dar uma noção de como 
será essa sensação (de estar na escuridão). Quando 
vocês estiverem em pecado mortal durante o GRANDE 
ALERTA, não tenham medo, pois é só isso. Um alerta. 
Infelizmente, tão chocantes serão os seus pecados que, 
quando vocês os virem, em seu estado bruto e feio, 
poderiam afetá-los fisicamente como um choque. Não 
esperem até lá! Façam alguma coisa agora pela sua vida 
espiritual! Considerem a dignidade das suas almas! 
Alimentem suas almas, porque é tudo o que vão levar com 
vocês para a próxima vida. Seu corpo não terá nenhuma 
conseqüência. No entanto, se usam o seu corpo, dado a 
vocês por Deus Pai Todo-Poderoso como um presente, de 
uma forma pecaminosa, para vocês levarem com ele 
outros ao pecado, será o seu corpo que causará a queda 
de sua alma. 
Pensem, Meus filhos, em sua felicidade futura! Porque o 
tempo de vocês na Terra é apenas uma fração do tempo 
que vocês iriam experimentar em sua existência. A 
incapacidade para cuidar das suas almas vai garantir o 
seu abandono isolado no inferno, onde não existe vida a 
não ser dores eternas e torturas. 
 
Diariamente milhões mergulham no Inferno 
Todos os dias milhões de almas, no momento da morte, 
caiem rapidamente em direção aos portões do inferno. 
Pessoas poderosas, líderes, ricos, pobres, cantores, 
atores, terroristas, assassinos, estupradores e aqueles 
que fizeram abortos. O único denominador comum que 
todos eles compartilham é isso: Nenhum deles acreditou 
que o inferno existe. 
O seu Salvador amoroso e Mestre Jesus Cristo 
 
105. Dois cometas colidirão, Minha Cruz 
aparecerá no céu vermelho  
Recebido domingo, 5 de junho de 2011, 16:30 
 
Minha amada filha, o tempo está próximo. O GRANDE 
ALERTA está perto agora. É com grande tristeza que Eu 
devo dizer-lhe, que muitas almas não querem dar atenção 
a essas mensagens sobre o GRANDE ALERTA. Minha 
Palavra cai em ouvidos surdos. Por que eles não 
ouvem? Eu não estou apenas dando-lhes Meu grande 
Dom da Misericórdia, quando Eu espalho Minhas Graças 
sobre todo o mundo, Eu também estou tentando prepará-
los para este evento! Muitos milhões de pecadores se 
alegrarão, quando lhes for mostrada Minha Grande 
Misericórdia. Outros não vão ter a chance de resgatar-se 
por si mesmos a tempo, porque eles vão morrer de 
choque.  
Minha filha, você deve fazer todo o possível, para advertir 
o mundo! Porque este grande evento vai chocar a 
todos. Eles vão ver grandes sinais no céu, antes do 
GRANDE ALERTA ocorrer. Estrelas irão colidir com tal 
impacto, que o homem irá confundir o espetáculo que 
vemos no céu, como sendo catastrófico. Quando estes 
cometas colidirem, resultará um céu vermelho e o sinal da 
Minha Cruz será visto em todo o mundo por todos. Muitos 
vão se assustar. Mas Eu digo: Alegrem-se vocês por 
verem isto, pela primeira vez em suas vidas, um sinal 
verdadeiramente Divino, que representa uma grande 
notícia para os pecadores em todas as partes do 
mundo.  
Vejam Minha Cruz, e vão saber que a Minha Grande 
Misericórdia está sendo dada a cada um de vocês, Meus 
filhos preciosos. Pois foi com o profundo amor que Eu 



O Livro da Verdade 

www.jesusfala.org/O_Livro_da_Verdade.pdf 64

tenho por vocês, que Eu morri, de bom grado, na Cruz, 
para salvá-los. Quando virem as cruzes no céu, durante o 
GRANDE ALERTA, vão saber que este é um sinal do Meu 
Amor por vocês.  
Rezem Meus amados seguidores, para que seus irmãos e 
irmãs também possam se alegrar, quando for mostrada a 
prova da Minha existência. Orem para que eles aceitem 
que esta é a sua chance de redimir-se diante de Meus 
olhos. Que este grande Ato de Misericórdia irá salvar suas 
almas, se eles Me permitirem ajudá-los.  
 
Será mostrado a vocês como é morrer em pecado 
mortal  
O GRANDE ALERTA será uma experiência purificadora 
para todos vocês. Pode ser desagradável, em parte, 
especialmente para aqueles em pecado grave. Porque 
pela primeira vez será mostrado o que se sente quando a 
Luz de Deus desaparece da sua vida. Suas almas sentirão 
o abandono sentido por aqueles que morrem em pecado 
mortal. Essas pobres almas, que deixarem para muito 
tarde, o pedido a Deus para perdoar seus pecados.  
Lembrem-se que é importante que Eu permita que todos 
vocês sintam esse vazio da alma. Pois só então 
finalmente vão compreender, o que vocês vão sentir sem 
a Luz de Deus nas suas almas. Suas almas e corpos 
seriam apenas vasos vazios. Também os pecadores 
sentem a Luz de Deus, porque Ele está presente em cada 
um dos seus filhos na Terra. Mas quando vocês morrem 
em pecado mortal, essa Luz não existe mais.  
Preparem-se agora para este grande evento! Salvem as 
suas almas enquanto vocês podem! Só no momento, 
quando a Luz de Deus deixar de estar dentro de vocês, 
que vão finalmente perceber a escuridão vazia, estéril, é 
isto que Satanás oferece, porque está cheio de angústia e 
terror. 
Reabasteçam as suas almas. Alegrem-se agora, porque o 
GRANDE ALERTA vai salvar vocês e aproximá-los de 
Meu Sagrado Coração.  
Bem-vindo o GRANDE ALERTA! Porque então vocês vão 
ter a prova da Vida Eterna e saber o quanto ela é 
importante.  
Seu Amado Salvador Jesus Cristo, Rei da Humanidade 
 
106. As chaves de Roma agora está sendo 
devolvidas para Deus 
Recebido segunda-feira, 6 de junho de 2011, 10:30 
 
Minha amada filha, seja forte agora. O conteúdo das 
Minhas mensagens para você está fazendo com que fique 
com medo, mas você não deve sucumbir. Às vezes se 
sente tão sozinha nesta missão, mas estou com você 
todos os dias e não Me afasto de seu lado. Minhas 
mensagens, como Eu já disse antes, nem sempre trazem 
alegria para as almas. Os fiéis, no entanto, vão entender 
que o Castigo é necessário para ajudar na purificação do 
mundo.  
Eu sei que é difícil para digerir o conteúdo, por vezes, mas 
deve colocar toda sua confiança em Mim. Estou 
orientando você, mais uma vez, para não se envolver com 
essas pessoas, que crêem em Mim, que desafiam, 
analisam ou procuram falhas na Minha Santa Palavra. 
Porque nem você nem as almas têm a autoridade para 
fazê-lo. Você deve obedecer-Me agora. Aqueles que 
continuam a desprezar e denunciar a Minha Palavra, isso 
não é mais sua preocupação.  
Sim, claro, você vai ser criticada quando proclamar a 
Minha Palavra. Ignore aqueles que tentam agora misturar-
se com você. O tempo é muito curto para desperdiçar com 
tais desvios. As pessoas com quem você precisa se 
preocupar agora, são Meus pobres filhos que não têm fé 
ou que não sabem de Mim ou do Meu Pai Eterno. Estes 
são os únicos de grande preocupação para Mim.  
Assim, enquanto os Cristãos bem intencionados, que 
sempre tentam discernir a Minha Palavra e dedicam seu 
tempo à análise, em vez de simplesmente seguir Meus 
Ensinamentos e orar por seus irmãos e irmãs pobres, 
estão desperdiçando valioso tempo.  

Minha filha, diga ao mundo que os desastres ecológicos 
preditos anteriormente vão agora atacar a Terra. Tudo 
isso começará agora. Muitos (desastres ecológicos)! Muito 
rapidamente. E tudo isso devido aos olhos cegos contra a 
Palavra de Deus, o Pai, pelos pecadores enrolados em 
seus antros de iniqüidade.  
 
Os fiéis não devem ter medo  
Fiéis orem agora. Não tenham medo! Eu vou oferecer-lhes 
Minha proteção Divina em todos os momentos, mesmo 
quando vocês forem ridicularizados em Meu Nome. A 
oração vai lhes dar força e coragem quando o maligno e 
seus asseclas derramarem seus venenos sobre Meus 
filhos. Como seus atos hediondos de guerra sobre a 
Humanidade começam a crescer através do terrorismo, o 
monopólio das moedas mundiais e o envenenamento da 
Terra através da contaminação deliberada, ouçam-Me 
agora: A ira de Deus, o Pai, vai cair e rapidamente. A 
oração em grupos deve ser realizada em todo o mundo, 
porque vai ajudar a evitar alguns desses eventos.  
Rezem por Meu amado Papa Bento XVI! Ele está cercado 
por muitos poderosos inimigos de Deus. Gulosos de poder 
e controle da Minha Igreja. A oração pode ajudar a 
retardar a sua partida iminente, quando ele será forçado a 
deixar o Vaticano, como já predisse. Rezem, rezem, 
rezem durante este período de tempo, porque ele será o 
mais escuro que se abateu sobre os Meus servos 
sagrados, Bispos, Cardeais e todos os Meus verdadeiros 
seguidores. As chaves de Roma agora serão devolvidas 
para Deus, o Pai Todo-Poderoso. 
Chegou o tempo para a batalha contra Satanás e seus 
seguidores do mal. Suas tentativas de sabotagem contra a 
Humanidade serão combatidas mais seriamente para que 
eles tenham grandes sofrimentos pelos seus maus atos. 
Levantem agora, Meus filhos! Coloquem toda a sua 
confiança e devoção a Mim como uma prioridade! Oração 
diária, a Missa e a Eucaristia vão ajudar a Mim, e ao Meu 
Pai, acabar com este mal. Sigam-me! Tomem o Meu 
cálice! Porque quando vocês fizerem isso, vão desfrutar 
da Vida Eterna.  
Seu amado Salvador, Rei da Humanidade, Jesus Cristo 
 
107. Mensagem da Virgem Maria para seus 
filhos perdidos  
Recebido terça-feira, 7 de junho de 2011, 14:45  
 
Minha filha, estes últimos dias não foram fáceis. Obedeça 
a Meu Filho, que é tudo que importa! Por favor, não 
admita que dúvidas ou medos entrem no seu coração, 
nesta fase; quando isto acontece é porque o enganador 
está trabalhando.  
Abra seu coração para permitir que as graças possam 
inundar a sua alma, para que você possa se aproximar do 
Meu Precioso Filho. Você agora está perto de sua Mãe 
Santíssima, que te apoia e orienta em todos os momentos. 
Esta parte da sua missão é difícil de lidar, e lembre-se que 
trabalhar para Meu Filho nunca é fácil. Você vai se tornar 
mais forte, apesar de sua hesitação, porque você ainda 
segue as suas instruções, e isso é bom.  
Reze agora por todos os Meus filhos perdidos em todos os 
lugares, porque estão vazios de amor, o amor verdadeiro 
que Meu Filho lhes oferece. Este amor é a salvação deles. 
Então, por favor, ofereça todas as suas orações por essas 
pobres almas perdidas. Vá agora em paz e continue a 
fazer tudo o que o Meu Filho pede para você o tempo 
todo. 
Sua Mãe Santíssima, Maria, Rainha do Céu 
 
108. Mensagem para Sacerdotes, Bispos e 
Cardeais sobre o Falso Profeta  
Recebido terça-feira, 7 de junho de 2011, 15:15 
 
Minha amada filha, você tem sofrido porque o enganador 
está te atormentando. Você deve orar muito para resistir 
aos ataques dele contra você. Coloque toda a sua 
confiança em Mim e deixe-Me lidar com isto. Em vez de 
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ficar chateada, ofereça este sofrimento a Mim, com alegria 
em seu coração. Se você continuar a lembrar-se que, é 
porque você está em união Comigo que esses sofrimentos 
acontecem, e que é verdadeiramente abençoada, como 
uma alma escolhida, então, você vai se sentir de forma 
diferente.  
Muitos dos Meus seguidores estão agora começando a 
perceber o que está acontecendo no mundo, e através da 
graça do Espírito Santo estão enfrentando o desafio de 
defender a Minha Palavra. Este exército de fiéis se tornará 
mais forte agora, e vai levar os pecadores sem medo para 
a salvação. 
 Meu Santo Vigário o Papa Bento precisa de suas 
orações. Orem por ele diariamente, porque ele precisa de 
proteção em todos os níveis, para levá-lo através do 
tormento que está chegando. É importante que Meus 
seguidores mantenham-se alerta que, qualquer novo 
Papa que possa vir pela frente não vai ser de Deus. 
Por favor, apelem a todos os Meus servos sagrados, para 
se preparem para os desafios terríveis, os mais 
assustadores que eles terão que enfrentar nos seus 
ministérios. Vão precisar muita coragem para enfrentar a 
Verdade dos Meus Ensinamentos.  
Muitos dos Meus servos sagrados estão cegos para as 
promessas que Eu fiz quando Eu disse que viria 
novamente. QUANDO eles acham que isso vai acontecer? 
Tão habituados estão a recitar Meus Ensinamentos, que 
eles esqueceram que podem testemunhar esses eventos 
a qualquer momento e, talvez, até mesmo em sua própria 
vida. Pois isto é um dos maiores desafios hoje. 
Se Eu enviei profetas para o mundo, milhares de anos 
atrás, então, é claro que vou enviá-los novamente, para 
preparar o mundo no período em que Eu voltar.  
Acordem para as lições que vocês ensinam em suas 
comunidades! Percebam, sou EU quem fala com vocês 
agora! Muitos virão em Meu Nome, mas poucos falam a 
Verdade. Esta mensagem vem de MIM, o seu Divino 
Salvador. Rezem para o discernimento de reconhecer a 
Minha verdadeira Voz, quando é dada a vocês. Abram os 
seus corações agora, e ouçam o que tenho a lhes dizer: 
Chegou a hora, para informá-los, que as profecias 
contidas no Livro do Apocalipse de João estão prestes 
a se desdobrar diante dos seus olhos!  
Vocês, Meus amados servos, devem lutar com bravura 
através de seu amor por Mim, contra os obstáculos 
colocados pelo enganador, que irá desafiá-los até o fim de 
sua resistência. Vocês devem reconhecer que o Falso 
Profeta está prestes a seduzi-los, encantá-los e 
convencê-los, que ele representa a Verdade. Vocês 
devem agora mostrar sua fidelidade a Mim, e a Meu Pai 
Eterno! Por favor, não se desesperem! Pois, embora estes 
eventos vão assustá-los e perturbá-los, sua fidelidade e 
lealdade devem ser para Mim!  
Pela primeira vez em seu ministério a sua fé será 
verdadeiramente testada agora. A Igreja de Pedro é 
Minha Igreja! Mas quando as chaves são entregues de 
volta a Deus o Pai, que será agora, a Igreja torna-se 
parte do Meu Reino. Eu sou a Verdade! Sigam a 
Verdade em todos os momentos!  
Rezem a Mim agora para as graças necessárias, para 
garantir que vocês fiquem acima do engano de Satanás 
em tempo! Caso contrário, o Falso Profeta irá enredar 
Meus amados filhos através de suas maneiras charmosas 
e carismáticas. As maneiras do enganador, com quem ele 
está conectado. Satanás não vai vencer a Minha Igreja 
se Meus servos estiverem alertas para o engano e vê-lo 
pelo que é: Uma mentira diabólica, que, se vocês se 
envolverem e jurarem fidelidade a essa nova abominação, 
não haverá retorno!  
Ouçam-Me agora: Peçam-Me orientação e as graças 
especiais necessárias, para trazer Meu rebanho de volta 
para Mim e para Meu Pai Celestial. Pois quando vocês 
fizerem isso, Eu darei graças de tal forma que não 
demorará muito para que encontrem a força para defender 
a Minha Palavra a todo custo. Eu amo todos vocês e 
anseio por seu apoio durante estes tempos finais.  
Jesus Cristo 

109. Preparem as suas famílias para 
testemunhar a Minha Cruz no Céu  
Recebido quarta-feira, 8 de junho de 2011, 16:45 
 
Minha amada filha, devo compartilhar com você os 
sentimentos que estou passando agora. O primeiro é de 
felicidade porque Eu estou levando a misericórdia, tanto 
para Meus filhos durante a Iluminação da Consciência (o 
GRANDE ALERTA), que está próxima. E também há as 
Minhas lágrimas de grande tristeza por aqueles alheios a 
este evento, que não estão preparados. 
Meus filhos terão de falar a muitos de seus amigos e 
familiares sobre este grande evento, a fim de salvar suas 
almas! Não importa se eles sorrirem e ridicularizarem suas 
reivindicações porque, depois eles vão agradecer-lhes. 
Digam-lhes a Verdade! Peçam-lhes para abrir as suas 
mentes! Eles devem estar cientes de que irão 
testemunhar, porque quando virem a Minha Cruz no céu, 
eles estarão preparados. Isso é tudo que eles precisam 
entender. Então eles vão aceitar o desconforto que 
perdurará, quando sua vida passada for colocada ante 
seus olhos. Digam-lhes para rever sua vida e lembrem-
lhes do dano que eles podem ter infligido a seus irmãos e 
irmãs!  
 
Espalhem a Minha Palavra depois do GRANDE 
ALERTA  
Meus filhos, assim que o GRANDE ALERTA acontecer e 
quando a conversão ocorrer, movam-se rapidamente para 
espalhar a Minha Palavra Mais Santa! Há uma urgência 
para isso, porque este será um período crucial! É quando, 
através do trabalho dos Meus amados seguidores em 
todos os lugares, Meus filhos vão estar no caminho certo. 
Será o momento em que a oração e a conversão poderá 
diluir o impacto do caos que se dará por meio do 
reinado de ambos: o Anticristo e o Falso Profeta. 
Aceitem a Verdade agora como ela é. Não tenham medo 
da Verdade. Abracem-na! Porque se vocês fizerem isso, 
serão livres e a sua confiança em Mim irá permitir-lhes 
defender a Minha Palavra corretamente. O medo pode 
prender vocês, Meus filhos preciosos. A coragem vai 
ganhar almas. Sua batalha em Meu Nome facilitará Meu 
sofrimento, e trará a vida eterna para tantas almas, que 
desesperadamente precisam da sua ajuda.  
Meu Amor por vocês, Meus filhos, é abrangente e nunca 
oscila em sua intensidade. Minha Cruz é pesada, mas 
quando vocês a carregam com amor em seus corações, a 
sua carga será leve. Vocês Meus seguidores amados, 
servos sagrados e leigos, são o Meu futuro exército, para 
ajudar a derrotar Satanás. Orem agora, pedindo força para 
lidar com os desafios à sua fé. Liderem sendo exemplo, e 
pelo Dom que Eu estou dando a cada um de vocês, quem 
prometer lealdade a Mim, criará conversão instantânea, 
quando vocês anunciarem a Minha Palavra Mais Santa.  
Lembrem-se que Eu estou com vocês o tempo todo agora. 
Muitos de vocês que estiveram perto de Mim durante 
algum tempo, irão agora experimentar um sentido mais 
forte do Espírito Santo, e o poder do discernimento que irá 
surpreendê-los. Aceitem isso como um dos maiores 
presentes, que está sendo dado ao homem de hoje. Eu 
não concedi uma multidão de graças deste tipo, desde 
que Meus Apóstolos receberam os Dons preciosos 
através do Espírito Santo.  
Vocês, Meus seguidores, incluindo os Meus servos 
sagrados, são a Minha Igreja verdadeira. Eu, com a ajuda 
de Deus, o Pai Eterno, vou levá-los para que possam 
marchar com todos os Meus filhos para o Novo Paraíso 
que espera por todos vocês.  
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
110. Mensagem de Amor para todos os 
Meus seguidores  
Recebido quarta-feira, 8 de junho de 2011, 21:00 
 
Minha amada filha, hoje alegro-Me pela fé mostrada pelos 
Meus amados seguidores em todo o mundo, que estão 
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ouvindo Minha chamada através dessas mensagens. 
Alegro-Me por causa da profunda fé mostrada por Meus 
amados filhos em um mundo que Me rejeita. Meus filhos 
preciosos, aqueles que acreditam em Mim, trazem 
lágrimas de alegria para Mim em momentos de tristeza. 
Se não fosse por aqueles com uma profunda devoção a 
Mim Eu não seria consolado.  
Meus filhos, quem Me ama tem que Me escutar agora! 
Deixem-me abraçar vocês em Meus braços, e explicar-
lhes a importância da sua fé. Sua fé é como uma chama 
em Meu coração, que nunca morre. Ela pode piscar de 
vez em quando, mas vou incutir em vocês a energia para 
manter essa chama incandescente. Vocês, Meus filhos da 
Luz, devorarão a escuridão, mas têm que ficar juntos 
como um todo, para lutar contra o Anticristo!  
 
Satanás não pode vencer porque isso é impossível  
Sempre compreendam este fato importante: Ele, o 
enganador, não pode e não vai vencer, porque isso é 
impossível. Portanto, vocês devem sempre aceitar que 
Minha Luz, e a de Meu Pai Eterno, nunca vão diminuir. 
Pois é a Luz que não se apaga. Mas é o escuro que vai 
atrair aquelas pobres almas, que serão atraídas para ele.  
Aqueles pobres filhos equivocados estão em Meu coração 
e significam tanto para Mim, quanto vocês. Vocês, Meus 
filhos, como em qualquer família, devem cuidar de seus 
irmãos e irmãs rebeldes. Não importa quão grave sejam 
seus pecados, nunca os julguem! Tragam eles de volta 
para Mim! Falem com eles! Rezem o terço da Minha 
Divina Misericórdia por eles, para que eles possam ser 
salvos das garras do maligno na hora da morte!  
Gritem agora das colinas! Lembrem a todos da Verdade! 
Ignorem essas provocações! Mas ao explicar para Meus 
filhos o quanto Eu os amo, não forcem a opinião de vocês 
sobre eles! Expliquem simplesmente que eles foram 
criados por Deus, o Pai. Digam-lhes que Ele Me enviou, o 
seu Filho único, para salvá-los! Para dar-lhes uma chance 
de viver a vida eterna. E depois digam-lhes, que Eu os 
amo e que Eu caminho com cada um deles a cada minuto 
do dia. 
Mesmo quando Eu testemunho a sua rejeição e o mal que 
fazem para os outros, Eu ainda estou ali ao lado deles. 
Esperando que eles se voltem para Mim e peçam a Minha 
ajuda. Porque quando eles fazem isso, Eu vou abraçá-los 
com lágrimas de alegria e alívio. Ajudem-Me a salvar 
essas almas preciosas. Não deixem que o enganador as 
tire de Mim. Elas são a sua família. Minha família. Nós 
somos um. Apenas uma alma perdida, já é demais. 
Obrigado, Meus amados filhos, em todos os lugares. 
Saibam que estou com vocês agora, em uma presença 
muito mais forte através do Espírito Santo, do que em 
qualquer outra época da história. Segurem na Minha mão 
e caminhem Comigo, para o Novo Paraíso na Terra, que 
será a sua casa gloriosa no futuro.  
Seu amado Salvador Jesus Cristo, Rei de Misericórdia 
 
111. Minha orientação espiritual irá 
bloquear os atos de destruição de Satanás 
Recebido sábado, 11 de junho de 2011, 15:30 
 
Minha amada filha, foi outra semana de testes em que a 
Minha Palavra, de um lado tem sido abraçada por tantos, 
e ao mesmo tempo, negada completamente como engano 
por outros. Os que negam a Minha Palavra, não têm lido a 
Verdade? A Verdade contida em Meu Livro Sagrado? O 
Livro do Apocalipse de João foi dado a todos os Meus 
filhos, para ajudá-los a entender a turbulência que será 
causada no Fim dos Tempos, pela propagação de 
mentiras criadas por Satanás e seus demônios. A menos 
que vocês compreendam a Verdade, contida no Livro do 
Apocalipse, como podem entender as mensagens que Eu 
estou trazendo para vocês agora?  
Vocês acharam que Eu iria dar as costas e deixá-los à 
mercê de Satanás e seu exército do mal? Será que vocês 
não percebem que Eu iria tentar avisá-los e depois ajudá-
los?  
 

Minha grande Misericórdia irá destruir o efeito que 
Satanás tem sobre Meus filhos. Venho mais uma vez 
para salvá-los das garras de Satanás. Meu presente do 
GRANDE ALERTA irá diluir o terror que teria continuado a 
ganhar força, caso isso não ocorresse.  
Eu Me comunico com vocês agora, não apenas para 
prepará-los para este grande Ato da Minha Misericórdia, 
mas para guiá-los através do labirinto de destruição, 
planejado pelo grupo do mal, cujo rei é o maligno. Minha 
influência espiritual irá bloquear os atos de destruição 
de Satanás de forma significativa. 
Ouçam a Minha Palavra! Sigam as Minhas instruções! 
Liderem e apoiem uns aos outros na fé, e vocês terão a 
ajuda necessária para seguir o caminho rapidamente para 
as promessas que fiz para vocês.  
Muitos de vocês, Meus filhos preciosos, estarão com 
medo, mas por favor não deixem o medo bloquear a 
Verdade! Satanás usará o medo, que impede de aceitar 
Minha mensagem de Amor.  
Muito do que Eu lhes digo agora é difícil para vocês 
entenderem. Mas entendam isso: Se Eu não vier agora 
para mostrar-lhes a Verdade, então vocês ficariam 
perdidos. Vocês achariam este período muito difícil de 
viver. Antes Eu preparei vocês através dos Meus profetas, 
agora Eu vou prepará-los através desta mensageira, 
para o momento em que virei outra vez. 
 Este é um presente do Meu profundo Amor por todos os 
Meus filhos, para lidar com o reinado próximo do 
Anticristo e seu aliado, o Falso Profeta enganador, que 
vai enganar a Minha Igreja na Terra.  
Deixem as suas defesas! Abram os olhos para a Verdade! 
Minha Palavra hoje é dada apenas para lembrá-los da 
Verdade de Meus Ensinamentos. Minha Sagrada Escritura 
é a Verdade. A Verdade é refletida em Minha Sagrada 
Escritura. Se Eu lembrar vocês hoje das promessas, feitas 
antes, no caminho para a salvação, verão que isto é 
apenas uma repetição da Minha Santa Palavra. A 
Verdade será sempre a mesma. Ela nunca pode ser 
mudada ou adaptada para atender a Humanidade. Ela 
permanecerá sempre a mesma.  
Deixem-Me ajudá-los a compreender o que está 
acontecendo agora. Não se escondam com medo! Eu amo 
todos vocês, e simplesmente quero segurar suas mãos e 
protegê-los, Meus filhos. Meu objetivo é garantir que cada 
um de vocês vá viver a vida Comigo no Paraíso na Nova 
Terra.  
O seu Salvador amoroso, Jesus Cristo 
 
112. ”Libertadores” no Oriente Médio 
querem controlar os Judeus  
Recebido sábado, 11 de junho de 2011, 22:00 
 
Minha amada filha, é com Amor que Eu falo com você 
nesta noite, porque muito em breve, mais e mais Meus 
queridos seguidores vão se unir e lutar contra o 
enganador. Agora, ele, e os grupos ricos influentes, atrás 
do qual se esconde, estão conspirando para obter o 
máximo controle sobre todos vocês, mas vocês não 
podem perceber isso.  
Eles vão ser detidos mais cedo do que vocês acham. 
Muitos deles irão converter-se durante o GRANDE 
ALERTA. Isso vai enfraquecer o grupo da “Nova Ordem 
Mundial” (New World Order) de Satanás, a tal ponto, que 
muitos vão se perguntar qual caminho tomar, tão confusos 
eles estarão. Muitos deles voltarão a Mim, filhos, porque 
eles procuram redenção.  
Vingança, poder, controle e ódio combinados criam a 
maior ameaça à sobrevivência dos homens. Todas as 
guerras que vocês vêem acontecendo no Oriente Médio e 
além, são orquestradas. Elas não são uma coincidência. 
Entendam que tantos Países, de uma só vez, não se 
levantaram por conta própria. Eles foram ajudados pelo 
grupo do mal em todos os governos. Estes governos que 
controlam o mundo.  
Esses líderes do Oriente Médio estão agora sendo 
removidos, para abrir os caminhos para os “libertadores”, 
os quais vão proclamar justiça e meios pacíficos para 
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ajudar Meus filhos. Mas isso não é sua intenção. Sua 
intenção é o controle do Meu amado povo, os Judeus, que 
agora estão sob ameaça de todos os lados. 
Todos estes eventos serão interrompidos pelo GRANDE 
ALERTA. Todos os envolvidos com este mal global, 
também terão de enfrentar-se Comigo, um por um, e Eu 
vou mostrar-lhes como Me ofendem. Muitos vão cair de 
joelhos e implorar por redenção.  
Isto, Meus filhos, é muito importante para os mais 
pecadores, em todos os lugares e, especialmente, para 
aqueles que controlam as suas necessidades voltem a 
Mim, então maior será a Minha Misericórdia. Orem para 
que todos aqueles, que testemunharem a Verdade 
quando, durante o GRANDE ALERTA, percebam que os 
amo, e convertam-se.  
A oração, Meus filhos, é muito poderosa. Quando vocês 
orarem a Deus, o Pai em Meu Nome, pela salvação 
dessas almas e de outras, Ele não vai recusar.  
Sua lealdade a Mim e a oração diária são urgentemente 
necessárias, para afrouxar o aperto de Satanás que detém 
os Meus filhos, que são Meus por direito.  
Seu sempre misericordioso Salvador, Jesus Cristo 
 
113. Amor Abundante em Adoração faz 
vocês mais fortes e mais calmos  
Recebido domingo, 12 de junho de 2011, 19:00 
 
Minha amada filha, as graças recebidas por Meus filhos na 
Adoração Eucarística são poderosas. Elas não só lhes 
darão as graças para lidar com a vida de sofrimento, mas 
tornarão vocês mais fortes em seu amor para Mim o seu 
Salvador dedicado e leal.  
O Amor que é derramado sobre as almas, durante a 
Adoração, é dado em abundância. As almas sentem a 
enxurrada de Minhas graças de tantas maneiras 
diferentes. O primeiro Dom é de paz em suas almas. 
Vocês vão sentir isso de imediato, após ter completado o 
seu tempo em íntima união Comigo.  
Muitos dos Meus filhos estão negando a si mesmos os 
muitos Dons que tenho para oferecer durante a Adoração, 
onde vocês oferecem uma hora do seu tempo diante da 
Minha Presença no altar. Enquanto os Católicos estão 
cientes do Poder da Eucaristia, muitos não reconhecem a 
importância deste momento Comigo tão importante na 
contemplação. Eles simplesmente ignoram esse Dom. 
Ficam aborrecidos tendo que gastar este tempo extra 
Comigo.  
Oh, se vocês soubessem quão fortes isso os tornaria! 
Seus medos e preocupações seriam dissipados, quando 
ficarem em oração íntima na Minha companhia silenciosa. 
Se Meus filhos pudessem ver a Luz que envolve suas 
almas durante esta hora Santa especial, ficariam 
espantados. 
Filhos, é nesta hora, que vocês ficam muito, muito perto 
de Mim. Este é o lugar onde as suas vozes, seus apelos, 
suas promessas de amor por Mim serão ouvidos. Muitas 
graças maravilhosas são dadas a vocês, filhos, neste 
momento, por isso, não ignorem as Minhas súplicas para 
passar este tempo na Minha companhia.  
As recompensas vão deixar vocês livres de 
preocupações da mente, coração e alma leves, e mais 
calmos em si mesmos. Quando vocês Me recebem 
durante a Eucaristia, Eu vou encher suas almas. Mas 
quando vocês vêm a Mim em adoração, Eu vou envolvê-
los de tal forma que as comportas do Meu Amor 
misericordioso irão saturar as suas mentes, corpos e 
almas. Vocês vão sentir uma força que irá produzir uma 
confiança calmante, que vocês vão achar difícil ignorar.  
Vinde a Mim agora, Meus filhos. Preciso da sua 
companhia. Eu preciso que vocês falem Comigo, quando 
Minha Presença Divina está no seu ponto mais forte (na 
Adoração Eucarística). Eu amo vocês e quero derramar 
todas as Minhas graças sobre vocês, assim podem 
mergulhar as suas almas no Meu Sagrado Coração.  
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 

114. Me entreguem seus problemas e Eu 
vou aliviar o seu fardo  
Recebido segunda-feira, 13 de junho de 2011, 18:00 
 
Minha amada filha, a oração está aumentando agora em 
um ritmo mais forte, devido ao Dom do Espírito Santo, que 
penetrou nas almas de todos os Meus seguidores, em 
todo o mundo. Seus ouvidos estão agora em alerta para a 
Minha Palavra Santíssima.  
Rezem por todos os Meus pobres filhos atormentados, 
que estão sofrendo grandes dificuldades no mundo, como 
resultado do horror dos atos de que são vítimas. Tudo por 
causa dos pecados da Humanidade.  
Deixem-Me lembrar a todos os Meus filhos, em todos os 
lugares, para recitarem o Terço da Minha Divina 
Misericórdia diariamente. Orem também, e Eu incluo todos 
os credos Cristãos, o Santo Rosário à Minha Amada Mãe, 
porque esta oração poderosa vai enfraquecer o poder de 
Satanás sobre os Meus filhos.  
Tudo que Eu peço para todos vocês, que estão tristes com 
todas as provações e preocupações, que Me entreguem 
agora todas estas questões, e permitam-Me lidar com tudo 
isso. Confiem em Mim, e suas cargas serão aliviadas. 
Deixem-Me guiá-los para um estado mais pacífico. 
Relaxem, Meus filhos, e permitam-Me que a Minha paz 
inunde suas delicadas almas famintas. A escuridão que 
vocês sentem, provém do medo. Medo decorre da falta de 
confiança. Quando vocês perdem a confiança em Mim, 
Satanás planta dúvidas em suas mentes. 
Nunca subestimem o que ele faz, quando ele 
constantemente usar jogos para jogá-los contra os seus 
próximos. Este engano é sempre essencialmente dirigido 
contra os Meus seguidores mais devotos. Ele odeia vocês, 
que Me amam. Ele nunca vai descansar até que ele 
confunda vocês. Ele ri quando vocês vacilam. Não lhe 
dêem esse poder, porque quando vocês fazem isso, a sua 
fé em Mim enfraquece.  
A oração a São Miguel e a recitação do Santíssimo 
Rosário são as armas mais poderosas contra Satanás.  
Prossigam agora com mais confiança e Me entreguem 
seus problemas e preocupações, porque Eu estou aqui 
esperando por vocês em todos os momentos para trazê-
los para a Luz.  
Eu amo a todos, Meus filhos! Confiem mais em Mim!  
O seu amoroso Salvador, Jesus Cristo 
 
115. Meus seguidores devem mostrar 
coragem para preparar outros para o 
GRANDE ALERTA  
Recebido terça-feira, 14 de junho de 2011, 19:00 
 
Minha amada filha, ainda há muito trabalho a ser feito 
pelos Meus seguidores, para dizer às pessoas o que 
devem esperar durante o GRANDE ALERTA.  
Dar-lhes detalhes com antecedência, para que quando 
virem o céu mudando a sua cor para vermelho, um reflexo 
da Minha Misericórdia, então eles saberão que não há 
nada a temer. Em vez disso, devem alegrar-se por isso, 
porque para muitos dos Meus filhos ao redor do mundo, 
isso será a prova que eles têm procurado durante toda a 
vida. Grandes alegrias entre os Meus filhos é o que Eu 
quero, não lágrimas de tristeza. Quando vocês virem 
Minha Cruz, todos saberão então, a paixão do Meu Amor 
por vocês. Muitos vão chorar lágrimas de grande alegria, 
porque eles saberão que Eu vim para inundar as suas 
almas com a graça da redenção. Porém os outros, que 
não Me conhecem, esses vão ter medo, porque então a 
verdadeira realidade quanto a gravidade de seus pecados 
se tornará aparente. Meus seguidores, em todas as partes 
do mundo, Eu apelo a vocês agora, para mostrarem 
grande coragem: Digam a todos Meus filhos, que eles não 
devem ter medo quando testemunharem este grande 
espetáculo de Minha Divina Misericórdia para a 
Humanidade! Tragam eles de volta para Meu rebanho, 
preparando-os. Se eles não ouvirem, orem por eles! Seu 
Eterno Salvador e Redentor da Humanidade, Jesus Cristo 
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116. O esnobismo religioso intelectual Me 
ofende  
Recebido quarta-feira, 15 de junho de 2011, 10:00 
 
Hoje minha filha, Eu quero advertir aqueles Meus 
dedicados seguidores, que publicamente proclamam o 
Meu Nome, e seguem a Verdade dos Meus 
Ensinamentos, para que tenham muito cuidado!  
Eu amo todos os Meus seguidores e, especialmente, 
aqueles que mostram humildade em todos os momentos. 
Eu fico frustrado, quando Cristãos solenes e sérios, falam 
e tentam analisar a Palavra dos Meus Ensinamentos de 
uma maneira pomposa e ditatorial. Não é o suficiente 
espalhar a Minha Palavra, eles sentem que devem trazer 
Meus Ensinamentos para um debate intelectual humano, 
que serve apenas um propósito: Provar aos outros, que 
eles são mais qualificados para entender a Minha Palavra 
Santíssima. Assim, com a intenção de provar que eles 
estão certos em seu discernimento, eles dividem Meus 
verdadeiros seguidores. Sua devoção solene e séria por 
Mim, muitas vezes pode torná-los impotentes em seu 
verdadeiro amor por Mim, que sempre deve ser a partir da 
humildade. 
Suas vozes fortes, cheio de crítica intelectual, devem ser 
mantidas em silêncio. Eles devem parar com isso, e ouvir 
a Minha Voz, e resistir à tentação de provar seu 
conhecimento sobre assuntos espirituais aos outros. 
Quando eles fazem isso, são culpados do pecado de 
orgulho. Eles não Me conhecem ainda. Porque não usam 
o tempo para ficar quietos e ser humildes perante os Meus 
olhos, que estão vendo tudo. Até que esses Meus 
seguidores solenes se tornem pequenos aos Meus olhos, 
e humildes diante de Mim, Eu não vou ser capaz de atraí-
los para Mim. Me glorifiquem! Honrem a Minha Palavra! 
Sigam o Meu exemplo! Nunca persigam outros em Meu 
Nome, especialmente vocês Cristãos!  
O seu amado Mestre e Salvador Jesus Cristo 
 
117. Comunicado para uma sociedade 
materialista, jovem e volúvel 
Recebido quarta-feira, 15 de junho de 2011, 23:00 
 
Minha amada filha, as provações e a aridez espiritual que 
você está passando atualmente, são permitidas por Mim 
para trazê-la ainda mais em união Comigo.  
Às vezes, quando você sofre, Eu tenho que virar-Me para 
o lado, porque não quero testemunhar a sua tristeza. No 
entanto, como você resiste e avança em cada caso, e 
parte para a próxima fase, você vai se tornar ainda mais 
forte do que antes. Quanto mais profundo o seu 
sofrimento, por causa da crueldade e o abuso de outras 
pessoas que a ridicularizam por causa desta missão 
Sagrada, mais graças você receberá.  
 
Como é sofrer em Meu Nome  
Sofrer em Meu Nome, não é suficiente. Vocês não devem 
reclamar publicamente desses tormentos. Minha filha, 
vocês devem sofrer em silêncio, para satisfazer-Me. Para 
o mundo exterior, vocês deverão parecer alegres. Só 
então suas almas serão enriquecidas e trazidas para o 
nível de santidade, que Eu preciso de vocês para as suas 
missões. Quando vocês evoluírem desta forma, os frutos 
renderão quando falarem a Minha Palavra, significa que 
Minhas mensagens serão ouvidas de forma mais eficaz 
em todos os cantos do mundo.  
 
Desta vez, preparo todos os Meus filhos para o maior 
desafio desde a Minha Crucificação, o que é vital para 
que o máximo possível de pessoas ouçam a Minha 
Palavra Santíssima.  
 
A Verdade a ser revelada agora, será ouvida, não só pelos 
fiéis, mas também por aqueles, que não querem 
conhecer-Me ou aqueles, que não querem aceitar a 
Verdade da existência de Deus, o Pai Eterno.  
 

Comunicado a uma sociedade materialista, jovem e 
volúvel  
Minha filha, você deve usar métodos que irão comunicar a 
Minha Palavra para uma sociedade jovem, materialista e 
inconstante. Garanta que você se comunique de uma 
forma que eles vão entender, prestar atenção e falar entre 
si. Para que serve esta missão, se for somente reforçar 
Minha Santa Palavra entre os fiéis? Sim, é importante que 
Meus seguidores estejam lembrados das promessas que 
Eu fiz, quando Eu disse que viria outra vez. Mas são para 
aquelas almas sem conhecimento, sem compreensão ou 
sem interesse em Minha compaixão para a Humanidade, 
que Eu devo chegar a todo custo.  
Você Minha filha, e vocês Meu seguidores, têm o dever de 
informar agora aos  agnósticos, ateus e toda a geração 
de jovens sobre a Verdade. Falem-lhes em tons suaves! 
Nunca sejam agressivos! Usem palavras de 
encorajamento! Tornem a Minha Palavra interessante!  
 
Não é o fim do mundo  
Falem-lhes da promessa que fiz de um Novo Paraíso na 
Terra! Não significa que o mundo vai acabar agora, mas 
sim que uma Nova Era de Paz, alegria e felicidade surgirá 
agora. Eles não podem e não devem virar as costas para 
essa Glória. Rezem por eles! Tragam-nos para Mim e 
vocês receberão Graças e orientação especial!  
 
Simplicidade e a Verdade devem ser suas armas de 
escolha 
Liderem pelos exemplos! Minha filha, você deve planejar 
agora para usar métodos diferentes e novos para 
comunicar a Minha Palavra. Ajuda será enviada para você 
conseguir isso.  
 
Espalhem a Minha Palavra usando comunicação 
moderna  
Métodos modernos de comunicação devem ser utilizados 
para garantir que a Minha Palavra se espalhe 
rapidamente! Orem agora! Peçam nas editoras em todos 
os Países que vocês puderem, para produzir livros em 
tantas línguas quanto possível! Utilizem métodos de áudio, 
vídeo e outros para espalhar a Minha Palavra 
rapidamente! Chamem voluntários para encaminhar 
Minhas mensagens para as multidões! Porque isso, Minha 
filha, vai salvar almas. Eu amo vocês. Suas forças e 
determinações para ter sucesso nesta missão, que deriva 
do puro amor que vocês tem por Mim e a Minha Amada 
Mãe, vai trazer almas - que teriam ido para o inferno - de 
volta aos Meus braços e para a salvação eterna.  
 
Ignorem aqueles que não respeitam o Meu Nome  
Sejam corajosos! Ignorem abusos! Não respondam para 
aqueles que demonstrarem desrespeito ao Meu Nome! 
Serão seguidores Meus, que mais vão machucar vocês. 
Muitos, bem intencionados, verdadeiros discípulos 
também, caiem em erro de vez em quando. Seus 
conhecimentos sobre Meus Ensinamentos podem 
criar um sentimento de orgulho, que leva à arrogância. 
Em seguida, o orgulho intelectual rasteja dentro. 
Aquelas Minhas pobres almas amorosas e solenes, cujo 
amor por Mim não está em questão, nunca devem 
desprezá-los, porque eles podem sentir-se que estão no 
caminho errado. Eles não devem cair na armadilha de 
Satanás, de assumir uma posição de superioridade e 
rigidez solene. Esta torna-se então uma batalha de 
inteligência para ver quem, em termos humanos, é mais 
experiente do que o outro, ou que tenha uma melhor 
compreensão sobre a Verdade dos Meus Ensinamentos.  
Lembrem-se o que Eu ensinei a todos vocês. A Verdade é 
simples. A Verdade é o Amor. Em sua busca para provar 
a sua interpretação das Minhas Palavras Santas, se vocês 
não mostram amor e paciência, sua versão da Verdade 
não é Minha.  
 
Amem uns aos outros! Vocês são todos iguais diante de 
Meus olhos. Mas aqueles de vocês, que saírem do seu 
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caminho para ajudar a trazer Minhas almas perdidas de 
volta para Mim, então serão elevados ante Meus olhos.  
Seu Divino Salvador, Rei de toda a Humanidade, Jesus 
Cristo 
 
118. Meus filhos Me contemplarão pela 
primeira vez durante o GRANDE ALERTA  
Recebido segunda-feira, 20 de junho de 2011, 11:45 
 
Minha amada filha, prepare Meus filhos agora, porque 
muito em breve eles estarão diante de Mim, com toda 
Minha Glória e compaixão. Vou mostrar-Me a cada um 
dos homens, mulheres e crianças com idade da razão (~7 
anos) muito em breve.  
Este dia maravilhoso, quando Eu lhes mostrar a Minha 
Misericórdia, em oposição da Minha Justiça, deve ser bem 
recebido por todos. Alegrai-vos porque todos vocês, todos 
e cada um de vocês, vão encontrar-Me pessoalmente pela 
primeira vez. 
Muitos estarão cheios de amor e felicidade, porque isso é 
uma reunião maravilhosa. Outros vão ter medo. Mas não 
há nada a temer, pois Eu amo todos vocês! O pecado será 
a única divisão, mas se vocês se arrependerem e 
aceitarem a Verdade com relação a suas ofensas contra 
Mim e Meu Pai Eterno, vão perceber a Misericórdia 
maravilhosa, que está sendo oferecida a vocês. Para 
aqueles que ficarem com medo, Eu tenho que dizer isto: O 
medo vem do pecado. Com o pecado em sua alma, vocês 
estarão distanciados de Mim. Aceitem seus pecados como 
eles são, uma fraqueza humana. Então olhem para Mim e 
Eu vou levar vocês para a Vida Eterna e a Verdade.  
 
Minha Misericórdia traz notícias maravilhosas  
Minha Misericórdia traz notícias maravilhosas para os 
Meus filhos em todo o mundo. Quando o GRANDE 
ALERTA acontecer, vocês terão a chance de mudar as 
suas vidas para melhor. Quando a Verdade da Minha 
existência for revelada, em seguida acontecerá a 
conversão.  
Então, e só então, depois que O GRANDE ALERTA 
acontecer, o mundo terá a chance de suportar o Grande 
Castigo, que seguirá, se os pecadores não se 
arrependerem em massa. Em seguida, a Mão do Meu 
Pai cairá sobre todos que se recusarem a ouvir a 
Verdade - aqueles que voltam as costas para o amor, o 
amor por Mim e seus irmãos e irmãs. Os seus caminhos 
pecaminosos, nesta fase, já não serão mais aceitos. 
Porque isso seria a gota d'água. A poderosa influência de 
Satanás não terá mais permissão para manter o seu vício 
como controle sobre a Humanidade. Aqueles que 
teimosamente seguirem o caminho perverso no qual eles 
perseguem Meus filhos, serão interrompidos.  
 
O Grande Castigo  
Um Grande Castigo, como não tem sido testemunhado 
desde os tempos de Noé, será desencadeado por Deus, o 
Pai Eterno. Meus seguidores que podem dizer, que esta 
não é a maneira como Jesus fala, necessitam agora fazer-
se esta pergunta: Se Jesus é cheio de misericórdia, por 
que Ele, ou Deus, o Pai permitem que o exército de 
Satanás continue infligindo terror em Meus filhos? É por 
amor a todos os filhos de Deus, que este GRANDE 
CASTIGO terá lugar. Arrependam-se todos vocês! 
Rejeitem as promessas vazias de Satanás! Rejeitem a 
falsa vida vazia que ele lhes oferece! Aceitem que, quando 
vocês ouvem Meu Nome ser rejeitado no mundo de hoje, 
isso vem diretamente da influência de Satanás. Até que 
Meus filhos se afastem dele, então não pode haver paz 
neste mundo.  
Aceitem este aviso como uma mensagem de puro Amor! 
Para aqueles que estão no poder, Eu digo isto: Rejeitem 
as mentiras pelas quais vocês pagaram lealdade, ou 
sofram as consequências!  
A Misericórdia que vou mostrar-lhes durante o GRANDE 
ALERTA é a solução para uma nova era de paz. Aceitem-
na e o GRANDE CASTIGO será evitado. Rejeitem-na, e 

então só os Meus seguidores podem ser salvos. Será 
tarde demais para o resto de vocês.  
Seu amado Salvador e Justo Juiz, Jesus Cristo 
 
119. Mensagem da Virgem Maria sobre a 
comunicação aos jovens  
Recebido quarta-feira, 22 de junho de 2011, 18:00 
 
(Após uma aparição privada, que durou mais de 30 
minutos) 
Eu venho em Nome de Jesus Cristo. Eu sou a Mãe de 
Deus, e sua amada Mãe, e a Rainha de todos os Anjos.  
Minha filha, você tem sido testada, por causa da missão 
que faz para o Meu Filho amado, e como resultado, você 
se tornou mais forte. Você sabe agora o que tem que ser 
feito, para que o maior número possível de jovens 
entendam quem é o Meu Filho. Ele, o Meu Filho Mais 
Precioso, Salvador do Mundo, fará de tudo para salvar 
todos aqueles que caminham sobre a Terra na ignorância 
de Sua Misericórdia.  
Aos filhos que, teimosamente, se recusam a ouvir, deve 
que ser dita a Verdade e muito em breve! Por favor, diga 
aos jovens de todo o mundo, que Jesus caminha com eles 
cada segundo do dia. Ele se importa muito com eles. Eles 
não têm ideia da profundidade do Seu amor. Ele quer 
abraçá-los em seu Coração Sagrado, de modo que 
possam desfrutar a Nova Era de Paz na Terra. Se apenas 
eles responderem. 
Minha filha, é tão difícil para as pessoas entenderem a 
Verdade da existência de Deus, o Pai. É muito difícil 
convencê-los da Verdade do sacrifício de Seu Filho 
Amado. Isto, Meus filhos, deve ser seu objetivo. Vão em 
Paz e Amor.  
Sua amada Mãe, Rainha dos Anjos 
 
120. O GRANDE ALERTA vai provar que 
Deus existe  
Recebido quarta-feira, 22 de junho de 2011, 19:00 
 
Minha amada filha, você está forte agora, depois de ter 
sofrido a pior provação até agora, você vai passar a 
transmitir os Meus apelos urgentes para o mundo inteiro.  
Eles, Meus filhos amados, precisam saber que quando Eu 
chegar em breve, eles vão ficar cara a cara Comigo. 
Como Eu desejo mostrar-lhes que Eu realmente existo, e 
como aguardo a alegria em seus rostos quando eles 
testemunharem Meu Amor e Misericórdia.  
Muitos de Meus filhos vão cair e chorar lágrimas de 
alívio. Lágrimas de alegria e felicidade. Lágrimas de 
admiração e amor. Finalmente, será possível viver uma 
nova vida, depois, onde todos podem seguir a Verdade 
dos Meus Ensinamentos.  
Meus filhos não vão perceber o significado deste Grande 
Ato de Misericórdia, o Maior presente para a 
Humanidade desde a Minha Crucificação. Pois será 
através deste Dom do GRANDE ALERTA, que os olhos 
dos homens, finalmente, vão abrir-se para a Verdade 
de toda a sua existência nesta Terra e além. 
Aqueles que estão vivos neste mundo de hoje, devem 
entender como são privilegiados por terem a prova da 
existência de Deus, o Pai Eterno e Eu, Seu Filho amado, 
embora isso esteja além de sua compreensão.  
 
Após o GRANDE ALERTA, não voltem para seus 
antigos caminhos  
Exorto todos vocês que, quando virem Minha Presença e 
Eu mostrar como o pecado, não só Me ofende, mas 
impulsiona para baixo no caminho para o inferno, vocês 
não devem voltar aos seus antigos caminhos!  
O período após o GRANDE ALERTA é crucial para a 
paz mundial e sua salvação. Não rejeitem esse Dom! 
Segurem-no com ambos os braços! Deixem o GRANDE 
ALERTA trazê-los como um em Mim! Quando vocês 
fizerem isso e orarem por orientação, serão 
recompensados com o Paraíso na Nova Terra, onde não 
vão precisar de mais nada. 
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Alegrai-vos! Ouçam- Me! Prestem atenção na Minha 
mensagem, e permitam que Meu amor envolva vocês em 
Meu Reino Glorioso. Eu amo todos vocês. A próxima vez 
que sentirem uma pontada de amor em seu coração pelo 
seu próximo, lembrem-se que este Dom vem de Mim. Sem 
Amor não há vida.  
Seu Rei da Misericórdia Divina, Jesus Cristo, Filho de 
Deus, o Pai Eterno 
 
121. Pessoas comuns, pessoas de bem, 
viram as costas para Mim  
Recebido quinta-feira, 23 de junho de 2011, 22:10 
 
Minha amada filha, a alegria que sente hoje, é o resultado 
das graças concedidas a você durante a Adoração ontem. 
Agora você sabe o quanto é importante, permitir que Eu 
derrame Graças sobre tais almas, durante este tempo 
muito especial, quando estão na Minha presença pessoal 
(na Adoração Eucarística). 
 
Como identificar almas perdidas  
Hoje Eu quero falar com vocês sobre as almas perdidas 
no mundo, e como identificá-las. Meus seguidores muitas 
vezes acreditam erroneamente que as almas perdidas são 
aquelas em pecado mortal. Isso não é necessariamente 
verdade. Uma alma perdida pode ser uma pessoa que não 
acredita em Mim ou no Meu Pai Eterno. Uma alma perdida 
pode ser também aqueles filhos tão envolvidos no seu dia 
a dia, buscando ganhar dinheiro, criar riquezas, carreiras e 
ter desejos por coisas materiais. Tudo por causa da 
alegria, que eles acham que essas coisas vão trazer-lhes 
em sua vida futura. Estas são pessoas comuns, pessoas 
de bem, mas que viraram as costas para Mim. 
Muitos desses Meus filhos são bons de coração. Eles 
podem estar cheios de amor por seus semelhantes, seus 
familiares e amigos. Podem ser populares e benquistos. E 
ainda assim eles podem ser almas perdidas. “Como isso 
pode ser possível?”, vocês podem perguntar-se. Porque 
eles não acreditam que suas almas são tão importantes, 
quanto suas necessidades físicas, e assim as 
negligenciam. Ao negligenciar as suas almas, eles estão 
propensos às tentações jogadas em seus caminhos, cada 
dia. Eles acham difícil resistir aos bens mundanos, sem 
considerar que o tempo que gastam com suas ambições 
poderia ser usado mostrando amor aos outros, através de 
atos da partilha. Em sua busca de dinheiro, eles podem 
tornar-se orgulhosos. Orgulho torna difícil de se comportar 
como Meu verdadeiro seguidor.  
Filhos, se vocês gastam todo seu tempo perseguindo os 
sonhos que acreditam que este mundo tem para oferecer-
lhes - riquezas, posses e posições de poder - sobra pouco 
tempo para rezar ou nutrir suas almas para a próxima 
vida. Muitos dos Meus filhos nunca podem entender, que 
bens materiais os deixam vazios por dentro. Eles não 
escutam os Meus seguidores, que conhecem a Verdade. 
Por não reconhecerem a existência de Deus, o Pai Todo-
Poderoso, não podem ter sucesso a não ser agradar a si 
mesmos. Por outro lado, essas pessoas vivem de forma 
ativa, saudável, cheia de diversão e vivem sem 
preocupação no mundo. Mas este tipo de estilo de vida 
não pode ser alcançado de maneira correta, sem acreditar 
na Vida Eterna. A humildade está faltando em suas vidas.  
Vocês podem dizer em sua defesa: Mas eles precisam 
alimentar suas famílias e cuidar de outras pessoas que 
dependem deles, é assim que alcançam estas metas. A 
Minha resposta é: Não, eles não fazem isso. Eles não têm 
o objetivo de alimentar suas famílias. Em muitos casos, os 
excessos são destinados para satisfazer seus desejos. 
Quanto mais eles fazem isso, mais eles se tornam 
perdidos para Mim e Meu Pai Eterno. 
Meus filhos, a menos que acordem e reconheçam as 
formas como Satanás usa todas as atrações gloriosas do 
mundo para levá-los por uma falsa sensação de 
segurança materialista, vocês não podem vir a Mim. O 
tempo deve ser gasto nesta vida em louvor do seu 
Criador. Para cuidar de seu próximo através de obras de 

caridade. Para satisfazer as necessidades dos outros, 
antes das suas próprias. Seguindo os Meus passos. 
Meus filhos, que não acreditam em Deus, o Pai, ou que se 
acreditam Nele, mas escolheram convenientemente 
colocar de lado alguma homenagem a Ele, porque eles 
estão mais preocupados com assuntos mundanos, vão 
achar difícil entrar pelas portas do Céu, o verdadeiro 
Paraíso, que eles desejam. A Terra é apenas uma fase 
em todo o seu ser. O Céu, sequer um vislumbre do que 
ele oferece, não pode ser experimentado em suas vidas 
na Terra. Nenhuma dessas atrações do mundo valem a 
pena perseguir, se isso significa que vocês tem que perder 
a joia, que é o Céu. Os traços essenciais para entrar no 
Meu Reino Glorioso são a fé, o amor, a humildade e o 
desejo de agradar-Me.  
Seu amado Mestre e Salvador de toda a Humanidade, 
Jesus Cristo 
 
122. As pessoas não sabem o que é a sua 
alma – A resposta é simples  
Recebido sábado, 25 de junho de 2011, 01:30  
 
Minha amada filha, sua voz, ao ser ouvida enfim por Meus 
Servos Sagrados em todo o mundo, cai silenciosamente 
nos espaços alheios à existência de Deus Pai Todo-
Poderoso.  
Você pode dizer que eles não prestam atenção, mas eles 
não podem prestar atenção, se não conhecem as 
mensagens. Sejam corajosos agora e falem com o maior 
número de pessoas possível. Peçam às pessoas para 
publicar as Minha Palavras! Chamem-nos! Perguntem a 
eles! Expliquem que eles devem ler Minhas mensagens, 
antes de descartá-las. Somente quando sentirem a força 
que vem dos Meus lábios Divinos, quando Meu espírito 
atrair o espírito deles, que vão finalmente entender que 
sou EU quem está se comunicando com o mundo.  
Estou triste, Minha filha, por causa das barricadas 
profundas e divisões, que hoje bloqueiam todas as 
tentativas feitas por Minha Mãe Santíssima e por Mim, 
seu precioso Filho, para falar através de videntes para o 
mundo. No passado, a humildade foi um pouco mais 
dominante. Hoje, esse traço importante desapareceu. Em 
seu lugar, é um mundo onde tudo o que emana da 
inteligência humana, fascínio ou apelo físico é aceito como 
uma prioridade na vida das pessoas. A espiritualidade 
deles morreu. Eles são, Minha filha, conchas meramente 
vazias. Conchas que quando abertas não têm nada. O 
conteúdo das almas é o que Meus filhos devem 
buscar. Isto é difícil para muitas pessoas e, 
especialmente, aqueles cujas mentes estão cheias de 
sabedoria humana, onde sobra pouco espaço para a 
sabedoria espiritual.  
Tal é a falta de espiritualidade, alimentada pelo poder de 
Satanás, que as pessoas são vítimas por deixarem as 
suas almas abertas para cometer pecados. A falta de 
espiritualidade ou fé em Deus, torna uma alma aberta à 
contaminação pelo enganador. O rei do engano leva 
almas na crença de que somente o corpo e a mente estão 
entrelaçados somente para tornar-se um todo. 
Infelizmente, vocês não podem ser inteiros sem as suas 
almas.  
 
O que é a sua alma?  
Muitas pessoas não sabem o que é sua alma. O que se 
sente ou como reconhecê-la. É a sua mente? Sua 
consciência? A resposta é simples: Sua alma é você. É 
quem você é. Sua consciência. Suas crenças. Seu 
entendimento, se esta representa a verdade para o que é 
ou a verdade para o que vocês querem acreditar que é. 
Não é uma parte separada de vocês, queridos filhos, algo 
que pertence a outro mundo. Ela está presente dentro de 
cada ser humano.  
Suas almas podem ser cuidadas seguindo os Meus 
Ensinamentos. Elas podem ser negligenciadas por causa 
dos pecados, que é muito difícil de evitar. Mas podem ser 
reabastecidas, confessando ou expressando remorso, e 
começar novamente. Ou podem ser destruídas. Alguns 
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deliberadamente destroem suas almas, pecando pelos 
prazeres ou vícios deste mundo, no pleno conhecimento 
do que eles estão fazendo. Outros negam que têm uma 
alma. Sua arrogância os convence, de que eles sabem 
tudo. Que a vida começa e termina nesta Terra.  
E há aquelas almas jovens que, não por culpa própria, 
foram criadas pelos pais em tempos de fartura, onde nada 
lhes faltava no sentido materialista. Sua religião é 
baseada no ganho material. Eles lutam por mais 
estímulo, e as suas ambições continuam a aumentar e, 
finalmente, não há mais nada que eles possam conseguir, 
até que a morte os leve. Então, eles ficam perdidos, 
intrigados e confusos. Com um profundo sentimento 
doentio dentro deles, e sabem que algo está errado. A 
alma está dizendo a eles, mas eles não sabem como 
responder. Eles são aqueles que vocês precisam ajudar 
salvar.  
Eu apelo a todos os Meus seguidores em todos os 
lugares, para que Me ajudem a salvar todos os Meus 
pobres filhos! Eu sei que estou pedindo um ato 
extraordinário de generosidade da sua parte. É uma 
responsabilidade enorme. Mas obedecendo Minha 
Santíssima Vontade, vocês vão Me ajudar a salvar grande 
parte do mundo das garras de Satanás e do terror que ele 
exerce.  
Vão em frente agora, Meus seguidores, todos vocês, e 
espalhem a Minha Palavra a um mundo cansado, mal 
orientado e desiludido! Minhas graças serão derramadas 
sobre cada um de vocês, mesmo que seja apenas para 
conversão de uma só alma, uma alma que pode escapar 
do horror do inferno.  
Eu amo todos vocês. Abraço vocês, Meus seguidores, 
Meus filhos preciosos, em toda parte do mundo. Como Me 
trazem conforto diário! Como Me consolam! Agora tragam-
Me mais almas!  
Seu Divino Redentor, Salvador de toda a Humanidade, 
Jesus Cristo 
 
123. Virgem Maria: Satanás perde seu 
poder, quando o Meu Rosário é recitado  
Recebido sábado, 25 de junho de 2011, 15:00 
 
Minha filha, mantenha sempre o foco no Meu Filho, 
porque Ele precisa de sua atenção! Você deve colocar 
toda a sua confiança Nele, e nunca tirar os olhos Dele.  
Ele, Meu filho, escolheu você como uma das mensageiras 
importantes para estes tempos, para que almas perdidas 
sejam salvas. Diga às pessoas para rezar o Meu 
Santíssimo Rosário, mesmo não-Católicos, pois esta é a 
maior arma contra a influência do enganador, que geme 
de dores quando o terço é rezado. Seu poder fica 
enfraquecido, quando Meus filhos rezam esta oração. 
Quanto mais Meus filhos rezarem o Santo Rosário, mais 
almas poderão ser salvas.  
Você, Minha filha, tem uma missão muito difícil, muito 
mais do que todos os profetas na história. Isso é por 
causa da escuridão espiritual do mundo. Nunca antes 
desceu tal escuridão, quando Meus filhos viram as costas 
para o Meu Filho Jesus. Ele que morreu uma morte 
terrível para salvá-los. Eles não apenas esqueceram isso, 
mas escolhem negar Sua existência real.  
Orações para Mim, sua Mãe Santíssima, fere o maligno, 
que se encolhe e perde seu poder quando o Meu Terço 
é recitado. Esta é a arma que foi dada a Mim para que Eu 
possa ajudar a salvar almas perdidas, antes de esmagar 
finalmente a cabeça da serpente. Nunca subestimem o 
poder do Terço, porque um grupo de pessoas dedicadas 
à devoção regular do meu Santo Rosário pode salvar sua 
nação.  
Diga aos Meus filhos para terem cuidado ao virarem as 
costas para a oração, porque quando eles fazem isso, 
eles estão se abrindo para o enganador, e ele vai enlaçá-
los com seu caminho encantador mas perigoso, levando-
os a escuridão. Tragam Meus filhos para a Luz, difundindo 
a devoção ao Meu Santíssimo Rosário!  
Sua Amada Mãe, Maria, Rainha da Paz 

124. Primeira Mensagem de Deus Pai: 
Agora chegou a hora de exigir Meu Reino 
Glorioso – O Novo Paraíso na Terra durará 
1.000 anos  
Recebido sábado, 25 de junho de 2011, 16:00 
 
Nota da vidente: Pouco antes de receber esta mensagem, 
eu tinha acabado de recitar o Terço da Divina 
Misericórdia, quando de repente o Espírito Santo 
anunciou-me que eu estava para receber uma mensagem 
de Deus, o Pai. Eu tremia de nervos. Eu, então, fiz a 
pergunta: “Em que nome você está chegando?” Esta foi a 
resposta:  
 
Eu venho em Nome de Meu amado Filho Jesus Cristo, 
Salvador da Humanidade. Eu sou Deus, o Pai, e Eu estou 
falando com você pela primeira vez. Minha filha escolhida, 
Eu falo com você hoje, para que Eu possa informar a 
Humanidade do Amor que tenho por todos.  
Muitos não Me conhecem. Eles acham que sim, mas para 
milhões dos Meus filhos Eu sou apenas uma entidade sem 
rosto. Eles sabem tão pouco do Meu desejo, permitir que 
Me amem da maneira como deveria ser.  
Meu Nome é usado livremente em todo o mundo por 
muitos que não reconhecem que foi por Minha Mão que o 
mundo e suas criaturas foram feitas. Para aqueles que 
estão confusos a respeito de quem Eu sou, estão um 
pouco com medo de Mim. Não precisam ter medo de Mim, 
Meu Amor é puro para todos os Meus filhos. Tanto Eu 
amo vocês, que Eu fiz o maior sacrifício de todos para 
trazer-lhes de volta nos Meus braços e lhes dar a 
oportunidade de serem salvos do enganador. Eu enviei o 
Meu Filho amado, Jesus Cristo, ao mundo, para que 
vocês possam compreender a Verdade do Amor. Este 
Amor, quando vocês o aceitarem, vai salvar a todos.  
Meu coração está partido pelo fato que muitos de vocês 
não vão voltar-se para Mim e Me mostrar o seu amor. Eu 
anseio para que vocês simplesmente voltem e peçam-Me 
ajuda. Não há necessidade de temer o Meu Amor, porque 
foi através do Meu Amor que lhes foi dada a sua primeira 
respiração. Eu criei cada um de vocês à Minha 
semelhança, para que Eu pudesse ter uma família. Eu 
criei o mundo por puro Amor, para que vocês, Meus filhos, 
pudessem compartilhar este Paraíso Comigo. Com tanto 
carinho foi criado tudo isto, que cada detalhe foi muito 
cuidadosamente construído.  
Tão feliz Eu estava quando foi criado o Paraíso na Terra, 
que os Anjos se alegraram e o Céu estava iluminado com 
as chamas de Amor, que nenhum ser humano jamais 
poderia imaginar. E depois ele foi destruído pelo pecado, 
causado pela serpente.  
Meus filhos, deixem-Me explicar: Chegou o momento para 
Eu recuperar o Paraíso, que Eu criei carinhosamente, para 
que possamos, mais uma vez, tornarmos-nos uma família.  
Uma família, que vai estar perto, por causa da poderosa 
união de Amor, que vai mantê-la unida.  
Este Novo Paraíso na Terra está sendo planejado agora 
para todos os Meus filhos.  
Ele vai durar 1.000 anos na Terra e ninguém deve ser 
excluído, porque isso quebraria Meu coração. O Meu 
amado Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo estão se 
esforçando para trazer vocês de volta para Meu abraço 
amoroso, para que o Paraíso, criado no início, possa mais 
uma vez emergir como o maior presente de todos para os 
Meus filhos desfrutarem. 
Este Paraíso será um lugar de amor, beleza, glória e será 
a casa de todos aqueles que são puros de coração e 
alma. É para cada alma na Terra e é o alvo, que está 
contido dentro de cada um e em cada alma, incluindo 
aqueles que não percebem isso.  
Como Meu Filho fala para o mundo e se prepara para 
mostrar a Sua grande Misericórdia, durante o GRANDE 
ALERTA, para dar a todos os pecadores a oportunidade 
de desfrutar o Novo Paraíso na Terra, vocês devem ouvir 
a Minha Voz. Apelo a todos vocês, para prestarem 
atenção: Voltem para Mim! Aceitem que Eu existo! Que Eu 
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sou a fonte de toda vida, toda a criação, toda a Glória! 
Quando vocês fizerem isso, serão recebidos no Meu 
Paraíso na Terra, que oferece tudo o que poderiam 
sonhar. Ouçam o Meu Filho e as mensagens que Ele dá 
ao mundo para converter todos vocês! E mesmo assim, 
Ele fazendo isto, há aqueles, que não querem ouvir, e 
continuam no caminho do pecado hediondo. Para estes, 
nenhuma misericórdia será mostrada.  
Eu sou o Deus de toda a Criação. Eu sou o Deus de 
Amor, de compaixão. Eu sou também o Deus da Justiça. 
Minha Mão cairá sobre a Humanidade, que, através da má 
lealdade ao maligno, se recusam a seguir o caminho do 
Amor e da Verdade.  
Agora chegou o Meu tempo, vou recuperar o Meu Reino 
Glorioso, e nenhum homem, pelo pecado, vai impedir. Se 
eles tentarem, estarão perdidos para sempre.  
Eu Sou o seu Deus, seu Criador. Meu Amor nunca morre. 
Ele está em chamas e cheio de ternura para trazer vocês 
de volta a Mim, à herança tão amorosamente criada. Por 
causa do pecado, muitos dos Meus filhos vão perder seu 
direito a esta herança, e têm que dar um passo para atrás, 
para permitir àqueles, que verdadeiramente Me amam, 
possam entrar nas Portas do Paraíso sem obstáculos. 
Por favor filhos, não desprezem Meu apelo à Humanidade. 
Aceitem agora a Misericórdia que está sendo oferecida 
por Meu Filho amado! Aceitem-na de braços abertos!  
Deus, o Pai, Criador de Todas as Coisas  
 
Nota da vidente: Durante a mensagem chorei 
continuamente à medida que minha mão continuava 
escrevendo, escrevendo sem parar. 
 
125. O GRANDE ALERTA é uma 
manifestação da Minha Divina Misericórdia, 
dada a Irmã Faustina  
Recebido domingo, 26 de junho de 2011, 18:00 
 
Minha amada filha, agora o tempo está perto. Há muito 
pouco tempo para advertir e preparar todas aquelas 
pobres almas, que ficarão tão chocadas durante o 
GRANDE ALERTA, que elas não perceberão o que estão 
testemunhando. Elas devem ser informadas, para que 
saibam o que esperar. Se abrirem os corações para este 
grande momento da Divina Misericórdia, lhes será dada a 
chance da vida eterna.  
Este GRANDE ALERTA é a manifestação da Minha Divina 
Misericórdia, dada à Irmã Faustina. Este grande Ato da 
Minha Misericórdia foi anunciado e será durante o 
GRANDE ALERTA, com o qual Minha Misericórdia 
envolverá o mundo inteiro. Meu sangue e água vão jorrar, 
para que todos vocês possam saber a Verdade, afinal. 
Digam aqueles, que não creem em Mim, ou em Meu Pai 
Eterno, que este evento vai acontecer! Então, quando 
acontecer, eles serão capazes de suportar o choque da 
Minha Misericórdia, que irá salvar das garras de Satanás 
milhões de almas durante o GRANDE ALERTA. A 
Verdade, quando revelada, vai salvar muitos do fogo do 
inferno.  
O Espírito Santo, presente em Meus filhos em todos os 
lugares, vai ajudar a derrotar as obras do maligno. Todos 
vocês devem espalhar a mensagem sobre como a 
Humanidade precisa preparar suas almas com 
antecedência. Até mesmo os fiéis devem entender que 
eles também vão achá-lo emocionalmente perturbador, 
quando virem o seus próprios comportamentos 
pecaminosos do passado, como eles aparecem para Mim.  
Apelo a todos vocês para procurarem a confissão agora! 
Para aqueles outros Cristãos: vocês devem se ajoelhar e 
rezar pedindo redenção. Para aqueles, que estão 
inseguros sobre esta profecia: Por favor mantenham seus 
corações abertos, porque quando assistirem este evento 
ecológico, mas sobrenatural, é importante que vocês 
compreendam que este é o maior milagre que vão ver, e 
que ele é o Meu grande presente para todos vocês.  
Considerem isso: O GRANDE ALERTA será como o Dia 
do Juízo Final, só que desta vez vocês não serão 

condenados. Vocês receberão um novo sopro de vida, 
quando suas almas serão salvas, para que vocês possam 
restaurá-las para o nível que Eu desejo delas.  
Fiéis, orem pelos outros com todos os seus corações 
agora, para que eles sejam salvos!  
Seu Salvador Jesus Cristo 
 
126. Continuem a espalhar a Minha Palavra 
- estou lhes enviando muitos voluntários 
Recebido terça-feira, 28 de junho de 2011, 19:30 
 
Minha amada filha, os obstáculos sobre os quais você 
deve saltar estão ficando maiores, quando você sofre por 
Mim. As tentativas do enganador para puxá-la para fora 
desta missão nunca foram tão poderosas. Você deve 
permanecer forte e firme contra tais ataques! Saiba que 
ele, o enganador, nunca vai tirar você de Mim, mas ele vai 
tentar e continuar tentando.  
Esta é uma das fases mais difíceis da sua missão. É 
solitária, difícil e causa em você dores profundas, físicas e 
também na alma. Você deve confiar em Mim, para ajudá-
la a lidar com esses ataques, e reconhecê-los pelo que 
são. 
Agora Minha filha, ouça-Me! Você deve continuar a 
espalhar a Minha Palavra rapidamente ao redor do 
mundo, usando toda a ajuda que é enviada para você! 
Estou enviando-lhe muitos voluntários e o seu trabalho já 
está dando frutos. 
Tudo que você precisa fazer agora é manter a 
comunicação com a Minha Palavra para salvar almas. 
Nunca desista! É tentador, Eu sei, e os abusos que você 
tem que resistir não são fáceis para você. Deixe-me 
segurar sua mão com força e levá-la para a firmeza que é 
exigida de você.  
Minhas bênçãos foram espalhadas em torno de você, para 
reforçar sua armadura, para que nada vá ficar agora no 
caminho, a fim de assegurar que o mundo possa ouvir a 
Minha Voz. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
127. Confessem seus pecados agora - não 
se assustem 
Recebido quarta-feira, 29 de junho de 2011, 19:00 
 
Minha amada filha, a ajuda que enviei agora para você vai 
espalhar a Minha Palavra rapidamente ao redor do 
mundo, usando comunicações modernas. Meu coração 
está em chamas com o Amor por Meus filhos especiais, 
que atenderam ao Meu chamado. Pois eles são o exército 
que vai guiar Meus filhos. 
Todas as Minhas bênçãos envolvem cada um dos que 
ajudam a levar Minha Cruz para o bem da Humanidade. O 
Espírito Santo é concedido àqueles para capacitá-los a 
espalhar estas mensagens de forma vibrante e com um 
impacto real. 
Meus filhos e todos os Meus seguidores, basta lembrar a 
única coisa na qual Eu quero que vocês se concentrem. 
Alertem os outros para buscar redenção antes do 
GRANDE ALERTA! Eles devem confessar seus 
pecados agora e não devem ter medo! Em vez disso, 
devem se alegrar. Há apenas alguns meses para este 
grande Ato da Minha Misericórdia! Não percam tempo!  
Vão com amor e em paz. Não vacilem nesta missão! É 
para o bem de todos os Meus filhos. Todos aqueles que 
trabalham para espalhar a Minha verdade, serão 
recompensados por sua devoção e fé. Minhas bênçãos 
irão proteger cada um deles e suas famílias. 
Alegrem-se agora porque o momento é propício para que 
o mundo finalmente ouça a Minha Voz, da maneira que 
deveria. 
O seu amado Salvador, Redentor e Rei de toda a 
Humanidade, Jesus Cristo 
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128. Não permitam que as falhas humanas 
da Minha Igreja façam vocês virar as costas 
para Mim 
Recebido quinta-feira, 30 de junho de 2011, 20:00 
 
Minha amada filha, sorrio esta noite com alegria em Meu 
coração porque, enfim, pessoas mais jovens estão 
ouvindo a Minha Palavra através da internet, assim como 
predito. 
Desta forma mais pessoas serão capazes de dizer ao 
mundo como se preparar para o GRANDE ALERTA. Meu 
coração explode de alegria, quando Eu vejo o amor que 
Meus filhos têm para Mim em todos os cantos da Terra. 
Meu Amor nunca morre. Eles, Meus amados seguidores, 
estão cheios de Meu Amor, que eles sentem em seus 
corações. Agora eles podem dizer ao mundo, incluindo os 
cínicos, o quanto eles Me reverenciam destacando a 
Minha Glória a todos.  
Porque aquelas criaturas Minhas corajosas e amorosas, 
vão agora atrair para a Verdade aqueles que Me resistem, 
pelo motivo que eles estão nesta Terra em primeira 
instância. Os Céus se rejubilam com aqueles que 
proclamam abertamente seu amor por Mim na internet. 
Meu Amor por eles vai na frente para que então as Minhas 
Graças se estendam sobre cada um deles, de um canto 
do globo ao outro. 
 
Eu venho agora para salvá-los antes do Dia do Juízo 
Lembrem-se de uma lição, filhos. A Verdade dos Meus 
Ensinamentos nunca mudou. Erros humanos, os pecados 
dos Meus sagrados servos (sacerdotes, monges, ...) e 
aqueles que abusaram da Verdade para atender às suas 
próprias ambições, podem ter sujado o Meu Nome, mas 
nunca mudaram o que Eu sou. Eu sou o Salvador da 
Humanidade. Eu vim pela primeira vez para salvá-los para 
permitir o perdão dos pecados. Agora estou voltando, para 
salvá-los antes do Dia do Juízo. 
Porque Meu Amor é tão poderoso, ele será agora 
espalhado em todo o mundo pelo Poder do Espírito Santo, 
para trazê-los de volta ao aprisco do Meu terno Amor. 
Sintam Meu Amor agora, filhos. Não permitam que seus 
desapontamentos por causa das falhas humanas na 
Minha Igreja, façam vocês virarem as costas para Mim, 
Jesus Cristo ou o Pai Eterno. 
 
Para aqueles que viraram as costas para Mim, por 
causa dos pecados na Igreja 
É por causa do pecado que vocês são tentados a bloquear 
a Verdade. Aqueles de vocês que culpam a Igreja por 
sua falta de fé em Mim, não estão sendo honestos com 
vocês mesmos. Porque, se vocês realmente Me amam, 
não iriam dar desculpas. Satanás está em todo o mundo 
agora, filhos, tentando convencê-los, em cada 
oportunidade, que a fé de vocês não é relevante. Não é 
importante. Ele disse que não significa que esta irá lhes 
garantir um lugar no Céu. Em alguns casos, vocês 
acreditam que a Misericórdia de Deus é infinita, e que 
vocês podem ser salvos depois de viver uma vida, em que 
não causarem danos aos outros.  
Vocês Me desafiam muitas vezes, quando vocês Me 
culpam pelo mal no mundo. Isto é, quando vocês ficam 
com raiva de Mim e Deus, o Pai Eterno. Como Deus pode 
recuar e permitir que o mal se manifeste no mundo? Onde 
existem assassinatos, estupros, abortos, torturas, 
ganância e pobreza? Vocês devem parar agora, e ouvir-
Me! 
Lembrem-se que o pecado é causado por Satanás, que a 
maioria das pessoas hoje não acreditam que ele existe, e 
que pode infestar cada um de vocês, por causa do Dom, 
que lhes foi dados pelo seu Criador, Deus Pai. Esse Dom, 
do livre arbítrio, é dado a todos. Alguns usam esse Dom 
para as boas obras com que eles mostram amor a todos, 
enquanto outros abusam dele, para tirar vantagens dos 
outros. Quando Satanás atrai aqueles, através de sua 
fraca vontade livre, então eles se tornam capazes de 
cometer grandes atrocidades. 

O livre-arbítrio é seu, Meus filhos. Quando se torna 
contaminado com o pecado, estragos resultam no mundo. 
Deus, o Pai não pode forçá-los a parar de fazer algo, não 
importa se é certo ou errado. Pois Ele não irá interferir 
com o seu livre arbítrio. Ele sempre os incentiva a rezar, a 
fim de receber as graças necessárias para evitar o 
pecado. Será através do seu livre-arbítrio, que vocês vão 
tomar uma de duas decisões: Voltam para Deus ou 
permitam-se ser seduzidos pelas mentiras de Satanás, 
que vai torcer sua mente para longe da Verdade. 
Lembrem-se: Eu sou a Verdade. Satanás não quer que 
vocês vejam a Verdade. Ele vai usar sua inteligência e 
apresentar argumentos sofisticados para seduzi-los. Ele 
pode até convencê-los de que algo está mal, quando está 
bom. Então, quando vocês acreditam que é hipócrita voltar 
para a oração em louvor de Deus Pai por causa dos 
pecados da Igreja, vocês devem reconhecer esse engano 
pelo que ele é. É outra forma de incentivá-los a se afastar 
de Mim, pois Eu Sou A Verdade. Agora, Meus filhos, 
mostrem seu amor por Mim e levantem-se e defendam o 
Meu Nome em um mundo descrente! 
Muito em breve vocês vão encorajar outros a ouvir a sua 
opinião. Assim como aqueles que afirmam que não 
acreditam em Mim, gritando o quanto eles Me odeiam, 
vocês devem agora dizer ao mundo que vocês Me amam! 
Só então a conversão maciça acontecerá no mundo. 
Deixem-Me levantá-los agora, para que possam preparar 
Meus filhos para entrar no Meu Novo Paraíso na Terra. 
Lembrem-se: Apenas aqueles que acreditam em Mim e 
em Meu Pai Eterno, podem entrar neste Paraíso. 
Vão agora e tragam-Me as multidões! 
O seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
129. A oração pode evitar a desarmonia no 
mundo 
Recebido sexta-feira, 1° de julho de 2011, 23:00  
 
Minha amada filha, oração e devoção a Mim é como a 
água dada a um homem sedento. Quando falta água, a 
sua sede continuará e, eventualmente, sem água você vai 
morrer. Para aqueles que Me conhecem, Me amam e 
mostram a devoção a Mim, é preciso entender uma coisa: 
Se vocês não continuam a receber o Meu Corpo e orar 
para Mim regularmente, vocês vão perder muito 
rapidamente o seu desejo por Mim. Sem este desejo vão 
ficar longe de Mim, até que suas cabeças sejam 
transformadas pela tentação do pecado, plantado em suas 
mentes por Satanás. Meus filhos, sem Eu estar 
verdadeiramente presente em suas vidas, vocês não são 
nada. 
Fiquem sempre em guarda! A oração protege vocês do 
pecado. Sua devoção a Mim pode atrair o enganador, que 
vai tentá-los com mais freqüência. No entanto, sem 
devoção regular por Mim, vocês vão andar sem rumo 
neste mundo. 
Fiéis, entendam que a oração pode evitar muita 
desarmonia no mundo. As orações feitas por esta vidente 
e outros videntes aliviam os perigos imediatos contra o 
Papa Bento XVI, mas não por muito tempo. Orações à 
Minha Mãe podem mover montanhas, diluem os impactos 
das más atrocidades, incluindo os já preditos, e convertem 
os pecadores. 
Lembre-se desta lição, Minha filha, a oração atua como 
sua armadura contra o enganador. Você, em primeiro 
lugar, deve aprender a necessidade da oração regular em 
sua missão. Vocês precisam passar mais tempo em 
reflexão silenciosa Comigo! Porque se você não fizer isso, 
o seu discernimento das Minhas mensagens torna-se 
enfraquecido, e pode ocorrer erros. 
Tenha cuidado, Minha filha, quando se refere às datas das 
profecias dadas a você! Se Eu disser “meses”, poderia ser 
a qualquer hora dentro de um ano. Nunca confunda a 
interpretação humana, com os dos prazos previstos 
falados para você por Mim. Eu não lhe dei quaisquer datas 
específicas para eventos, apenas diretrizes.  
Estas profecias terão lugar, mas somente pela Mão de 
Meu Pai Eterno. Confia mais em Mim. Suas orações e as 
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dos Meus seguidores, podem ajudar a retardar, ou em 
alguns casos, evitar desastres. Lembre-se sempre disso! 
Rezem, rezem, rezem! Pois quando vocês fazem isso a 
partir dos corações, suas orações serão ouvidas. Orem 
especialmente por aqueles líderes mundiais, cujas vidas 
serão encerradas em breve, através de atos de ódio do 
mal. Eles, e aqueles de corações endurecidos, culpados 
do crime de desumanidade, precisam de suas orações 
acima de tudo.  
Sempre rezem pelos pecadores, porque Eu amo todos os 
Meus filhos e Eu preciso de suas orações para salvá-los 
do fogo do inferno. 
Seu sempre misericordioso Jesus Cristo 
 
130. A batalha de Satanás para desacreditar 
essas mensagens se intensifica 
Recebido Sábado, 2 de julho de 2011 10:00  
 
Minha amada filha, este período vai ser difícil para você, 
quando as mensagens se infiltram no mundo. Mais 
pessoas vão atacar estas mensagens, e quando o 
fizerem, ignore-as! 
Minha Santa Palavra está sendo espalhada, como Eu já 
disse. Agora Eu quero anunciar os principais pontos das 
Minhas mensagens ainda mais. Você já sabe como fazer 
isso, então comece hoje. O que Eu estou pedindo a você 
é um desafio, mas você terá mais ajuda para fazer isso. 
Enquanto isso, você precisará de outros para orarem por 
você, porque a batalha que Satanás está montando para 
desacreditar essas mensagens, se intensifica. Você deve 
orar por proteção contra a dor que ele vai lhe infligir 
através dos outros. Aceite que esta série de ataques são 
essenciais, para mantê-la em um estado de humildade. 
Saiba que você é a Minha Voz para o mundo. Promova a 
Minha Voz e faça isso o mais rápido possível! 
Eu te amo, Minha filha. Apoie-se em Mim completamente 
e Eu vou conduzi-la por isso. 
Seu Salvador amoroso, Jesus Cristo 
 
131. Ateus e cientistas dirão que o 
GRANDE ALERTA é uma ilusão 
Recebido Domingo, 3 de julho de 2011 18:30 
 
Minha amada filha, você deve seguir em frente, olhar para 
frente e seguir Minhas instruções. Não vire para o lado, 
quando você está sendo atacada pelo maligno a cada 
minuto do dia. Concentre-se somente em Mim. Você deve 
aprender a entender que, o tempo gasto na Minha 
presença, especialmente na Adoração, é essencial para 
se manter no topo desta missão.  
A duração do tempo gasto em oração, também é 
importante, porque quanto mais tempo você gastar em 
estreita comunicação Comigo, mais Graças você 
receberá. Não fazer isso, irá significar que você está 
deixando-se aberta aos ataques do enganador. 
Minha Palavra, Minha filha, está sendo ignorada por 
muitos, que não querem ouvir. Há muitas razões para 
isso. Muitos dos Meus filhos hoje fecharam os olhos para 
a verdade da sua existência espiritual. Eles abraçam o 
mundo e tudo que ele oferece, como um substituto 
para o pão da vida.  
Muitos também estão cautelosos com os falsos profetas, 
porque esta é a época em que os falsos profetas surgirão 
em toda parte. Esta é a confusão que Satanás quer fazer, 
para que os Meus verdadeiros mensageiros passem 
despercebidos. Por causa da humildade, exigido de Meus 
videntes escolhidos, eles não podem exaltar-se aos olhos 
do mundo, porque isso não está na sua natureza.  
 
Os falsos videntes vão empurrar-se para a publicidade 
Seu foco será centrado em si mesmos. Suas mensagens 
podem parecer autênticas e cheias de linguagem 
rebuscada, com extratos da Bíblia Sagrada, onde ela 
serve, mas haverá dois aspectos chaves para suas 
mensagens, que irão expô-los para as inverdades que 
eles transmitem:  

O primeiro é que eles serão fundamentais para as 
mensagens e vão desfrutar de toda a atenção que 
recebem.  
E, finalmente, vocês têm as mensagens em si. Elas serão 
confusas, difíceis de ler, e não vão deixar uma impressão 
duradoura nas almas.  
Infelizmente, Minha filha, a Igreja tende a ignorar os 
videntes autênticos, porque eles devem mostrar 
responsabilidade nestas questões. 
É, portanto, muito mais fácil para a Minha Igreja apoiar 
essas mensagens que incluem trechos da Bíblia Sagrada, 
para declarar que estes sejam autênticos. Não é tão fácil 
para eles, aceitarem na simplicidade de Meus 
Ensinamentos, especialmente quando hoje grande parte 
da verdade se esconde por trás da máscara da tolerância. 
Não é fácil aceitar a lembrança do Fim dos Tempos, 
quando, através do medo e da ignorância, Meus servos 
sagrados se recusam a tomar o Meu cálice, e agir de 
forma responsável. 
Este é o momento mais importante na história do 
mundo! Todos os sinais que foram dados aos Meus 
videntes ao longo dos séculos passados, ainda são 
ignoradas e colocados de lado, e eles enterram a cabeça 
na areia. É necessário neste momento que os Meus 
servos sagrados preguem muito sobre a importância 
do Meu Retorno à Terra! Eles devem preparar as almas, 
lembrando-as das conseqüências de não conseguir 
redimir-se, enquanto eles ainda estão aqui na Terra! Pois 
não podem pedir perdão depois da morte!  
Eu exorto os Meus sagrados servos agora! Por que 
vocês não enfatizam isto para os seus rebanhos? Por que 
vocês não discutem ativamente as repercussões para 
Meus filhos durante o GRANDE CASTIGO? Vocês não 
sabem que muitos dos Meus filhos vão perder suas 
almas para o Anticristo, que já está aqui nesta Terra, 
pronto para fazer-se conhecido e esperando a sua 
chance de apresentar-se?  
Meus filhos devem entender que o GRANDE ALERTA, 
enquanto um grande Ato de Misericórdia, vai ser apenas a 
primeira fase de uma época muito difícil e desafiadora 
para todos os Meus filhos. Porque depois do GRANDE 
ALERTA os pecadores endurecidos e seguidores de 
Satanás vão negar Minha existência. Ateus vão dizer que 
foi uma ilusão global. Os cientistas irão procurar uma 
explicação lógica, mas não haverá uma.  
Enquanto isso, Meus seguidores serão divididos em dois 
grupos. Muitos milhões vão ser convertidos, mas eles vão 
ficar confusos com as mentiras espalhadas pelo Grupo do 
Mal, a organização mortal “Nova Ordem Mundial” 
(New World Order), cujo objetivo é destruir os pequenos, 
para seu próprio ganho financeiro. 
Filhos, se não for suficiente o número das pessoas que 
ficam no caminho certo, então não vai ser possível 
evitar o impacto do GRANDE CASTIGO. Isso é quando 
Deus, o Pai, irá se mover para impedir os pecadores de 
destruir a Sua Criação e os Seus filhos. Ele vai 
desencadear tremores de Terra em uma magnitude nunca 
antes experimentada, vulcões nos lugares mais 
improváveis, e a Terra será lançada como um navio em 
águas agitadas, sem âncora para segurá-la em um só 
lugar! 
Por favor, filhos, permitam que o GRANDE ALERTA salve 
a todos vocês! Aceitem que esse milagre vai ajudar a 
salvar milhões de pessoas que, de outra forma, teriam 
sido perdidas. Mas para aqueles que não querem mudar 
suas vidas, eles vão escolher a casa de Satanás. Sem 
oração não há esperança para eles, pois eles perderão 
as chaves do Novo Paraíso na Terra. Em vez disso, vão 
queimar no fogo do inferno.  
Se eles soubessem para onde este caminho do mal os 
está levando, vocês acham que eles iriam mudar os seus 
hábitos? Filhos, por favor, ajudem-nos, dizendo-lhes a 
Verdade. Rezem para salvar suas almas, se eles não 
ouvem. Porque isso é tudo que vocês podem fazer. 
Seu amado Salvador e Justo Juiz e Rei da Misericórdia, 
Jesus Cristo 
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132. Para Meus seguidores, que acusam 
estas mensagens 
Recebido terça-feira, 5 de julho de 2011, 14:30 
 
Minha amada filha, hoje é um dia especial porque Me 
agrada dizer-lhe que, aqueles, cuja fé foi reforçada por 
Minhas mensagens, podem ficar seguros que, as suas 
recitações diárias do Terço da Minha Divina Misericórdia, 
estão salvando almas. Meus filhos nunca devem esquecer 
que as orações, quando rezadas com sinceridade e de 
coração, serão sempre ouvidas. Orações são sempre 
ouvidas e quaisquer intenções especiais são atendidas, 
conforme a Minha Mais Sagrada Vontade. 
Filhos, por favor, continuem com suas orações, porque 
elas vão ajudar a aliviar o período do GRANDE CASTIGO. 
Meu Pai está pronto para assumir seu Reino Santo, e 
iniciar o Seu Reinado mais uma vez, quando o Novo 
Paraíso na Terra emergir. O mal no mundo nunca foi tão 
intenso como neste momento. Devido à enorme 
população mundial e às obras do maligno, a guerra está 
em todos os lugares. O ódio demonstrado de homem para 
homem é palpável. Esse ódio está manifestado como a 
ganância política, ou controle de Países por outros, é tudo 
a mesma coisa. Satanás tem muitos seguidores. Eles, 
seus seguidores, em muitos casos não estão cientes, de 
como ele influencia cada pensamento e ação, em todos os 
momentos durante todo o dia. 
Se Meus filhos pudessem ver a quantidade de demônios 
presentes em tais homens, eles ficariam doentes. Eles 
possuem muitos dos Meus filhos, os únicos sinais visíveis 
são através de suas más obras. Rezem, rezem agora, 
Meus seguidores, para que essas pobres almas perdidas 
possam ser salvas durante o GRANDE ALERTA! 
Entre agora e o GRANDE ALERTA tudo que Eu peço de 
vocês, filhos, são as suas orações e, especialmente, a 
reza do Terço da Minha Divina Misericórdia. Meu Pai 
salvará almas, se vocês se dedicarem a rezar isto uma 
vez por dia, preferencialmente às 15:00 horas. 
Para aqueles de Meus seguidores que denunciam estas 
mensagens, Eu imploro a vocês: Rezem ao Espírito 
Santo, para pedir o Dom do discernimento antes de 
rejeitar a Minha Santa Palavra! Para aqueles de vocês, 
que insultam Meus videntes e portadores dessas 
mensagens, vocês devem fazer esta pergunta: Se é 
Satanás em quem vocês acreditam que influencia essas 
mensagens, então por que ele lhes pede para orar? Para 
buscar o perdão? Para receber a Sagrada Eucaristia? 
Então vocês vão saber que isso é impossível. 
O enganador vai influenciar Meus seguidores em primeiro 
lugar, para incentivá-los a negar a Minha Palavra, porque 
ele sabe que será a rejeição de Minhas Palavras 
Santíssimas de amor que Me vai doer mais. 
Rejeitem Satanás e seus maus caminhos agora! Voltem 
para Mim! Eu lhes imploro para que vocês não permitam 
que ele os influencie desta forma. Suas orações são 
necessárias agora, para salvar Meus pobres filhos, que 
não vão sobreviver ao GRANDE ALERTA. 
Seu amoroso Salvador Jesus Cristo 
 
133. A Importância dos Sacramentos - 
Casamento e Primeira Comunhão 
Recebido quarta-feira, 6 de julho de 2011, 15:30 
 
Minha amada filha, veja agora como a fé dos Meus filhos 
começa a crescer e florescer. Embora haja muita 
escuridão no mundo, a Luz dos Meus seguidores se torna 
mais brilhante a cada dia, por causa da chama do Espírito 
Santo, que desceu sobre o mundo inteiro. 
Hoje, Minha filha, Eu gostaria de lembrar a todos Meus 
seguidores sobre a importância da oração, para aliviar o 
sofrimento no mundo. Suas orações estão ajudando 
agora a evitar muitos desastres globais anunciados. A 
oração é o mais poderoso instrumento e quando rezadas 
em nome de outras pessoas elas serão atendidas. 
Enquanto Eu estou feliz com as pessoas fortes na fé, 
ainda estou com medo por aqueles que são adversos à 

Minha Luz Divina, a Verdade. Muitas pessoas agora 
vagam pelo mundo, como se estivessem em um 
estado de estupor. Nada lhes traz paz. Nada lhes traz 
alegria. Nenhuma quantidade de conforto material 
alivia as suas dores. Suas almas vazias estão perdidas. 
Por favor, rezem por elas! 
Minha filha, por favor reze por Meu Vigário o Papa 
Bento XVI, porque ele está cercado por forças 
maçônicas, que agora estão fazendo todos os esforços 
para destroná-lo. Essas forças do mal foram se infiltrando 
na Minha Igreja desde o Concílio Vaticano Segundo, e 
vem diluindo os Meus Ensinamentos. Foram aprovadas 
muitas leis que Me ofendem, especialmente a 
apresentação da Minha Eucaristia por leigos. A falta de 
respeito demonstrado a Mim e Meu Pai Eterno, por meio 
de novas leis introduzidas, para facilitar a sociedade 
moderna, fizeram-Me chorar de tristeza. 
A Santíssima Eucaristia deve ser recebida na língua, e 
não sujada por mãos humanas! Mas isto é exatamente o 
que Meus servos sagrados têm feito. Estas leis não foram 
passadas por Mim em espírito. Meus servos sagrados têm 
sido levados por um caminho que não está em sintonia 
com os Ensinamentos dos Meus Apóstolos. Hoje Meus 
Sacramentos não são levados muito a sério, 
especialmente aqueles que procuram os Sacramentos do 
Matrimônio e da Primeira Comunhão. 
O voto de matrimônio é muito sério. Para lembrar: É um 
Sacramento! E é feito na presença de Deus, o Pai. No 
entanto, para muitos, tudo é baseado no materialismo e 
nos adornos exteriores. Muitos dos que recebem o 
Sacramento do Matrimônio, não reconhecem sua 
importância depois. Muitos quebram seus votos tão 
facilmente. Por que eles fazem isso? Por que dizer 
palavras vazias para esta União Santíssima e depois 
separarem-se logo em seguida? Esta é uma paródia de 
uma das uniões mais importantes, abençoada pela Mão 
de Meu Pai Eterno. Muitas pessoas não prestam qualquer 
atenção na Vontade de Meu Pai, que nenhum homem 
pode quebrar tal união depois. No entanto, muitas 
pessoas se divorciam, é uma lei não reconhecida pelo 
Meu Pai. O divórcio é uma maneira fácil de fugir de suas 
responsabilidades. Todos os casamentos são feitos no 
Céu. Nenhum homem pode destruir um casamento, sem 
ofender o Meu Pai. 
 
A Primeira Comunhão 
Recebendo o Meu Corpo no Sacramento da Eucaristia 
pela primeira vez, é outro exemplo de como Eu sou 
ridicularizado. Muitos pais não acatam a importância de 
seus filhos receberem o Pão da Vida. Eles estão mais 
preocupados a respeito de como bem vestir seus filhos, do 
que com o Dom maravilhoso que estão recebendo. Este 
presente vai levá-los à salvação. No entanto, o 
materialismo que rodeia o evento, não tem nada a ver com 
suas almas. Para Mim a parte mais triste é que, para 
essas crianças não estão falando de Mim. O Amor que 
tenho pelas crianças pequenas é abrangente. Quando 
recebem a Santa Eucaristia, no pleno conhecimento sobre 
o que eles estão recebendo, em seguida suas almas se 
tornam puras. Quanto mais eles Me recebem, tanto mais 
forte vai ser a sua fé. Lembrem-se, sem os Sacramentos 
sua fé se torna fraca. Depois de um tempo, se suas almas 
estiverem desprovidas de Minhas bênçãos especiais, 
tornam-se adormecidas. Toda a fé em Mim e em Meu Pai 
Eterno desaparece no tempo, com apenas uma centelha 
minúscula de reconhecimento, que acende de tempos em 
tempos. Voltem para Mim através dos Sacramentos. 
Mostrem respeito pelos Sacramentos, da maneira que é 
devido, e vocês vão realmente sentir Minha Presença 
novamente. Lembrem-se que os Sacramentos estão lá por 
uma razão, porque eles são os nutrientes, que a alma 
necessita para a Vida Eterna. Sem eles, suas almas vão 
morrer. Eu amo todos vocês. Por favor, abracem-Me 
corretamente, respeitando os Sacramentos dados a 
vocês, como um presente de Deus Pai Todo-Poderoso. 
Seu amoroso Salvador, Rei da Humanidade, Jesus Cristo 
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134. Narcisismo: uma epidemia do mal, 
presente no mundo de hoje 
Recebido quinta-feira, 7 de julho de 2011, 21:00 
 
Minha amada filha, Eu quero que o mundo saiba que o 
Meu Amor por eles inunda todo o Meu ser, quando Eu os 
estou preparando para o GRANDE ALERTA. Estou cheio 
de alegria, porque sei que Meus filhos, especialmente 
aqueles que não Me conhecem, vão finalmente aceitar 
que Eu existo, durante o Meu grande Ato de Misericórdia. 
Um dos traços mais perturbadores que infestam Meus 
filhos é o narcisismo, o amor por si mesmos neste mundo. 
Esta epidemia do mal prevalece em todos os níveis da 
sociedade, e é um dos ataques favoritos de Satanás, e é 
como seus demônios entram nas almas dos Meus filhos, 
por toda parte. Elas podem ser vistas como vaidosas e 
ostentadoras para que os outros as adorem. Seu primeiro 
amor é por si só, e então, quando isso não é suficiente, 
elas anseiam pela atenção dos que as rodeiam, para 
encorajá-las a adorá-las abertamente. 
Hoje a infestação de Satanás é tão grande na maneira 
como essas pobres almas se apresentam, que é difícil de 
ignorar. Sua obsessão quanto à sua aparência significa, 
que elas vão mesmo ir muito longe, até danificando seus 
corpos e fazendo tudo que for necessário para satisfazer o 
seu amor próprio. 
Quando Satanás está presente em tais almas, é fácil de 
detectar. Estas pessoas estarão cheias de vaidade, e 
tenderão a ser vistas em lugares de influência. O pecado 
do narcisismo vai intensificar durante o Final dos 
Tempos, em que muitos irão garantir que a sua 
aparência, seu bem-estar e o egoísmo, será às custas de 
seus amigos, e até mesmo, suas próprias famílias. Amor 
de si é considerado uma característica admirável no 
mundo de hoje. Esta procura de auto-ganhar nunca pode 
ficar satisfeita, porque Satanás irá garantir que essas 
pessoas lutem por mais e mais. 
Filhos, o pecado do orgulho é um que está se 
intensificando no mundo agora. Não aceitem esta forma 
de comportamento como parte do seu dia-a-dia! Assim, 
muitos jovens usam essas figuras como as assim 
chamadas de “perfeição física”, como uma meta a atingir. 
Seus comportamentos são dignos de pena, se vocês 
abrirem os olhos e vê-los pelo que é. É uma violação do 
primeiro mandamento, e se tais pessoas persistirem neste 
caminho, serão puxadas pelo enganador em desordem 
ainda maior. 
O narcisismo é visto em todas as áreas da vida, incluindo 
na política, moda, mídia, cinema e até mesmo dentro da 
Minha própria Igreja. A humildade não pode ser 
alcançada, se vocês sofrerem de narcisismo. Sem 
humildade vocês não podem entrar no Reino de Meu Pai. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
135. O Pai Eterno vai impedir que a Nova 
Ordem Mundial faça a perseguição final de 
Seus Filhos 
Recebido sexta-feira, 8 de julho de 2011, 15:30 
 
Minha amada filha, Eu percebo que esta missão está 
tendo seus efeitos sobre você e que precisa descansar 
por mais uma semana, mas ouça o que tenho a dizer. 
Diga aos Meus filhos para acordar agora, e ver o tumulto 
no mundo onde abundam as crises financeiras. Diga-lhes 
que, a ganância das pessoas foi parcialmente responsável 
pelo mergulho em dívidas, e que a crise bancária foi 
deliberadamente planejada pela “Nova Ordem 
Mundial” (New World Order). 
 
Muitos, lendo esta mensagem vão rir e questionar esse 
fato, mas também devem saber que, a menos que se 
levantem e defendam seus direitos, eles serão forçados 
a aceitar a Marca da Besta para acessar o seu 
dinheiro! 
 
 

Uma Nova Moeda Mundial será apresentada a um 
mundo incrédulo 
A nova moeda mundial, que será apresentada a uma 
comunidade incrédula, é projetada para controlar vocês. 
Então, uma vez que isso acontecer, eles vão tentar privá-
lo de alimentos! Se Meus filhos aceitarem esta realidade 
agora, eles vão ficar indefesos quando estiverem sob o 
controle da “Nova Ordem Mundial” (New World Order), 
liderada por forças maçônicas.  
Preparem-se agora, Meus filhos, porque, embora o 
GRANDE ALERTA venha converter milhões, incluindo 
aqueles leais à “Nova Ordem Mundial” (New World Order), 
não é suficiente para parar esses escravos de Satanás e 
do Anticristo. Com o controle do seu dinheiro, vocês vão 
achar difícil defender os seus direitos à alimentação, 
propriedade e saúde, as três coisas que eles tomarão 
conta, se vocês não começarem a gritar sua oposição 
agora! Parem os seus líderes em seus caminhos! Não os 
deixem intimidar vocês! Se um número suficiente de vocês 
estiverem atentos a este plano monstruoso do mal, então 
poderão avisar aos outros! 
 
Planejem suas fontes de alimentos agora ! 
 
Comprem sementes e cultivem os seus alimentos, que 
irão mantê-los vivos! Comprem moedas de prata e/ou de 
ouro, para que vocês possam comprar o que é necessário. 
O mais importante ainda é encontrar locais onde vocês 
possam reunir-se para oferecer o Santo Sacrifício da 
Missa, como um grupo. Com o tempo suas Igrejas serão 
queimadas até o chão. 
 
Os servos de Satanás são como formigas, eles se 
multiplicam aos milhares 
Nunca aceitem a Marca da Besta, o chip! Rezem, rezem 
para que suas casas recebam a bênção especial, para 
protegê-los do exército que vai tentar colocá-los para fora 
de suas casas! Os servos de Satanás são como formigas. 
Eles se multiplicam aos milhares por hora. Vocês, Meus 
filhos, devem rezar agora e lutar contra esta série de 
atrocidades, planejadas pela “Nova Ordem Mundial” 
(New World Order), que vibram com a perspectiva de 
controlar o mundo.  
Planejem ter velas abençoadas em suas casas! Guardem-
nas agora para que mantenham vocês à luz de proteção. 
A menos que vocês desejam se tornar um escravo desta 
doutrina horrível, então devem planejar agora!  
Comprem fogareiros a gás, cobertores, alimentos secos e 
enlatados, comprimidos para purificação de água, velas 
com as imagens religiosas, para sustentar vocês e suas 
famílias durante o GRANDE CASTIGO que seguirá o 
GRANDE ALERTA! 
As orações já estão diluindo o impacto do GRANDE 
CASTIGO, mas vocês, Meus filhos, devem estar alertas 
em todos os momentos! Se forem cuidadosos nas suas 
preparações, serão capazes de sobreviver ao grande 
bombardeio orquestrado, que será pior do que 
aconteceu aos judeus sob o reinado do discípulo de 
Satanás, Adolfo Hitler! 
Prestem atenção a este aviso com calma! Preparando-se 
com antecedência, vocês vão poupar-se da indignação, 
que está sendo planejada pela “Nova Ordem Mundial” 
(New World Order). Para aqueles de vocês, que estão 
envolvidos com a “Nova Ordem Mundial” (New World 
Order), ouçam-Me agora: Arrependam-se! Prestem 
atenção ao GRANDE ALERTA para o que ele lhes 
oferece: A chance de virar as costas para Satanás e as 
chamas do inferno! 
 
Conselhos para os servos da Igreja 
Para os Meus servos sagrados, isso é o que Eu devo 
informá-los: Fixem os seus olhos em Mim agora, e rezem 
para o Espírito Santo, mantê-los em suas mãos para que 
possam reconhecer o Falso Profeta (o novo Papa, depois 
do Papa Bento XVI), logo que ele se mostrar no meio de 
vocês! Então vocês precisam reunir-se em grupos, para 
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garantir que Meus filhos sejam capazes de receber a 
Santíssima Eucaristia durante a perseguição! 
A Mão do Meu Pai está pronta para cair agora com muita 
força sobre os ímpios e arrogantes líderes dos bancos, as 
potências ocidentais e orientais, que planejam em segredo 
como se propõem controlar todos vocês. Meu Pai Eterno 
vai destruir tudo em seu rastro, para evitar a 
perseguição final, que eles estão planejando contra 
Seus filhos.  
Ele não vai ficar pra trás. Lembrem-se, Meus filhos, Deus, 
o Pai Eterno quer proteger a todos vocês. Sua paciência 
finalmente acabou. Ele vai, até o último minuto, aceitar 
aqueles que voltarem para Ele, pedindo perdão. No 
entanto, Ele agora tem que parar os regimes maus, do 
horror que infligem sobre o resto da Sua Criação. 
É por causa do Amor por Seus filhos que Ele faz isso. 
Para aqueles que dizem que, Deus, o Pai, não pode estar 
com raiva, porque Ele ama todos, saibam disso: Sim, Ele 
está com raiva! E sua raiva é justificada por causa da 
injustiça do mal, que está sendo perpetrado em Sua 
família preciosa. Mais uma vez Ele reunirá todos os Seus 
filhos, para viver em paz, finalmente, por toda a 
eternidade. 
Lembrem-se, filhos, de ver os sinais ao seu redor, a 
multidão de guerras, falta de dinheiro, falta de comida, 
falta de cuidados com a saúde, e aceitem que isto é obra 
do maligno. Não é obra de Deus, o Pai Eterno.  
Ele não aceitará mais esse comportamento. Sejam gratos, 
porque Ele está tomando medidas, pois se Ele não fizesse 
isso, Sua Criação seria destruída. E Ele não permitirá que 
isso aconteça. 
Seu amado Jesus, Salvador da Humanidade, Redentor do 
Mundo 
 
136. Comuniquem este conteúdo aos Meus 
servos sagrados, para que possam 
preparar seus rebanhos! 
Recebido sábado, 9 de julho de 2011, 16:00 
 
Minha amada filha, como você avança confiante no seu 
discernimento das Minhas mensagens, você parou e 
sentiu o tormento de dúvidas. Estas dúvidas, nesta fase 
da Minha comunicação pode parecer quebra-cabeça para 
você. Para cada passo que der pra trás, é um teste de sua 
fé, Minha filha; porque ninguém pode supor que sempre 
vai ser digno de Mim.  
Aceite este sofrimento, Minha filha, porque estas 
tentativas vão sempre atacar você nessa missão. Confie 
em Mim e entregue o seu livre arbítrio de uma forma 
contínua, para te ajudar a se tornar mais forte nesta 
missão. 
Minha filha, neste momento há um número de videntes 
com quem Me comunico, com a ajuda de Minha Mãe 
Santíssima, o Arcanjo Miguel e da Santíssima Trindade, 
mas eles são menos do que você pensa. Alguns dos 
Apóstolos serão escondidos da vista, o seu trabalho será 
conhecido apenas pelos Santos no Céu. E há aqueles que 
o mundo acabará reconhecendo como os Meus 
mensageiros. Você é uma dessas.  
Não será uma missão fácil, Minha filha, é por isso que 
estou permitindo que você sofra retrocessos, tentativas e 
erros. É só quando você se acostumar com esses 
episódios, que você vai ficando mais forte e mais forte até 
que, eventualmente, não vai se importar mais com o que 
os outros pensam de você. Você está caminhando 
Comigo em todos os passos desta missão, e nunca deve 
esquecer isso! 
É importante que você garanta, que às pobres almas seja 
dada a Verdade da Minha Palavra. Você deve deixar 
Meus servos sagrados conhecer o conteúdo delas, 
para que possam preparar seus rebanhos ANTES do 
GRANDE ALERTA!  
Não é importante se a Igreja autentica essas mensagens, 
porque o tempo não está a seu favor. Eles, Meus servos 
sagrados, levarão muitos, muitos anos para aceitar 
Minhas mensagens, então vai em frente! 

Você, Minha filha, vai criar muitos inimigos em Meu Nome. 
Isso é algo, que você vai ter que aceitar, então não 
permita que esses obstáculos estejam em seu caminho! 
Minhas mensagens já estão convertendo milhares de 
almas perdidas. É vital, que você Me obedeça em todos 
os momentos. Para que mais almas possam ser salvas. 
Eu percebo que esta missão é solitária e assustadora para 
você, mas lembre-se que Eu só escolho aqueles com o 
coração aberto, que são fortes o suficiente para dar a 
Minha Palavra. Por sua vez, a força que você vai 
encontrar, vai ajudar a acelerar estas mensagens para um 
público mais amplo.  
Por isso, nunca se sinta de coração fraco. Por enquanto 
esforça-se, para sentir alegria em seu coração quando 
estiver carregando Minha Cruz, isto é raro acontecer. 
Você vai sofrer sempre em Meu Nome, e achar que vai 
levar algum tempo, antes que toda a força da alegria seja 
experimentada. Seu sofrimento está salvando milhões de 
almas, então você deve ser grata por isso.  
Todos os Santos estão trabalhando ao seu lado para 
mantê-la forte, e protegê-la de Satanás, que fará todo o 
possível para impedi-la. Mas ele nunca vai conseguir isso, 
porque a Mão do Meu Pai vai cair sobre aqueles, que 
tentam sabotar Meu trabalho para salvar tantas almas, 
como Eu posso através de você.  
Apoie-se em Mim, e Eu vou impulsionar essa missão, para 
que Minhas mensagens sejam ouvidas por milhões de 
pessoas, crentes e não crentes, em todos os cantos do 
globo. 
Seu amado Mestre, Salvador da Humanidade Jesus Cristo 
 
137. Não se assustem, a Conversão irá criar 
um grande sentimento de Amor e Paz 
Recebido segunda-feira, 10 de julho de 2011, 12:10 
 
Minha amada filha, para muitos dos Meus filhos que estão 
assustados com Minhas mensagens e acham difícil de 
enfrentá-las, por favor, ouçam-Me agora: O mal, que está 
aumentando no mundo, é por causa dos pecados da 
Humanidade. Isso não pode continuar! Por favor, não 
temam por isso, isso não vai mudar os planos que já 
estão em andamento pelo Grupo Maligno, a “Nova 
Ordem Mundial” (New World Order). Vocês, Meus filhos, 
precisam estar cientes do que está acontecendo! É 
importante que todas as pessoas sejam avisadas sobre as 
ações deste grupo e seus planos sinistros que criaram 
para controlá-los. 
 
Dêem as boas vindas ao GRANDE ALERTA 
Meu GRANDE ALERTA, o grande Ato da Misericórdia é 
um Dom tão grande de Amor, então por favor, o acolham 
para que possa resultar muita conversão! A conversão 
será tão espalhada, que irá criar um grande sentimento de 
amor e paz, quando Meus filhos forem humilhados por 
este grande evento.  
Em seguida, haverá força em seus números. Quanto 
mais pessoas acreditarem na Verdade, tanto mais fracos 
serão os impactos do Grupo da “Nova Ordem Mundial” 
(New World Order). Oração, muita oração, pode evitar 
grande parte dos danos, que eles vão tentar infligir. Então, 
por favor nunca se esqueçam de rezar o Santo Rosário e 
o Terço da Minha Divina Misericórdia, porque ambos 
combinados irão ajudar acabar com grande parte desse 
mal pendente!  
Vão agora e não tenham medo! Olhem com entusiasmo 
para um novo começo, uma nova paz, onde o mal será 
erradicado pelo bem. Isto é a Minha promessa para vocês, 
Meus filhos. 
Seu amoroso Salvador Jesus Cristo 
 
138. Chame personalidades de alto perfil 
para espalhar a Minha Palavra 
Recebido quarta-feira, 13 de julho de 2011, 16:15 
 
Minha amada filha, se você virar as costas para Mim, 
depois vai ter dificuldade para encontrar-Me novamente. 
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Sei que você acha que Eu faço exigências difíceis de 
você, mas a Minha Palavra, para ser transmitida para o 
mundo, é de tal urgência, que deve obedecer-Me como Eu 
solicitei de você! Lembre-se, você entregou o seu livre 
arbítrio a Mim, Minha filha, que foi um presente 
maravilhoso. Honrar esse dom não é fácil para você, 
porque é apenas humana, antes de tudo. Eu agora apelo 
a você mais uma vez, ouça Minha chamada, e passe mais 
tempo na Minha presença. Eu preciso que sinta Meu 
Amor, não apenas o Amor que tenho por você, mas que 
Eu guardo para cada filho Meu nesta Terra. 
Quero que Meus seguidores espalhem a Minha Palavra de 
paz e harmonia em todo o mundo! Eles devem promover 
Minha Palavra voluntariamente em todos os lugares, para 
lembrar a cada um sobre a necessidade de Minhas 
mensagens de Amor! Por favor, peçam a cantores, aos 
meios de comunicação, personalidades ou alguém cuja 
voz é ouvida e respeitada, para ouvir Meus apelos! 
Tomem Meu cálice de Amor! Bebam dele, porque ele lhes 
trará a salvação que vocês desejam, não só neste mundo, 
mas na próxima vida! Compartilhem isso com seus 
próprios seguidores! 
Façam isto do melhor jeito que acham, e se vocês 
responderem a Minha chamada, serão dado os Dons das 
Graças necessárias, para realizar esta Missão Mais 
Sagrada. Filhos, lembrem-se disso: Quanto mais vocês se 
levantarem agora para espalharem a Minha Palavra Mais 
Santa, e dizer a todos a Verdade, mais fácil será para os 
Meus filhos passar pelo GRANDE CASTIGO, assim 
também como passar pela perseguição, que está sendo 
planejada pela Nova Ordem Mundial (New World Order). 
Minha mensagem para a Humanidade deve ser escutada, 
avaliada e, em seguida, tomada a ação, para lembrar a 
todos que eles devem abrir suas mentes, para aceitar a 
existência de Deus Pai Todo-Poderoso, o Santo 
Poderoso. E quando eles fizerem isso, a paz vai reinar 
novamente. 
Por causa do Sacrifício que fiz por vocês, com Minha 
morte na Cruz, ouçam a Minha chamada e façam todo o 
possível, para deixar que todos, os que vocês conhecem, 
saber e entender, que Eu estou Me comunicando com o 
mundo, tal como foi feito por Meu Pai, por meio dos 
profetas, antes do Meu tempo na Terra! Sejam fortes! 
Sejam corajosos! Rezem a Mim para orientação durante a 
sua cruzada em Meu Nome e do Meu Pai Eterno! 
Jesus Cristo, Rei da Humanidade, Salvador e Redentor 
 
139. Minhas mensagens trarão lágrimas de 
conversão 
Recebido quinta-feira, 14 de julho de 2011, 14:30 
 
Minha amada filha, você não deve esquecer nunca que, 
aqueles que falam em Meu Nome serão escarnecidos, 
ridicularizados e farão papel de bobo. Isto é a cruz, da 
qual Eu falo. Não fique desiludida quando isso acontecer! 
Muitos agora desafiam a Minha Palavra Sagrada. Algumas 
pessoas fazem perguntas verdadeiras, que decorrem de 
seu amor por Mim, enquanto outras são projetadas para 
fazer a Minha Palavra parecer tola e um absurdo. Meus 
filhos têm que aceitar que agora vou aumentar Minhas 
comunicações para todos, por causa da falta de tempo. 
Não importa que a Minha Palavra seja desafiada, pelo 
contrario, quando Minha Palavra for desafiada, vocês 
devem se alegrar. Porque, quando Eu Me comunico aos 
Meus filhos dessa maneira, os obstáculos apresentam-se. 
Então saberão que sou Eu. Quando Meus filhos lerem as 
Minhas mensagens, e sentirem lágrimas, vão saber que 
estas são as lágrimas de conversão - um presente para 
todos e cada um de vocês, através do Poder do Espírito 
Santo. 
Muitos dos Meus filhos sentem-se confusos, porque 
quando a Minha Palavra é dada ao mundo desta forma, 
Eu posso perturbar a sua rotina normal. Minha Palavra 
não vai trazer felicidade para todas as almas, porque, 
às vezes, a Verdade pode ser assustadora. Se primeiro 
eles se sentarem, e permitirem que a Minha paz inunde 
suas almas, submetendo-se a Minha Santa Vontade, irão 

experimentar verdadeiro contentamento. Confiem em Mim, 
filhos! Não Me bloqueiem! Escutem atentamente o que Eu 
digo, e Eu vou levá-los em Minha viagem para a salvação 
eterna. 
Lembrem-se que Deus, o Pai, está agora no comando do 
Seu Reino, que nenhum homem pode cair. Qualquer 
tentativa de fazê-lo, resultará em fracasso. Como os 
pecadores continuam a insultar-Me e a Meu Pai Eterno, 
Sua Mão estará pronta para cair rapidamente. Por causa 
do GRANDE ALERTA, Ele vai segurar até que a 
conversão seja alcançada. Enquanto isso, todos aqueles 
que não aceitarem a Verdade, devem saber que terão 
pouco tempo agora para preparar as suas almas. 
Orem por todos e cada um de vocês, para que as almas 
possam ser salvas. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo, Rei da Humanidade 
 
140. Execução, Eutanásia, Aborto e 
Suicídio 
Recebido sexta-feira, 15 de julho de 2011, 17:30  
 
Minha filha, quando Meus filhos sentem amor em seus 
corações, eles podem ter certeza de que estou presente 
em suas almas. Meu Amor vai manter Meus filhos fortes, 
quando eles menos esperam. Isto também é verdade com 
os pecadores endurecidos, cujo exterior muitas vezes 
esconde um coração terno. 
Cada pessoa na Terra é uma criança criada por Deus, o 
Pai. Devido a isso, a Luz existe dentro de cada pessoa, 
embora possa ser muito fraca quando as almas são 
atraídas para as trevas. Minha Luz, no entanto, ainda está 
presente. Pois sem Luz haveria escuridão completa, onde 
não poderiam viver. Quando as almas alcançam um 
estado terrível de trevas, muitas vezes recorrem ao 
suicídio. Isto acontece quando, por causa da fraqueza das 
almas e dos espíritos, Satanás rouba estas almas para 
convencê-las a acabar com suas vidas. Muitos dos Meus 
seguidores não entendem o estado que tal escuridão pode 
ter sobre as almas, eles devem orar muito por estes filhos, 
que estão neste estado de desespero. 
Deus, Meu Pai Eterno, é sempre misericordioso e está 
sempre ajudando essas almas, muitas das quais estão 
sofrendo a tal ponto, que suas mentes não podem 
funcionar em todo grau de razão. Um pecado mortal só 
pode ser cometido quando uma pessoa, em sua plena 
capacidade mental, tem claras intenções, quando ele ou 
ela sabem que, o que estão fazendo é errado. Então, por 
favor, não pensem que essas almas estão completamente 
perdidas, porque muitos não sabem o que estão fazendo. 
Estejam cientes de que a Eutanásia é desaprovada por 
Meu Pai, e não é tolerada por nenhum homem que possa 
conscientemente tirar a vida de outro. Nenhuma razão 
pode ser invocada para justificar isso em Nome de Meu 
Pai. Tolerância pode ser apresentada junto com o 
argumento de tratamento humano, para justificar esse ato, 
mas nenhum homem, somente o Pai Todo-Poderoso, 
pode decidir sobre a data da morte, porque isto não é 
direito do homem. Ele nunca terá autoridade para cometer 
esse pecado mortal. 
Qualquer desculpa oferecida pelo homem, para tirar a vida 
do outro, nenhuma delas será aceita como sendo direito 
em quaisquer circunstâncias. Isso se aplica à Execução, 
ao pecado do Aborto e Eutanásia. Levantem-se agora 
todos vocês, e lembrem-se que, serão julgados 
rigorosamente, se vocês quebrarem o Mais Sagrado de 
todos os mandamentos de Meu Pai: Não Matarás! 
Lembrem-se que há um só Deus, e só Ele pode decidir 
quando a vida deve ser tomada! Quebrem este 
mandamento com pleno conhecimento sobre o que vocês 
estão fazendo, e vão sofrer o tormento do Inferno para a 
Eternidade! 
Por favor, Eu imploro a vocês, não cedam às pressões de 
Satanás, que constantemente incentiva a tirar a vida de 
forma que ele possa roubar as almas que, de outra forma, 
seriam destinadas para o Reino Glorioso de Meu Pai. 
Seu Divino Salvador, Mestre e Redentor, Jesus Cristo 
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141. Reúnam suas famílias para desfrutar o 
Novo Paraíso na Terra 
Recebido sábado, 16 de julho de 2011, 23:00  
 
Minha amada filha, quando as almas se perdem, podem 
parecer por fora, que elas estão completamente cheias de 
alegria e vivem a vida ao máximo. No entanto, elas podem 
estar perdidas para Mim e isso me traz grande tristeza. 
Tantas pessoas no mundo passam sua vida quotidiana e 
estão cheias de coisas para fazer e tão ocupadas, que 
elas se esquecem que esta Terra é feita de barro. O 
tempo gasto aqui nesta Terra é tão curto. Que todos os 
pertences pessoais se transformam em nada. As pessoas, 
quando morrem, voltam ao barro. No entanto, suas almas 
permanecem vivas e nunca vão morrer. A alma continuará 
a existir para a eternidade. 
Eu estou pedindo a vocês agora, Meus filhos, para que 
reúnam as sua famílias e amigos como um todo, perto do 
Meu coração. Quando vocês fizerem isso, vão desfrutar o 
Novo Paraíso na Terra por 1.000 anos ainda unidos. Esta 
é a Minha Promessa a todos vocês. Vivam suas vidas de 
forma responsável! Sempre coloquem suas famílias antes 
de tudo, também nesta Terra. Sempre coloquem sua 
confiança em Mim! 
Tragam suas famílias para Mim! Se elas não vierem de 
boa vontade, orem a Mim e Eu lhes darei os incentivos 
que necessitam. Eu sempre respondo as orações que 
pedem a salvação das almas. 
Seu amado Salvador, Jesus Cristo 
 
142. Qualquer homem que alega ser Eu é 
um mentiroso, porque Eu nunca Me 
manifestarei em um homem 
Recebido domingo, 17 de julho de 2011, 15:40 
 
Minha amada filha, um dos momentos mais confusos vão 
surgir em breve, quando não só aqueles que afirmarem vir 
em Meu Nome serão falsos, como haverá aqueles que 
afirmarão serem Eu. Meus filhos precisam entender isto. 
Eu vim pela primeira vez como homem, para salvar a 
Humanidade do pecado. Desta vez vou vir para julgar. 
Durante o GRANDE ALERTA muitos vão ficar cara a cara 
Comigo, mas Eu só virei pela Segunda Vez a Terra no Dia 
do Juízo. 
Qualquer homem que alegar ser Eu, é um mentiroso. Tais 
almas, e há muitas delas, Minha filha, não querem fazer o 
mal. Estão tão iludidos, que o enganador convencerá esse 
povo de tal forma, que eles vão pensar que não só têm 
poderes divinos, mas acham que são o Filho de Deus 
encarnado. Mas isto é falso. Porque Eu nunca Me 
manifestarei em outro ser humano nesta Terra. Isso nunca 
poderia acontecer. Nenhum homem é digno de tal honra, 
e isto não foi anunciado. 
Muitos virão de agora em diante e afirmarão que eles são 
Eu, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para aquelas pobres 
almas Eu digo isto: Fiquem de joelhos agora, e peçam a 
Deus, o Pai, para proteger vocês contra o enganador. Ele 
quer confundi-los para que vocês, por sua vez, não só 
confundam os Meus filhos que esperam Meu retorno à 
Terra, mas, para agravar o ridículo exaltado pelos ateus. 
Vocês não só causam vergonha para Meu Nome, mas 
estão transformando as pessoas a ir contra a sua fé em 
Deus Pai Todo-Poderoso. 
Gostaria também de alertar aqueles, que afirmam realizar 
milagres: Qualquer um que faz tais afirmações para 
manter tais poderes, não é de Deus, porque há um só 
Deus, e só Ele, ou Eu, seu amado Filho Jesus Cristo, 
podemos fazer tais coisas. Satanás, por outro lado, 
também possui poderes. Ele pode criar ilusões. No caso 
de curas milagrosas, Satanás pode trazer, através desses 
assim chamados “curandeiros”, cujos poderes são do 
ocultismo, soluções temporárias ou milagres podem 
parecer terem sido alcançados. Mas eles não vão durar 
muito tempo. Satanás também fará os assim chamados 
“milagres”, incluindo visões vistas por muitos no céu. 
Novamente: Estas são ilusões e não vêm de Deus. 

Filhos, ao tentar mostrar a sua lealdade a Mim, vocês 
estão sendo tentados pelas forças do mal, todos os dias. 
Vocês devem se concentrar apenas em Mim e em Meu 
Pai Eterno! E lembrem-se: Eu não ando na Terra como um 
ser humano. Eu posso estar presente na Terra em 
Espírito, mas Eu nunca Me manifestarei em nenhum 
homem. 
Orem pedindo orientação a cada dia e peçam o 
discernimento, para que possam distinguir mentiras da 
Verdade. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
143. A sua arma a escolher é o seu amor 
por Mim 
Recebido terça-feira, 19 de julho de 2011, 11:45 
 
Minha amada filha, felizmente você está agora de volta à 
sua rotina, depois de ter feito uma pequena pausa. Você 
vai se tornar mais forte, como resultado disso, mas 
lembre-se que ainda deve se concentrar em Mim em todos 
os momentos. 
Meu Amor por todos os Meus filhos é muito poderoso e é 
bastante diferente do amor como se fala vagamente neste 
mundo. Meus filhos sentem Meu Amor, quando Eu chego 
e bato, e eles abrem a porta para Mim. Quando Eu estou à 
sua porta, vocês tem duas escolhas: Poderão abrir a porta 
e permitir-Me entrar, ou podem fechar a porta para Eu 
fique fora. Quando vocês deixam que Eu entre, Meu Amor 
penetra suas almas. É um amor que vocês acham, que 
pode fazê-los sentirem-se surpreendentemente fracos, tão 
intenso é, ou alegres a tal ponto que não param de contar 
aos outros as suas boas notícias. 
Meus amados seguidores, os que Me amam, sabem 
disso. Por causa de seu amor e devoção por Mim, Eu 
permito que Meu Amor se irradie de vocês, para que 
se torne contagiante e se espalhe para abrasar outras 
almas. Uma vez que vocês Me aceitam em seus 
corações, Eu vou enchê-los com a Graça do Espírito 
Santo, para que possam dizer a todos o que Eu preciso 
dizer agora. 
Primeiramente, Eu amo vocês com uma ternura profunda 
em Meu coração. E segundo, por causa do Meu Amor, Eu 
vou erradicar do mundo todo mal, para que Eu possa 
trazer todos os Meus filhos de volta para o abraço do seu 
Criador, sempre amoroso, o Deus Pai. 
 
Por favor, nenhum de vocês, Meus devotos seguidores, 
devem ter medo em seus corações, porque o GRANDE 
ALERTA está se aproximando a cada semana. Quando 
esse grande evento da Minha Misericórdia acontecer, 
então vocês vão se alegrar. Meu Dom para vocês é este: 
Vocês vão aproximar-se mais do Meu coração do que 
antes. Isso fará vocês tão fortes, que irão plainar, sem 
hesitação, em direção ao Novo Paraíso na Terra, tão 
suave será esta transição. 
 
Meu Amor agora é mais poderoso do que nunca, porque 
vocês, Meus queridos seguidores, estão fazendo todo o 
possível para espalhar a Minha Palavra. Usem todas as 
maneiras para informar às pessoas, que se preparem 
para o GRANDE ALERTA! Vocês são corajosos, Meus 
filhos, e trazem alegria e felicidade para Meu triste 
coração, que anseia a cada segundo pela salvação de 
todas as Minhas almas perdidas. 
 
Estou pedindo a vocês agora para rezarem muito pelos 
pecadores, para que possam resistir a esse teste do 
GRANDE ALERTA, que vai se acontecer com vocês. 
Vá, agora, Meu exército forte e amoroso. Sua arma 
preferida é o seu amor por Mim. Vocês saberão em seus 
corações que sou Eu quem fala, e que sou Eu quem bate 
à sua porta agora. Vocês também devem bater nas 
portas dos Meus servos sagrados em  todo o mundo e 
garantir que eles leiam a Minha Santa Palavra agora! 
 
O seu amado Salvador e Redentor Jesus Cristo 
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144. Agora Vocês já estão no meio da 
Grande Tribulação - A segunda parte 
começará no final de 2012 
Recebido quarta-feira, 20 de julho de 2011, 23:00 
 
Minha filha, como você sabe, você é a vidente menos 
qualificada por causa da sua falta de conhecimento sobre 
assuntos de Santos. No entanto, você é a mensageira 
escolhida. Você precisa entender que você seria incapaz 
de defender Minhas mensagens com alguma autoridade 
verdadeira, então permaneça em silêncio quando lhe 
pedirem para definir Minhas mensagens! 
Você será provocada e desafiada a se envolver com 
argumentos religiosos, e especialmente escatológicos, 
mas você deve abster-se de responder ou fornecer sua 
própria interpretação das respostas. Devido a essa 
missão, você não será uma pessoa querida. Surgirão 
ciúmes espirituais entre os Meus seguidores, 
especialmente os teólogos e aqueles que estudaram as 
Escrituras durante toda sua vida. Então, mantenha-se 
calada porque você não tem o conhecimento, e nem, 
como Eu já disse antes, a autoridade para fazê-lo. 
Basta seguir Minhas instruções e conservá-las para si 
mesmo. Responda aos pedidos de orações por todos os 
meios, e ajude a trazer Meus seguidores e devotos, que 
prometeram juntamente o seu apoio a este. 
O tempo agora está curto. Tudo vai acontecer 
rapidamente. O GRANDE ALERTA está perto, e não 
resta muito tempo para orar por aquelas pobres almas 
que serão perdidas. Recitando o Terço da Minha Divina 
Misericórdia, dedicado a essas almas em particular, 
muitos milhões serão salvos. 
Vocês, Meus filhos, estão agora no meio do que é 
chamada a “Grande Tribulação”, conforme profetizado em 
Meu Livro Sagrado. A segunda parte da Grande 
Tribulação começará, como Eu disse antes, no final de 
2012. Isto não é para assustá-los, Minha filha, mas para 
alertá-los sobre a urgência com que Meus filhos devem 
rezar pedindo Minha ajuda. 
Por meio das orações dos Meus videntes em todo o 
mundo, o poder da Nova Ordem Mundial (New World 
Order), impulsionado por forças maçônicas, já está 
começando a se diluir e desvendar diante dos seus 
olhos. Muitas dessas organizações mundiais, sedentas de 
poder, serão colocadas de joelhos e humilhadas, não só 
para responder a Deus Pai, por sua maldade, mas 
também para aqueles a quem devem respeito nesta Terra. 
Percebam agora como os grupos poderosos tentam 
superar uns aos outros, encobrir seus próprios pecados 
e esconder a verdade daqueles em posições elevadas que 
têm medo. A oração, Meus filhos, está fazendo isto. Deus, 
o Pai, está golpeando agora para punir essas pessoas, 
antes que elas possam infligir o plano do mal, que estão 
preparando para controlar os Meus filhos. 
Este é um momento doloroso, filhos, porque a influência 
de Satanás nunca foi tão poderosa, como nestes 
últimos dias do seu reinado na Terra. Lutem contra seus 
maus caminhos, filhos - todos vocês! Basta olhar para os 
estragos que ele está causando, quando ele joga irmão 
contra irmão, País contra País, criando ódio entre todos 
vocês e desrespeito pela vida um do outro. E também há o 
ódio puro que ele tem contra os Meus filhos, por causa de 
Mim, seu amado Salvador. O ódio que ele desperta contra 
Meu Pai tem alcançado proporções epidêmicas. A forma 
mais poderosa de ódio demonstrado conta Meu Pai, é 
para que os homens neguem que Ele existe. Como 
vocês devem sentir angústia, filhos, por tudo que têm que 
enfrentar no mundo de hoje. Ninguém pode ignorar a 
profunda inquietação, que é estimulada por Satanás e 
seus milhões de demônios infiltrados em todo o mundo. 
Meu Amor por todos vocês agora será comprovado. 
Com o GRANDE ALERTA venho mais uma vez salvá-los 
através da misericórdia de Deus, o Pai. Acreditem em Mim 
e em Meu Pai Eterno, e vocês não terão nada a temer. 
Ignorem o que está acontecendo e vocês vão deixar de 
preparar-se adequadamente. Seu Salvador Jesus Cristo 

145. Segunda Mensagem de Deus Pai: 
Ninguém vai deixar de ouvir a Palavra de 
Meu Filho, antes de chegar a hora de Sua 
Segunda Vinda 
Recebido sábado, 23 de julho de 2011, 17:15 
 
Eu venho em Nome de Meu amado e precioso Filho Jesus 
Cristo. Minha escolhida filha,  as vezes você vacilou na 
sua atenção ao chamado do Meu amado Filho para ouvi-
Lo falar, mas tem crescido diante dos Meus olhos, por 
causa do dom (do livre arbítrio) que você Lhe tem dado. O 
seu dom para se tornar uma alma vítima a fim de ajudar a 
salvar milhões de almas, faz que Ele chore de alegria e 
alívio. Tantas almas estão sendo perdidas para o fogo do 
inferno, todos os dias, a cada segundo, e em cada suspiro 
que você dá. 
Meu Filho pede agora sua submissão total, Minha filha. 
Não hesite em obedecer a cada ordem Sua. Seu coração 
está cheio de amor e compaixão, não somente por Meu 
Filho precioso, mas para todos os Meus filhos. Tocada 
agora pelo Espírito Santo, você vai sentir o Amor 
instantâneo pelos estranhos nos quais você vai ver Minha 
Luz. Você, Minha filha, já recebeu as |Graças de ver o 
amor e o mal em todos. Você também será capaz de 
discernir rapidamente o pecado nas pobres almas 
equivocadas. 
Realizar esta missão agora, significa que você deve 
fortalecer-se com toda proteção. Minha filha, Eu vou 
proteger você e seus entes queridos, porque agora você 
vai se tornar alvo do maligno. Reze e peça-Me essa 
proteção todos os dias, e você será protegida conta a 
intensidade da perseguição. Você deve agora chamar-Me 
para ajudar a espalhar estas mensagens, para que a Voz 
do Meu Filho seja ouvida e reverenciada na forma como 
deveria. 
Minha mensageira, Minha filha, tem pouco conhecimento 
ainda sobre o que é exigido de você. Como é que tanta 
informação pode ser dada a você em um momento. Agora 
serão inspiradas por Mim e você irá cumprir, sob Minha 
orientação, as profecias preditas quando a palavra do Meu 
Filho for espalhada como o Santo Evangelho à 
Humanidade. Ninguém vai deixar de ouvir a palavra de 
Meu Filho antes de chegar a hora de Seu Retorno. 
Essa tarefa lhe foi dada e por este presente você deve 
inclinar sua cabeça para apreciar o presente Glorioso dos 
Céus. 
Minha filha, você vai ser amparada em todos os sentidos, 
mas deve obedecer o Meu Filho em todos os momentos. 
Intensifica agora, Minha filha, porque os homens precisam 
ouvir a Palavra de advertência que o Meu Filho dá, para 
que as almas não tenham que sofrer os tormentos do 
inferno quando morrerem em pecado mortal, sem lhes ter 
sido dada a oportunidade de serem redimidos pelo Meu 
Filho durante o GRANDE ALERTA. 
Deixe a Minha paz inundar sua alma agora. Meu coração 
envolverá cada movimento que você fizer. Nunca pense 
que está sozinha neste trabalho, porque você está sendo 
guiada a cada minuto do dia. 
Deus, o Pai 
 
146. Agosto de 2011:  O mês para salvar 
almas 
Recebido sábado, 23 de julho de 2011, 17:30 
 
Minha amada filha, você Me faz tão feliz. Sua entrega total 
significa que agora Eu posso salvar mais almas em toda 
parte. O sentido de uma alma vítima, Minha filha, não está 
totalmente claro para você, com seu pleno significado, 
mas com o tempo você vai entender. Até lá você será tão 
forte, que sofrer por Mim não vai lhe trazer tristeza, mas 
sim alegria. Não vai ser fácil, mas trabalhar para Mim, seu 
amado Salvador, não é fácil. 
Foi por inspiração de Deus, Meu Pai Eterno, que você foi 
incentivada a fazer este sacrifício final por Mim. Esta é 
uma graça muito especial, Minha filha, embora não pareça 
em termos humanos. Minhas Graças nem sempre trazem 
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alegria e felicidade em sua vida. Elas podem trazer 
sofrimento, mas ao mesmo tempo fornecer-lhe um 
conhecimento real do Meu Reino Glorioso. 
Muitas, muitas pessoas no mundo formam Meu exército 
precioso. Elas, através da oração, do sofrimento pessoal e 
espalhando a Minha Palavra, salvam almas. Se Meu 
exército for mais forte na salvação das almas, menor será 
o impacto do GRANDE CASTIGO. 
Peço a todos os Meus filhos para passarem o mês de 
agosto orando o Terço da Minha Divina Misericórdia 
diariamente, pelas almas perdidas que não sobreviverão 
ao GRANDE ALERTA. Um dia de jejum por semana 
também é necessário, assim como a missa diária e o 
recebimento da Santíssima Eucaristia. 
Se um número suficiente de vocês fizerem isso, o que Eu 
chamo o mês da "salvação das almas", então milhões 
de almas serão salvas no mundo. Façam isso por Mim, 
filhos, e vocês se tornarão parte do Meu Reino Glorioso. 
Suas almas, no momento da morte, irão comigo para o 
Paraíso. Esta é Minha Promessa mais solene. 
Eu  amo a vocês, filhos. Agora vão e formem o exército 
mais poderoso do mundo! O exército do Amor. O 
verdadeiro Exército da Salvação. 
Seu amado Salvador, Redentor da Humanidade, Jesus 
Cristo 
 
147. Deus, o Pai irá destruir a conspiração 
para derrubar moedas 
Recebido domingo, 24 de julho de 2011, 23:00 
 
Minha amada filha, a devoção de Meus seguidores e a 
lealdade a Mim e a Meu Pai Eterno já estão fazendo uma 
grande diferença. Vocês, Meus filhos, devem saber que 
sua devoção produz chamas de tal magnitude em Meu 
coração que parece explodir de Amor por vocês. O Céu se 
regozija agora com a maneira como vocês, Meus amados 
filhos, Me honram com tal paixão e devoção. Vocês 
sabem em suas almas, que sou Eu quem fala. Sou Eu 
quem gera um sentimento de Amor e ternura em seus 
corações. 
Tenho uma mensagem para todos vocês, filhos, que 
seguem Minha Divina Palavra Santíssima neste site na 
internet. Em um mundo moderno é assim que devo 
comunicar-Me. Este e outros canais de comunicação 
serão utilizados para garantir que a Minha Palavra seja 
ouvida e sentida por todos os fiéis, os não crentes e 
aqueles que não Me conhecem. 
Por favor, saibam que todos os esforços que vocês 
fizerem de seu amor por Mim, está tendo um impacto. 
Ouço cada um de vocês. Eu sei a alegria que Eu trouxe 
para as suas almas. Congratulo-Me com a maneira com 
que seu trabalho está espalhando a Minha Palavra. Vou 
premiar todos e cada um de vocês com as Graças e 
favores especiais. Peçam-Me para ouvir suas preces! 
Vinde a Mim! Eu vou ouvir os seus pedidos. 
O trabalho da Nova Ordem Mundial (New World Order) 
já está começando a desmoronar nas emendas. Isto é 
por causa das orações – as suas orações. Deus, o Pai 
Eterno, vai destruir aqueles que continuam a infligir a 
sua trama horrível para derrubar moedas do mundo, 
bem como os líderes políticos que estão tentando 
depor. Sua Mão vai agora continuar caindo encima 
daqueles para proteger os Meus filhos. 
Por favor, Eu convido todos vocês para dizerem ao 
máximo de vozes influentes, incluindo os meios de 
comunicação (mídia), sobre essas mensagens. Muitos 
consideram vocês como delirantes, quando vocês falam 
dessas mensagens. Não tenham medo, porque as Graças 
que vocês receberão, para fazer este trabalho, excedem 
em muito o abuso inicial que vocês vão suportar. 
Sigam em frente agora, Meus amados filhos, com amor e 
alegria em seus corações! Minha Palavra deve ser bem 
recebida! Vocês sabem que Eu ando com vocês, então Eu 
posso fortalecer os laços de amor com todos os Meus 
seguidores que Eu escolhi, para ficarem perto do Meu 
Sagrado Coração. Meu Precioso Sangue está sendo 
derramado com tanta boa vontade sobre cada um de 

vocês, para que possam ser salvos ele cobre vocês a 
cada dia. 
Vocês são Meu amado exército e, juntos, vamos subir 
para trazer de volta todos os seus irmãos e irmãs 
novamente para a casa gloriosa a que vocês têm direito. 
Amo e estimo cada um de vocês, filhos. Nunca esqueçam 
disso! Quando vocês rezarem cada dia, façam-Me esta 
oração: 
Ó Meu precioso Jesus, abraça-me em Vossos braços e 
permita que a minha cabeça descanse em Vosso 
ombro, de modo que possa elevar-me para o Vosso 
Reino Glorioso, quando chegar a hora certa. Permita 
que o Vosso Precioso Sangue corra dentro do meu 
coração, que possamos estar unidos como um só. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
148. Satanás é impotente contra os Meus 
devotos seguidores  
Recebido segunda-feira, 25 de julho de 2011, 09:00 
 
Minha amada filha, é com grande alegria que Eu, mais 
uma vez, falo sobre a conversão que está ocorrendo 
agora no mundo. Como mais atrocidades são cometidas 
pelos homens através da influência de Satanás, muitos de 
Meus filhos estão começando a questionar os níveis de 
intensidade dos assassinos agora, que prevalecem em 
seu mundo. Por causa do fato que mais mal é 
apresentado a vocês, o mesmo acontecerá com a 
percepção de que Satanás, de fato, existe. Para aqueles 
que não acreditam que ele exista, então deixem-Me 
explicar-lhes como vocês podem ver as suas obras 
maldosas: 
Cada vez que Meus filhos testemunham assassinatos, 
suicídios, guerras, corrupções de governos e detentores 
do poder, arrogância, ganância e injustiças, saibam que 
estas ações são a manifestação de Satanás. O maligno 
está desesperado agora, para envenenar as mentes dos 
Meus filhos, ele fará tudo que puder neste momento da 
história, tão intensa é a sua raiva. Vocês, Meus filhos, são 
seu alvo. Enquanto ele acha fácil contaminar as almas que 
se deixam abertas à sua influência - aqueles que 
continuamente buscam a auto-glorificação nesta Terra - 
ele encontra mais dificuldade para entorpecer o espírito de 
Meus seguidores devotos. Eles estão bem-aventurados 
com o Dom do Espírito Santo, e Satanás é impotente 
contra eles. 
Todos aqueles que obedecem à Minha instrução de 
oração, tornar-se-ão mais fortes na mente e no espírito. 
Então eles não se importam que Satanás os ataque com 
fúria, porque seu escudo de blindagem é muito forte. Isso 
não significa que ele não usará todos os métodos para 
seduzi-los através dos desejos da carne. Isso não significa 
que ele não vá machucar vocês, sussurrando nos ouvidos 
das pessoas próximas a vocês, e daqueles a quem vocês 
amam. Fiquem firmes, Meus seguidores, pois será através 
de suas forças que ele vai ser esmagado para sempre! 
Ele, Meus filhos, se tornará impotente, quando se espalhar 
a conversão. Como ele pode levá-los a beber do seu copo 
venenoso, de ódio contra a Humanidade, quando vocês 
não têm sede de todas as suas promessas vazias? 
Quanto mais fortes vocês são, tanto menos ele irá 
incomodá-los. 
Saibam agora que, quando vocês testemunham 
agitação global é o enganador no seu trabalho. Meus 
seguidores já percebem instantaneamente a maldade de 
Satanás, quando suas obras são tão flagrantemente 
óbvias. Rezem, para que seus irmãos e irmãs também 
testemunhem suas obras más, e possam reconhecê-las 
pelo que são. É somente quando os que não crêem 
finalmente aceitarem que Satanás existe, que eles 
voltarão para Mim em busca de refúgio. 
Rezem agora para a conversão global! A conversão que 
irá acontecer, não apenas por causa do GRANDE 
ALERTA, mas também por causa da Verdade. 
O seu amado Mestre e Salvador Jesus Cristo 
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149. Recado para padres e freiras da Igreja 
Católica Romana 
Recebido segunda-feira, 25 de julho de 2011, 21:00 
 
Minha amada filha, Minha Palavra está se espalhando 
agora rapidamente como predito sobre o GRANDE 
ALERTA. 
Meus pobres servos sagrados estão sofrendo, Minha filha. 
Por favor, peça a todos que leiam Minhas mensagens, que 
rezem muito por todos aqueles servos sagrados, 
sacerdotes, freiras, pastores e todos aqueles nas 
congregações Cristãs em todo o mundo. 
A Igreja Católica está sendo perseguida além de sua 
resistência. Satanás e seu exército atacaram a Igreja 
Católica Romana através da infestação. É seu desejo 
minar a Minha Igreja através da maldade de abuso 
clerical que levou a esta situação terrível. 
Os pobres filhos que sofreram abuso sexual foram 
atacados pelos asseclas de Satanás que estavam 
presentes naqueles servos sagrados, que se permitiram 
ser seduzidos pelo maligno. Satanás anda em Minha 
Igreja, porque ele quer provocar a sua queda. Quanto 
aos Meus pobres inocentes padres e freiras, que eles 
também são vítimas do preconceito nas mãos daqueles 
que acusam os pecados dos outros sobre eles. 
Meus pedidos para os Meus amados sacerdotes, freiras e 
servos sagrados são estes: Não desistam! Lembrem-se, 
por suas provações vocês vão ser elevados ante Meus 
olhos, se vocês puderem suportar esses preconceitos. 
Deixem-Me enxugar suas lágrimas agora, porque vocês 
estão sendo perseguidos de uma forma nunca antes 
experimentada pela Minha Igreja. 
Vocês, Meus amados servos, são os Meus apóstolos, e 
nunca devem ceder a estas pressões externas. Vocês 
nunca devem desistir de seu chamado para Me seguir! 
Lembrem-se que Eu sou sua Igreja. Choro lágrimas de 
grande tristeza por vocês. Vocês estão agora sofrendo 
pelos pecados de seus irmãos e irmãs, que sucumbiram 
ao maligno. Rezem, rezem, rezem pedindo a coragem 
para enfrentar agora com dignidade Minhas Santas 
Palavras! 
Eu preciso de seu apoio, mais do que nunca. Eu preciso 
de vocês para administrar os Sacramentos a uma 
congregação faminta e desiludida. Por favor, não Me 
abandonem, especialmente neste momento em que 
Satanás está infiltrado na Igreja Católica com seus 
seguidores. 
Voltem agora a rezar muito para salvar-se do Falso 
Profeta, que anda nos corredores de poder dentro do 
Vaticano! Ele vai subir brevemente. Não se liguem com 
ele, ou vocês estarão perdidos para Mim para sempre! 
Esta é a Minha Promessa. Ajoelhem-se em humildade, e 
chamem o Espírito Santo para iluminar as suas almas, de 
modo que vocês sejam capazes de discernir a Verdade 
das mentiras que vocês serão forçados a engolir pelo 
Falso Profeta. 
Nunca se desiludam com os julgamentos que vocês 
sofrerem! Aceitem-nos para o que irão oferecer-lhes-á 
força da mente e da alma! Então vocês vão levar Meus 
filhos para o Fim dos Tempos com dignidade, humildade e 
força. Sejam corajosos agora. Eu estou guiando vocês. 
Voltem agora e rezem pelas graças extras, para torná-los 
mais fortes nas suas missões Divinas. Seu amado 
Salvador Jesus Cristo 
 
150. Virgem Maria: “Alma Vitima” 
Recebido quinta-feira, 28 de julho de 2011, 14:25 
 
Minha filha, é com grande alegria que Eu venho ajudar a 
guiá-la na sua missão de ajudar o Meu Filho amado, 
Jesus Cristo, para salvar mais almas. Sua entrega total 
para oferecer ao Altíssimo, Deus o Pai, a fim de tornar-se 
uma alma vítima, é aceita com grande alegria no Céu. 
Você, Minha filha, agora está caminhando para ajudar a 
salvar aquelas almas que teriam sido destinadas para o 
abismo da escuridão. Esta oferta será recompensada com 

graças especiais, para dar-lhe a força para suportar as 
provações com maior facilidade. Seu espírito, Minha filha, 
vai ser fortalecido agora, de modo que os assuntos 
relativos ao mundo materialista terão pouca importância 
ante seus olhos. 
Peça sempre a Mim, sua Mãe, para trazê-la junto ao peito 
do Meu precioso Filho amado, Jesus Cristo e Deus, o 
Altíssimo. Reze agora para preparar-se adequadamente 
para consagrar-se para este importante desafio. Eu 
sempre cubro você com Meu manto Sagrado, e você, 
Minha doce filha, estará sempre perto do Meu coração. 
Sua amada Mãe, Rainha dos Anjos 
 
151. Rezem pelas almas daqueles que 
enfrentarão a condenação, e que não 
sobreviverão ao GRANDE ALERTA 
Recebida quinta-feira, 28 de julho de 2011, 15:30 
 
Minha filha, a secura espiritual que você atravessou nos 
últimos dias, quando foi impossível para você orar, foi 
porque o enganador tentou puxá-la para longe de Mim. 
Agora, você concretizou o seu compromisso final para se 
tornar uma alma vítima de Meu Pai Eterno, a fim de 
ajudar-Me a salvar almas, vai receber uma proteção 
extraordinária para evitar que o enganador distraia você. 
Agora chegou o tempo em que é necessário uma grande 
quantidade de orações, esta é a oportunidade final, filhos, 
para ajudar na salvação das almas, que não irão 
sobreviver ao GRANDE ALERTA. Por favor, atendam Meu 
chamado para rezar muito pelos pobres filhos perdidos 
durante o mês de agosto, que será o mês da salvação das 
almas. 
Espalhem a Palavra entre os grupos de oração, em todos 
os lugares, para que sigam as Minhas instruções, que 
participem na Santa Missa diária, na Eucaristia diária e 
façam um dia de jejum semanal, durante todo o mês. Não 
subestimem o poder que suas orações terão, quando se 
trata de salvar almas. 
Comecem orando por aqueles membros de sua própria 
família que estão em pecado ou que não são fiéis. Incluam 
seus amigos e conhecidos que viraram as costas para 
Meus Ensinamentos, e que infligem injustiças sobre os 
outros. Eles precisam de suas orações agora. 
Agora é o momento de uma reflexão silenciosa, porque o 
dia do GRANDE ALERTA se aproxima. Oração no silêncio 
prolongado e devoção são necessários, e Eu conduzo os 
Meus servos sagrados em todos os lugares para que 
levem Meus filhos a orarem pelas almas daqueles, que 
enfrentarão a condenação. Só a oração pode ajudá-los 
agora, especialmente a recitação do Terço da Minha 
Divina Misericórdia. Unam-se em amor por Mim! 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
152. Vocês não pertencem a Satanás, vocês 
pertencem a Mim e ao Meu Pai Eterno 
Recebido sábado, 30 de julho de 2011, 15:30 
 
Minha amada filha, há momentos em que você pensa que 
você não será capaz de suportar as provações que você 
recebe por causa de Minhas mensagens, mas você não 
deve temer. O medo não é algo que você precisa sentir. 
Se você puder, primeiramente deixe-Me eliminar seus 
medos, confiando-se a Mim completamente, você estará 
livre. 
Ó, como Meus filhos se esqueceram do Poder do Reino 
Divino, Minha filha! Se eles pudessem baixar seus 
escudos por um momento, seriam capazes de ver 
claramente  desdobrarem-se as fases do Meu Plano 
Divino para a Humanidade. Este escudo, o escudo da 
inteligência humana, impulsionado pela lógica humana, 
por sua vez, é incendiado pelos avanços que o homem 
tem feito através da ciência, isso é nada mais que feno. 
Parece sólido, mas é vazio de substância. O homem 
acredita que fornece proteção contra a Verdade, a 
Verdade da Presença Divina de Deus. 
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Seu escudos, Meus filhos, bloqueiam-Me e bloqueiam os 
Meus Ensinamentos, e sua vida será sua queda. Com o 
tempo, não lhes oferecerá nenhuma proteção e vai 
queimar tão rápido, tão instantaneamente como uma 
palha e vocês vão sentir-se nus. Sua nudez acabará por 
revelar-lhes o engano de Satanás e todas suas promessas 
mundanas vazias de segurança, que realmente não 
existem. A teimosia do homem em não aceitar a existência 
de Meu Pai Eterno, será a causa de sua expulsão para a 
escuridão. 
Quando vocês verem Minha Luz, as chamas do Meu 
Amor, que logo se materializam nos céus, não tenham 
dúvidas! Esta não será uma ilusão. Vai ser uma realidade 
e vocês devem humilhar-se e abrir os olhos para a 
Verdade. Não virem os olhos para o lado oposto e nem se 
escondam com medo! Minha presença deve ser aceita por 
vocês como sua última chance para a salvação. Sou Eu 
que venho para envolvê-los em Meus braços. Sou Eu, seu 
Salvador, que mais uma vez venho tirar vocês da beira do 
abismo, das trevas e do desespero. Já lhes disse que Eu 
nunca os abandonarei. Eu nunca vou deixá-los à mercê de 
Satanás, porque vocês não pertencem a ele. Vocês 
pertencem a Mim e a Meu Pai Eterno, o seu Criador. 
Quando vocês puderem ver Minhas chamas de Glória nos 
céus, fiquem alegres. Qualquer dúvida que já tiveram 
sobre a existência de Deus, o Pai, irá desaparecer. Para 
beneficiar-se das graças que o GRANDE ALERTA trará 
para as suas almas, para que possam ser salvos, vocês 
deverão parecer pequenos diante de Meus olhos e pedir-
Me para perdoá-los dos seus pecados. Meu Amor vai 
inundar suas almas e vocês vão voltar-se para Mim e seu 
verdadeiro lar. 
Se vocês resistirem à Minha misericórdia, por arrogância 
ou raciocínio intelectual,  vocês estarão perdidos. 
Esperem agora pela Minha misericórdia com alegria e 
entusiasmo e se tornarão inteiros novamente. Vocês vão 
renascer. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
153. Estejam preparados a todo momento 
Recebido segunda-feira, 1° de agosto de 2011, 23:00 
 
Minha amada filha, agora você está verdadeiramente em 
união Comigo. Agora você vai sentir porque tornou-se 
urgente ajudar as pessoas a abrir os olhos para que 
possam converter-se a fim de entrarem no Reino de Meu 
Pai. 
Hoje há tantos homens que zombam de Mim. Quando 
Meu Nome é mencionado pelos fiéis de uma forma 
reverente, também eles são ridicularizados e zombados. 
Há outros que ficam com raiva quando são desafiados em 
Meu Nome. Há ainda outros que não só Me negam, mas 
até Me odeiam. Nunca antes, em outros tempos, houve 
tantas pessoas no mundo que virassem as costas para a 
fé. 
Tantas almas escolheram descartar qualquer hipótese de 
que Eu ou Meu Pai Eterno existimos. Elas acham que não 
é importante que acreditem e que isto é irrelevante para 
suas vidas. Muitas dessas almas, mornas em sua fé, 
recusam Meus Ensinamentos, pois no que se referem a 
Meus Ensinamentos, só falam da boca pra fora. Eles 
acreditam que ainda vão ter muito tempo na vida, mais 
tarde, para se dedicar o tempo necessário à sua fé. Isto é 
especialmente verdade com as gerações mais jovens, que 
pensam que sua fé não é algo com que eles precisam se 
preocupar agora. Eles acreditam que terão muitos anos 
pela frente para honrar a Mim, seu amado Salvador e ao 
Meu Pai Eterno. É por isso que as pessoas mais idosas 
tendem a reacender sua fé em um estágio posterior de 
suas vidas, quando elas começam a pensar sobre o seu 
futuro. O que os homens não conseguem entender é que 
eles podem morrer a qualquer momento, a qualquer hora, 
com qualquer idade, desde o nascimento até a velhice. 
Não importa. Eles devem estar preparados a todo 
momento. 
Imploro a todos os fiéis para que rezem pelo 
discernimento, para que ensinem os jovens em todos os 

lugares sobre a necessidade urgente de abrir os olhos 
para o Amor que Eu e Meu Pai Eterno temos para cada 
um deles. Ajudem a abrir os olhos para a promessa do 
Paraíso. É seu dever para Mim agora, para que Eu não 
perca Meus filhos mais jovens para as mentiras que 
Satanás espalha no mundo de hoje. 
Ajudem-Me a salvar todos aqueles que acreditam, que o 
tempo é abundante para eles, que prestem atenção em 
suas almas e na preparação para o Novo Paraíso na 
Terra, que já se aproxima e que vai se tornar uma 
realidade em um piscar de olho, quando a maioria de 
vocês nem esperam. 
O seu amado mestre e Salvador Jesus Cristo 
 
154. Perguntas para Jesus 
Recebido segunda-feira, 1° de agosto de 2011, 23:30 
 
Após receber a mensagem intitulada "Estejam preparados 
a todo momento" a vidente viu uma imagem de Jesus em 
que Ele aparecia triste. Ela então fez-Lhe uma série de 
perguntas e Jesus respondeu: 
 
Pergunta a Jesus: "Você está triste?" 
Resposta: Sim, e cansado. Os pecados dos homens estão 
partindo o Meu coração em dois. 
 
Pergunta a Jesus: "O que pode ajudar?" 
Resposta: Oração e muitas delas. A devoção dos 
seguidores, através da reza diária do Terço da Minha 
Divina Misericórdia e do Santo Rosário, vai salvar Meus 
filhos. Eles, Meus seguidores, devem perseverar mesmo 
que isso seja difícil.  
 
Pergunta a Jesus: "O que mais perturba você?" 
Resposta:  
Aqueles que não só Me odeiam, mas que escolheram 
adorar a Satanás em rituais obscenos, onde eles não 
podem perceber como estão sendo enganados. 
Os Meus servos sagrados (sacerdotes) que perderam seu 
amor por Mim. 
Aqueles que perseguem aos outros. 
Os assassinos, sem nenhuma consideração pela vida dos 
Meus filhos. 
O aborto, a pior forma de genocídio. Eu derramo lágrimas 
a cada momento pelas Minhas pequenas almas que 
nunca puderam começar a sentir a sua primeira 
respiração. 
A Guerra e a facilidade com que é declarada, 
normalmente, por aqueles que, se fossem colocados no 
meio de um campo de batalha, fugiriam covardemente. 
Muitas dessas pessoas que declaram guerra fazem isso 
apenas para ganhar poder. Eles Me ofendem muito. 
 
Pergunta a Jesus: "O que deixa você feliz?” 
Resposta: A fé de Meus seguidores e aqueles que estão 
determinados a ajudar-Me salvar almas. Eu os amo com 
tanta ternura e compaixão. Eles serão muito 
recompensados no Reino de Meu Pai. 
 
155. Deus Pai: Uma mensagem muito 
urgente para a Humanidade 
Recebido terça-feira, 2 de agosto de 2011, 20:15  
 
Eu venho em Nome de Meu Filho Jesus Cristo. Eu sou 
Deus Pai e desejo comunicar-Me com o mundo inteiro. É 
Minha intenção colocar uma pausa na gravidade do 
GRANDE CASTIGO, para dar à Humanidade uma chance 
de abrir seus corações para a Verdade da Minha 
existência. Eles, Meus filhos preciosos, devem saber que 
Eu sou Deus, em primeiro lugar de Misericórdia e depois 
também de Justiça. 
Minha Misericórdia foi ampliada a limites 
extraordinários. Eu vou, por causa do poder da oração, 
segurar a Minha Mão para trás como misericórdia para 
que o homem possa aliviar o ódio que se manifesta em 
muitas almas em todo o mundo. 
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Cuidado, Meus filhos, quando Eu os avisar que se não 
pararem de espalhar o pecado, irá resultar em um 
Castigo que destruirá grande parte da Humanidade! 
Como um Castigo que não foi testemunhado desde os 
dias do dilúvio que destruiu a Terra, nos tempos de Noé. 
Eu não vou mais permitir que vocês, Meus filhos ingratos, 
destruam aqueles que têm demonstrado lealdade a Mim. 
Nem vou ficar parado e permitir que a Nova Ordem 
Mundial vá contaminar Minha Criação, Meus filhos, 
Minha Terra. 
Prestem atenção agora nisto: É um dos avisos finais 
que está sendo dado à Humanidade. Afastem-se agora 
do caminho do pecado e vocês serão salvos! Afastem-se 
para longe da devoção cega à tentação de Satanás e seus 
encantos sedutores que atraem vocês por meio do amor 
de si mesmos e das maravilhas materiais! Se vocês 
continuarem a destruir este belo mundo, criado por Amor a 
vocês, da maneira que o fazem, não vai sobrar para vocês 
infligirem mais danos. 
Eu sou o Deus de Amor, lento para a cólera, mas a 
Minha paciência está se esgotando. Aqueles que 
continuarem a mutilar e destruir Meus filhos, através 
da guerra e do controle das finanças do mundo, 
saibam que seus dias estão contados! Sua chance de 
redenção agora será a última! Se vocês não 
responderem adequadamente durante o grande Dom 
da Misericórdia, que é o GRANDE ALERTA, então 
vocês e seus asseclas serão destruídos! 
A Minha Glória será conhecida por todo homem, mulher e 
criança. Aqueles que escolherem o caminho para o Meu 
Reino, terão vida eterna. Aqueles que não o fizerem, vão 
experimentar uma escuridão como eles nunca 
imaginaram, nem gostariam! 
Seguidores de Satanás, que conscientemente idolatram a 
maldade dele, ouçam agora a Minha Promessa: a vocês, 
Meus filhos perdidos, será oferecida a mão de Amor e 
paz, mais uma vez, durante o GRANDE ALERTA. 
Agarrem-se nele porque será a sua tábua de salvação de 
volta para o seio do Meu Amor. Ignorem Meu apelo, e 
vocês vão sofrer por toda a eternidade e nunca mais 
poderão voltar ao redil da Minha família querida. 
 
Isto agora, Minha filha, é um dos avisos mais 
importantes para salvar seus irmãos e irmãs do fogo 
torturante da condenação eterna! 
Rei do Altíssimo, Deus Pai Todo-Poderoso 
 
156. Virgem Maria: Eu aparecerei só 
algumas vezes mais no mundo 
Recebido quarta-feira, 3 de agosto de 2011, 09:45 
 
Minha filha, não tenha medo nesta missão, porque já foi 
predito que a conversão irá realizar-se. Infelizmente nem 
todas as pessoas serão ou poderão ser salvas. Aqueles 
que perseguem o Meu precioso Filho no mundo de hoje, 
são piores do que aqueles que O executaram durante a 
crucificação. Porque Meu Filho morreu para salvar do 
pecado a Humanidade, uma lição que foi ensinada para 
todo o mundo sobre a necessidade da devoção ao Meu 
Filho. Muitos que conheceram a Verdade preferiram 
ignorar isso. 
Eu fui enviada muitas vezes para estimular a oração em 
todo o mundo e, ainda assim, os Meus avisos aos filhos 
foram esquecidos. Hoje, quando Eu Me tornar conhecida, 
através de videntes em vários Países, eles não somente 
serão ignorados, mas também serão ridicularizados. 
Minha presença, os sinais que Eu mostro no céu e outras 
manifestações são rejeitados. Mesmo sacerdotes e 
Bispos ignoram Meus alertas. Eles também se 
afastaram da crença nas Intervenções Divinas. Como 
estão cegos, rejeitando a ajuda da sua amorosa Mãe! 
Meu Filho sofre tanto, é de partir o coração vê-Lo em 
agonia hoje por causa do mal causado pelo pecado. Meus 
filhos não têm ideia como Ele sofre o tormento que é para 
Ele ter que testemunhar no mundo, quando Ele vê a 
crueldade dos homens. 
 

Minha filha, lembre aos Meus filhos que Eu vou aparecer 
apenas mais algumas vezes no mundo, porque 
chegou o tempo da batalha final, quando Eu vou 
esmagar a cabeça da serpente. 
Meus filhos devem saber o quanto eles são amados e 
acolhidos por Meu Filho amado. Exorto vocês a abrirem 
seus corações e mostrar-Lhe amor e compaixão, porque 
Ele merece. Ele, seu Salvador, que aceitou de bom grado 
a morte na sua forma mais cruel, para salvar vocês, Ele 
quer agora salvar esta geração contra os laços de 
Satanás. 
O enganador, Minha filha, dá gargalhadas, porque ele 
sabe que conseguiu roubar almas preciosas. Rezem, 
rezem, rezem agora, para que o Meu Filho seja ouvido 
durante o GRANDE ALERTA e que Seu Dom de resgate 
seja aceito de braços abertos e com humildade. 
Lembrem-se que, como Mãe de vocês, sempre vou 
implorar por clemência para os Meus filhos. Minhas 
lágrimas foram derramadas por aqueles que não querem 
ouvir a Verdade, porque é só através da oração constante 
que essas almas infelizes poderão ser resgatadas. 
Sua amada Mãe, a Senhora, Rainha das Dores 
 
157. Virgem Maria: Meu aniversário é um 
dia de festa muito especial 
Recebido quinta-feira, 4 de agosto de 2011, 20:30 
 
Amanhã, Minha filha, é uma festa muito especial para 
Mim, sua querida mãe, pois é Meu aniversário. 
Meu coração está profundamente entristecido por causa 
do abuso que o Meu Filho amado está sofrendo pelos 
pecados dos homens. Eu sorrio, vendo Meus filhos 
dedicados fazendo todo o possível para salvar almas, mas 
Minhas lágrimas ainda fluem porque Eu não posso 
suportar o sofrimento neste mundo. 
Minha filha, não vire as costas nem um momento, mas 
espalhe as mensagens do Meu Filho Jesus Cristo e do 
Deus Altíssimo, porque o tempo está se esgotando. 
Dedique o máximo do tempo possível para esta missão. 
Continue, Minha filha. Eu cobrirei você com Meu manto 
sagrado em todos os momentos. 
Sua amada Mãe, Rainha dos Céus 
 
158. Nesse tempo de espera: Digam aos 
outros o que esperar 
Recebido quinta-feira, 4 de agosto de 2011, 21:40 
 
Minha amada filha, o mundo a cada dia fica mais 
deteriorado. Entre os Meus filhos há uma mistura de 
esperança, preocupação, raiva e desespero por causa da 
guerra e da falta de dinheiro para alimentar e vestir suas 
próprias famílias. Mas prestem atenção nisto: Vocês não 
terão que se defender por si mesmos por muito mais 
tempo, porque muito em breve, depois do GRANDE 
ALERTA, haverá um sentimento mais positivo de Luz e 
amor no mundo. Nem tudo está perdido, Minha filha. 
Rezem por aqueles que se converterão durante o 
GRANDE ALERTA, para que eles  permaneçam no 
caminho da Verdade. Rezem para que o amor por Mim e 
Meu Pai Eterno se torne mais forte entre os seguidores 
que já conhecem a Verdade. 
Enquanto Meus filhos abraçarem o Dom do GRANDE 
ALERTA, então não haverá nada a temer. 
Para aqueles que não permanecerem no caminho certo, 
mas se voltarem para os caminhos pecaminosos, esses 
terão muito que temer. Meu Pai não permitirá que eles 
contaminem a outros através de suas formas rebeldes e 
perversas. Eles vão sofrer interrupções. Infelizmente, 
muitos se afastam da Verdade e tentam continuar a impor 
poder e controle sobre o restante dos Meus filhos. 
Rezem para que o GRANDE CASTIGO seja diluído! 
Suas orações irão ajudar a converter e evitar tais 
situações. Agora este é o tempo de espera. Orando. 
Preparando e garantindo que o máximo possível de 
pessoas saibam o que esperar. 
 



O Livro da Verdade 

www.jesusfala.org/O_Livro_da_Verdade.pdf 85

Este mês de agosto "mês da Salvação das almas" é muito 
importante, Meus filhos. Por favor, perseverem na sua 
devoção, durante este mês, pelas almas que vocês vão 
salvar, que estarão entre a multidão. O Céu se rejubila 
com o amor e a generosidade dos corações e das 
almas de todos os Meus seguidores, que fizeram esse 
compromisso, um dom precioso para Mim, para que as 
pessoas sejam salvas durante o GRANDE ALERTA. 
Vá agora Minha filha e espalhe a Minha Palavra! Vá agora 
em paz e amor. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
159. Deus Pai: O papel do sofrimento 
Recebido domingo, 7 de agosto de 2011, 14:45 
 
Eu sou o Alfa e o Omega. Eu sou Deus, o Pai, Criador dos 
Homens e do Universo. 
Minha preciosa filha, agora Eu finalmente aceito a sua 
doação a Mim, para ajudar na salvação das almas. Seu 
dom é aceito com amor e alegria. Este não será um 
caminho fácil, mas você estará protegida quando pedir-Me 
por Minha ajuda a cada dia. 
Seu sofrimento será mental e de escuridão na alma. 
Quando fica pior, persevere lembrando-se das criaturas 
que serão salvas por causa de seu sofrimento. 
Ocupe-se na adoração freqüentemente, para que você 
possa receber a força necessária para esta missão. As 
mensagens do Meu amado Filho vão continuar. Elas 
devem ser divulgadas como antes, porque estas 
mensagens ao mundo vão aumentar, e não diminuir. Você 
está sendo amparada por muitos Santos que intercedem 
por seu nome. 
Continue orando à Santíssima Trindade, pedindo as 
graças necessárias, para permanecer forte. Nunca se 
sinta abandonada, isto vai fazer parte do seu sofrimento. 
Descanse sua cabeça! Mantenha-se em silêncio e mostre-
se feliz para o mundo exterior! Ignore aqueles que vão 
magoar você. Em vez disso, lembre-se que é por causa da 
Luz Divina que vai brilhar através da sua alma, que vai 
tirar a escuridão dos outros. Então, e só então, você vai 
perceber o tormento que queima o coração do Meu Filho 
quando ele vê o pecado do mundo. Seu sofrimento será 
apenas uma fração do que Ele sofre a cada minuto do dia. 
Agora aceite o Dom que você também tem recebido, por 
ser chamada para se tornar uma alma vítima. 
Lembre-se, Minha filha, esteja em Meu coração em todos 
os momentos. Eu cuido de você e vou protegê-la. Sorria 
agora. Não tenha medo, porque essa missão irá trazer 
grandes recompensas para você e sua família, e para os 
entes queridos em Meu Reino Glorioso. 
Seu amado Pai, Deus, o Criador de todas as coisas 
 
160. Filhos, não fiquem desanimados, por 
verem a Humanidade desesperada 
Recebido segunda-feira, 8 de agosto de 2011, 19:45 
 
Minha amada filha, passaram-se vários dias desde 
quando Eu Me comuniquei com você. Este tempo era para 
dar-lhe uma chance de ouvir os conselhos de Meu Pai 
amado, o Deus Altíssimo, para ajudar você a entender o 
papel do sofrimento na salvação das almas. 
Os dias agora estão ficando mais curtos, porque o tempo 
para o GRANDE ALERTA se aproxima. Tudo está definido 
para as chamas do Meu Amor, que vão envolver o mundo 
inteiro como um só. Os Anjos, os Coros no Céu, 
aguardam agora o dia da Glória, quando Eu voltarei para 
dar aos homens a sua última oportunidade de aceitar 
Minha Existência e do Meu Pai Eterno. 
Filhos, não fiquem desanimados, vendo o desespero da 
Humanidade. Em vez disso, olhem para Mim agora e 
confiem a Mim seus temores! A Humanidade receberá um 
presente tão maravilhoso. Não somente a vontade do 
homem encontrar-Me cara a cara, mas eles ficarão muito 
felizes em conhecer e ver a Verdade apresentada diante 
de seus olhos. 

Este será um grande Dia na história, quando a esperança 
e o Amor serão mostrados para todos vocês. Também os 
pecadores endurecidos vão prostrar-se e chorar lágrimas 
de remorso. Esta é uma boa notícia, filhos, porque todos 
podem ser salvos, se abandonarem seu orgulho e o 
egoísmo. Todos, através de seu próprio livre arbítrio, 
devem estar unidos para permitir-Me entrar em seus 
corações, para que eles possam ser guiados para onde 
está a Luz. 
Para muitos pecadores em estado de pecado mortal, essa 
Luz vai queimar seus olhos e sua alma. Vai ser doloroso. 
Se eles puderem ao menos suportar o medo de ver como 
eles Me ofendem, eles se tornarão fortes e irão se 
converter. 
Assim, filhos do Meu exército, Eu digo a vocês agora: 
Sorriam, porque o evento será o mais extraordinário em 
sua vida, e seu amor por Mim e Meu Pai Eterno irá 
derramar-se em suas almas. Muito Amor vai infiltrar-se em 
suas mentes, corpos e almas, e vocês vão ser renovados 
no espírito para sempre. Rezem agora por todos vocês, 
porque o tempo é curto. O mundo está sendo preparado 
agora para o GRANDE ALERTA, para que todos estejam 
prontos para o Meu grande presente. 
Meus filhos, continuem com a devoção deste mês para a 
salvação das almas, para que até o final de agosto 
milhões de almas sejam salvas através de seus esforços. 
Lembrem-se, filhos, estou presente em todos os seus 
dias. Assistindo. Orientando vocês. Eu amo a todos vocês. 
Permaneçam fiéis aos Meus desejos, para salvar almas 
torturadas.  
Jesus Cristo 
 
161. Turbulência no mundo, causada pela 
falta de amor por Mim 
Recebido terça-feira, 9 de agosto de 2011, 20:30 
 
Minha amada filha, chegou o momento da turbulência no 
mundo, onde um homem se levantará contra outro 
homem, irmão contra irmão e vizinho contra vizinho, 
conforme profetizado. Eventos irão surgir agora, um após 
outro. Muitos Países vão experimentar isso. Há muita 
raiva no mundo, decepção e medo entre os Meus filhos. 
Diga-lhes que estes eventos são inflamados por Satanás e 
que as turbulências ainda vão surgir e intensificar-se mais 
e mais antes do GRANDE ALERTA. 
Isso, Minha filha, foi anunciado como apenas um dos 
sinais que a Humanidade irá experimentar durante 2011, o 
ano da Purificação. Meus filhos vão testemunhar com 
assombro, o mal que existe no mundo, nas almas 
daqueles que são impulsionados pelo ódio e raiva pura de 
um para o outro. Não haverá vencedores, Minha filha, 
nesta batalha que continuará, a raiva. É pela mão dos 
homens que essas atrocidades acontecem. É por causa 
da falta de amor por Mim e Meu Pai Eterno, que eles se 
tornam cúmplices voluntários de Satanás. 
Meus filhos, rezem por todos aqueles que vão sofrer por 
causa da agitação do mundo. Porque poucos Países vão 
escapar dessas explosões de fúria e destruição. Esta 
guerra de ódio será vista dentro de vários Países e 
nações. Terror, confusão e tristeza serão sentidos por 
muitos. 
Por favor, confiem em Meu Pai, Deus, o Pai Eterno, 
porque Sua Mão vai ajudar a acabar com essas 
calamidades, filhos. Mantenham-se fortes, alertas e fiéis a 
Mim e ao seu amado Salvador. Tudo vai melhorar neste 
mundo, quando vocês perceberem a importância do amor 
em suas vidas e a importância da harmonia e o cuidado 
do seu próximo. A Oração irá ajudar a reduzir o impacto 
da instabilidade do mal. 
Lembrem-se que, guerra, violência e assassinatos não 
são de Deus. Eles são criados por Satanás. Sua ira já 
atingiu níveis sem precedentes e sua fúria se abate sobre 
Meus filhos, pela infiltração daqueles que são fracos de 
espírito, sem amor em seus corações. 
Ouçam-Me agora: Amem-se uns aos outros como Eu amo 
vocês. Rejeitem agora Satanás, seus asseclas e seus 
fantoches. Rezem a São Miguel Arcanjo para proteger a 
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sua comunidade. Orem a Mim buscando orientação. 
Rezem para invocar o Espírito Santo, para que desça 
sobre os seus Países. 
Seu misericordioso Salvador, Jesus Cristo 
 
162. O medo do GRANDE ALERTA não é 
algo que Eu incentivo 
Recebido quarta-feira, 10 de agosto de 2011, 23:00 
 
Minha amada filha, a velocidade dos acontecimentos 
mundiais que levarão ao GRANDE ALERTA, como 
predito, continuam a crescer. A Oração, Meus filhos, é 
essencial agora, quando Meus seguidores em todo o 
mundo, cheios de Graças do Espírito Santo, forjam e 
formam Meu exército. Este exército, mesmo que seja 
pequeno, muitos dos Meus seguidores ainda tem que 
entender que cada um deles desempenha um papel 
importante, porque agora vão subir e levar Meus filhos até 
o fim. 
Todos os Meus filhos precisam ouvir-Me agora: Para cada 
atrocidade cometida pelo homem contra o homem nestes 
tempos, vocês devem orar pelo autor em cada caso. A 
Oração pelos pecadores é necessária agora. Através da 
oração vocês podem invocar o Espírito Santo, para trazer 
Luz Divina para essas pobres almas. Muitas delas estão 
tão cegas para a verdade do Amor de Meu Pai, que 
vagueiam sem rumo mergulhando de uma crise na outra, 
e todos que entram em contato com elas ficam 
machucados. Se muitos de vocês pedirem a Minha 
Misericórdia para estes pecadores, então o impacto da 
ação do maligno vai enfraquecer consideravelmente. Este 
é o segredo, Meus filhos, para diluir o ódio de 
Satanás, uma vez que vomita como o fogo da boca de 
um dragão, em uma tentativa de engolir o mundo em 
seu vapor de ódio. 
Ele, o enganador e seus demônios estão em toda parte. 
Porque a fé dos Meus filhos é tão fraca, em uma escala 
global, que as ações de Satanás têm dominado a 
Humanidade como um vício, que é difícil de separar deles. 
Se Meus filhos, em todos os lugares, acreditassem na 
existência de Deus Pai Todo-Poderoso, isso não 
aconteceria. Então as mãos de Satanás seriam mais 
fracas, especialmente se os Meus filhos pedissem ajuda e 
misericórdia de Meu Pai. 
A oração é a sua armadura, filhos, entre agora e o tempo 
do GRANDE ALERTA. Usem a oração para salvar almas 
da escuridão. Depois do GRANDE ALERTA suas orações 
serão necessárias para ajudar Meus filhos renitentes na 
devoção a Meu Pai Eterno, e para louvar Sua Glória. 
Paciência, oração e silêncio diariamente, a formação de 
grupos de oração, rezando diariamente o Terço da Minha 
Divina Misericórdia, o jejum e o Santo Rosário à Minha 
amada Mãe combinados, atuam como a fórmula perfeita 
para salvar almas. 
Sentir medo do GRANDE ALERTA não é algo que Eu 
incentive. Rezem agora pela sua própria alma e pelas 
almas dos outros, através do ato de redenção e antes de 
seu encontro face a face Comigo, o seu amado Salvador. 
Eu sorrio com alegria e de felicidade quando penso no 
momento em que este grande presente da Minha 
Misericórdia será revelado para Meus filhos. É um 
regresso à casa de um modo que não pode ser 
descrito. Isso será quando os seus corações serão 
preenchidos com o Meu amor Divino. Suas almas serão 
iluminadas, finalmente, em preparação para o Novo 
Paraíso na Terra. Eu, então, lhes trarei o conforto que 
faltou em suas vidas até agora, quando vocês vão se 
tornar um em união Comigo. 
Lembrem-se, filhos, a razão pela qual Eu Me comunico 
com o mundo agora. É Meu desejo garantir que todos os 
Meus filhos sejam salvos das garras de Satanás. Também 
é Meu profundo Amor insondável para todos e cada um de 
vocês, que Eu tenho que estender a Minha Mão para que 
possam se juntar a Mim, para prepará-los para voltar para 
casa novamente, para o seu verdadeiro lar. 
O medo não vem de Mim. Eu lhes amo, filhos. Estou 
trazendo-lhes este Dom glorioso de Meu Amor. Alegrem-

se, sorriam e acolham-Me quando o sinal aparecer no céu. 
Levantem os braços e iniciem o louvor a Deus Pai por 
permitir-Me essa última chance de salvar vocês. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo, Rei de Misericórdia 
 
163. Rezem por aqueles que não podem ver 
além do ganho material 
Recebido quinta-feira, 11 de agosto de 2011 
 
Minha amada filha, você deve perseverar neste 
sofrimento, porque ao fazê-lo você está salvando almas. 
Seu sofrimento revela agora as torturas que sofri pelos 
pecados dos homens. 
A  ganância dos homens, agora, está intensificada a tal 
ponto que a moral não se aplica mais em sua sociedade. 
O pecado do homem pela ganância significa que ele não 
se importa com quem sofre pela sua mão, desde que seus 
desejos sejam satisfeitos. Deixem-Me dizer-lhes que, 
aqueles que atormentam os outros através da ganância e 
avareza, não vão escapar dos Meus olhos. Eu assisto. Eu 
vejo. Eu Me entristeço quando Eu testemunho o mau 
caminho que o homem escolhe para decair, a fim de obter 
riquezas às custas dos outros. 
Eles, Minha filha, serão despidos de bens materiais, até 
que implorem por Minha misericórdia. Seu dinheiro será 
inútil. As pessoas que sucumbem torturando almas para 
roubar o que legitimamente pertence a seus irmãos, estas 
serão deixadas sem nada além de cinzas. Rezem por 
aqueles que não podem ver além do ganho material, 
porque se não virarem as costas para esses maus atos, 
eles serão postos de lado e não vão entrar no Reino de 
Meu Pai. 
Façam o mal para os outros neste mundo, e vocês vão ser 
jogados fora e lançados como Satanás. O que poderia 
parecer como uma reivindicação de direito à riqueza 
adquirida às custas dos outros, vai lhes trazer tormentos 
para a eternidade. 
Larguem agora suas armas de ganância! Busquem a 
redenção, porque quando vocês fizerem isso, a paz irá 
retornar para a sociedade! 
Seu Salvador, Rei da Justiça, Jesus Cristo 
 
164. Meus seguidores já receberam o Dom 
da intercessão 
Recebido sexta-feira, 12 de agosto de 2011, 23:45 
 
Minha amada filha, o amor dos Meus seguidores Me 
mantém fortalecido. Eu choro, mas são lágrimas de 
alegria, quando Eu testemunho o amor daqueles Meus 
seguidores que a cercam e abraçam você com as suas 
orações. 
Eles, Minha filha, através do Dom do Espírito Santo, foram 
chamados para proclamar a Minha Palavra Santíssima 
para o mundo, através destas importantes mensagens. 
Se pelo menos as outras almas que Me seguem, 
soubessem que Eu estou Me comunicando através de 
vários videntes, abrissem os olhos e ouvissem o que 
tenho a dizer. Então, suas orações beneficiariam as 
pobres almas que já estão preparadas para o GRANDE 
ALERTA. 
Meu Amor brilha através dos Meus filhos fiéis em todo o 
mundo. A Luz do Meu Amor que brilha através deles, 
causa muitas conversões no mundo agora. Este mês, 
apesar de Meus filhos não poderem estar cientes, milhões 
de almas estão sendo salvas por causa da devoção dos 
Meus amados seguidores. Eles, Meus preciosos filhos, 
estão seguindo Meu comando para a oração e devoção 
durante este mês de agosto, o mês da salvação das 
almas. Digo aos Meus filhos que a sua oração e o 
jejum criou muita felicidade no coração de Meu Pai. 
Uma abundância de graças derrama-se agora sobre 
aquelas almas queridas e santas, para que elas sejam 
capacitadas com o Dom da intercessão pelas almas 
perdidas hoje e no futuro. 
Como Eu anseio para ter cada um deles em Meus braços, 
perto do Meu Sagrado Coração, para que Eu possa 
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mostrar a eles o quanto Eu amo a todos eles! Tão 
valentes e tão leais, apesar das diversões pecaminosas 
de vez em quando, mas tudo bem. Seus corações e almas 
estão agora infundidos pela Minha compaixão, e o Espírito 
Santo irá guiar Meu exército precioso quando eles 
marcharem para a vitória, para Me ajudar a conquistar 
mais almas. Seu amado e leal Salvador, Rei da 
Humanidade, Jesus Cristo 
 
165. Deus criou este mundo - nenhum outro 
planeta pode ser habitado pelo homem 
Recebido sábado, 13 de agosto de 2011, 17:00 
 
A Conversão, Minha filha, precisa ser uma prioridade 
agora para os Meus filhos, conforme eles contarem aos 
outros sobre Minhas mensagens para o mundo. Mesmo 
que seja apenas uma alma, já Me traz grande alegria, 
Meus filhos, quando outros começarem a abrir os olhos 
para a Verdade. 
Minha amada filha, quando o homem está tão ocupado 
diariamente, em sua vida sobra pouco tempo para a 
oração. A Oração, Meus filhos, pode significar um 
momento, uma hora, uma palavra ou qualquer tipo de 
comunicação Comigo. Não importa onde o homem chama 
por Mim. Pode ser em casa, no jardim, no carro, no 
trabalho, bem como na Minha Igreja. Onde vocês falam 
Comigo não é o importante, embora vocês possam 
agradar-Me mais quando estiverem falando Comigo na 
Minha casa. 
Muitas pessoas acreditam erroneamente que não posso 
ouvir seus pensamentos, sentir a sua dor, sua tristeza ou 
sua alegria. Elas não percebem que foram criadas por 
Meu Pai, o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas? 
Ele, que conhece tudo, convida a todos vocês para 
pararem por apenas um momento por dia. Peçam a 
Minha ajuda para fortalecê-los. Apenas um momento é 
tudo que Eu peço, este momento precioso, quando vocês 
Me chamarem e derem para Mim a permissão para entrar 
através da sua alma, pelo poder do Espírito Santo. 
Mesmo que seja apenas um sussurro, quando vocês 
pedem a Minha ajuda, será ouvido. Se vocês não Me 
chamarem, Eu não posso responder, porque Eu nunca iria 
interferir no seu livre arbítrio. 
Eu sou como um pai, que olha para um grupo de crianças 
brincando. Todos estão ocupados, correndo, conversando 
uns com os outros, alguns rindo e outros ainda lutando 
entre si. A maioria das crianças respondem a um adulto 
quando é chamada à atenção. Mas algumas são 
teimosas, viram as costas e se recusam a fazer o que é 
pedido. Algumas crianças são afetuosas. Outras, nem 
tanto. Poucas vão mostrar ódio absoluto, em uma idade 
tão terna. No entanto, quando Eu olho para as Minhas 
crianças no mundo de hoje, Eu vejo o ódio e, pior ainda, 
uma completa indiferença à Minha existência, Jesus 
Cristo, seu amado Salvador. Muitas delas odeiam até 
mesmo o som do Meu Nome. 
O tempo em que vocês estão vivendo, filhos, virou um 
grupo desordenado dos Meus filhos, com pouca disciplina, 
e que crêem que o mundo é deles, para governar, 
controlar, abusar, ou mesmo danificar, como bem 
entenderem. Pouca reverência é mostrada para o Pai, o 
Criador de todas as coisas. Tão arrogantes são os 
homens hoje, que eles acreditam que emergiram de uma 
hierarquia ainda mais alta do que a do Meu Pai Eterno. 
Então eles continuam a procurar mais sobre suas origens, 
embora a Verdade tem estado lá para que eles possam 
ver o tempo todo. Tanto tempo está sendo desperdiçado 
em atividades inúteis. Sonhos inúteis que são fabricados 
pela mente dos cientistas, cujo orgulho da sua própria 
inteligência, e que é um Dom de Deus o Pai, significa que 
eles acreditam que irão encontrar novos fatos sobre suas 
origens. 
Por que estes filhos não percebem que a Terra foi criada 
para o homem? Nenhum outro planeta pode ser habitado 
pelo homem, porque não faz parte do Plano de Meu Pai. 
Como os homens podem ser insensatos, tentando encher 
o vazio do espírito dentro de sua alma. Toda a nutrição e o 

cumprimento pode ser seu, se ele sentar-se e aceitar a 
Verdade. A Verdade da existência de Deus, o Pai Eterno, 
o Criador do universo. 
O seu amado Salvador, mestre e Justo Juiz, Jesus Cristo 
 
166. Desfrutem por 1.000 anos a vida 
gloriosa que os espera 
Recebido domingo, 14 de agosto de 2011, 14:25 
 
Minha amada filha, você continua a defender a Minha 
Palavra, quando na verdade não há necessidade. 
Minha Palavra vai atravessar o coração dos fiéis como 
uma espada, quando eles contemplarem Minhas 
mensagens, dadas a você para o mundo. Eles vão saber a 
Verdade quando eles lerem a Minha Palavra, porque a 
Minha Luz Divina terá um impacto sobre eles de uma 
forma que eles vão achar difícil ignorar. Muitos 
questionam e continuam a questionar, como fizeram 
durante o tempo de Noé. Eles foram alertados, mas não 
ouviram. Eles bloquearam a Voz de Meu Pai, quando Ele 
enviou mensagens através de Noé e de outros profetas. 
Somente aqueles que ouviram e obedeceram foram 
salvos. 
Ouçam Minhas mensagens agora! Abram seus corações e 
permitam que a Minha Palavra possa falar às vossas 
almas, filhos! Ignorem as distrações do mundo! 
Concentrem-se apenas em Minha Voz! Ao fazer isso, 
vocês vão salvar as suas almas. 
Aqueles que não querem ouvir, porque eles viram as 
costas, com o tempo voltarão com bocas famintas para 
devorar a Minha Santíssima Palavra, depois que o 
GRANDE ALERTA ocorrer. Pois então vocês estarão 
prontos para seguir Minha orientação, para que Eu possa 
orientá-los adequadamente para o Novo Paraíso na Terra, 
onde vocês, suas famílias e seus amados irão desfrutar a 
vida gloriosa que os espera por 1.000 (mil) anos. 
Nenhuma doença. Nenhuma falta de alimentos. Nenhuma 
preocupação. Apenas o amor na sua forma mais pura. A 
entidade gloriosa que é a sua legítima herança. 
Por favor, rezem muito agora, para o discernimento de 
aceitar a Minha Palavra Sagrada, quando for apresentada 
a vocês, filhos. Considerem isso como um dos maiores 
presentes em sua vida. Abraçá-la de corpo, mente e alma. 
Pois só então vocês vão encontrar a verdadeira paz. 
O seu amado Salvador, Jesus Cristo 
 
167. Ajudem-Me a salvar todos os jovens - 
os mais vulneráveis na sua sociedade 
Recebido segunda-feira, 15 de agosto de 2011 
 
Minha amada filha, como Meu Pai Eterno, Deus, o 
Altíssimo, prepara o mundo para as futuras alterações, Ele 
está carregado de tristeza pelos homens que ainda estão 
cegos para a Verdade da sua existência. 
Quando Meu Pai se põe a finalizar agora as mudanças 
para preparar o Meu Retorno à Terra, Ele vê tanto 
pecado no mundo que Ele chora de tristeza por causa da 
inevitabilidade das almas que se perdem Dele. A Oração 
para salvar aqueles que ainda vivem no mundo de hoje, 
que voluntariamente se afastaram Dele por mero desafio, 
embora eles conhecessem e aceitassem a Sua existência, 
pode ajudar a salvar suas almas. Continuem a rezar e 
fazer sacrifícios pessoais por essas almas, Minha filha, 
pois sem oração vocês devem temer pelo futuro deles. 
Confio nos Meus seguidores que oram pelas almas 
perdidas. O tempo que resta está curto agora, para 
convencer os cegos da fé para abrirem os olhos para a 
Verdade da existência de Deus, o Pai. 
Juntem suas mãos, Meus filhos da Luz, para que seu 
círculo de amor e devoção a Mim seja suficientemente 
forte para ajudar aquelas almas, que não acreditam ou 
não aceitam a existência Minha ou do Meu Pai amado. 
Não quebrem esta corrente de fé porque vocês podem 
salvar seus irmãos e irmãs, que não seguem o caminho 
para a Verdade da Vida Eterna. Em vez disso, elas 
precisarão de uma firme orientação para ajudá-las, porque 
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elas estão enfraquecidas pela sedução dos interesses 
mundanos. 
Não rejeitem aqueles que não acreditam em Deus. 
Persuadam suavemente. Digam-lhes sobre Minha 
Crucificação e como Meu Pai Eterno fez o último sacrifício 
para salvar seus filhos, dando-lhes o Dom da Graça da 
Salvação através do perdão dos pecados. 
Meu Pai chama agora todos aqueles que estão lendo 
estas mensagens pela primeira vez. Vocês devem ler 
cuidadosamente cada mensagem. Então orem ao Espírito 
Santo pedindo a graça de serem capazes de ver que 
essas mensagens são de origem Divina. Abram seus 
corações para receber a Minha Palavra! Sintam-Me em 
suas almas, pedindo de Mim o seguinte: 
 
"Jesus, se é Vós realmente, por favor inunda minha 
alma com o sinal do Vosso Amor, para que eu possa 
reconhecer Vos. E não me deixe ser enganado por 
mentiras. Mostre-me Vossa misericórdia e abra meus 
olhos para a Verdade e o caminho para o Vosso Novo 
Paraíso na Terra." 
 
Lembrem-se, filhos, é só por causa do Meu terno e 
profundo Amor, que Eu vim ao mundo, comunicando-Me 
com vocês desta maneira. Não é para chocar vocês. 
Impressionar. Criar polêmicas ou debates. É para 
ajudar a salvar todas as almas, especialmente essa 
geração jovem, que não tem interesse na religião, tão 
ocupados eles estão com as coisas de suas vidas, onde 
Deus ocupa somente um pequeno lugar. É necessário 
conversar com eles numa linguagem que entendam, que 
Eu espero alertá-los sobre os eventos prestes a 
acontecer. Eles são um dos grupos mais vulneráveis na 
sociedade atual, filhos. É vital que Eu os alcance o mais 
rápido possível. 
Ajudem-Me agora, Meus filhos, para salvar todos os 
jovens no mundo de hoje! Ajudem-Me a abraçá-los no 
Meu Reino para que uma única alma preciosa não seja 
perdida para Mim! O seu amado Salvador de toda a 
Humanidade, Jesus Cristo 
 
168. Como pedir-Me para ajudar a resolver 
as suas preocupações 
Recebido quarta-feira, 17 de agosto de 2011, 23:00  
 
Minha amada filha, as graças derramadas sobre você 
estão sendo dadas para fazê-la ainda mais forte nesta 
missão, dando-lhe a confiança extra. 
A confiança em Mim, filhos, é muito importante. Sim, traz 
muita alegria ao Meu Sagrado Coração, quando Eu sinto o 
seu amor por Mim. No entanto, é somente quando vocês 
realmente confiam em Mim e deixam ir todas as suas 
preocupações, passando-as para Mim, para que Eu possa 
cuidar delas, é que vocês podem sentir uma sensação de 
paz verdadeira. 
Muitos dos Meus filhos rezam por intenções especiais. Eu 
escuto cada um. Mas vocês devem, ao orar a Mim por 
algo muito importante para vocês, abrir mão de seus 
medos! O medo não vem de Mim. É dado a vocês por 
Satanás, como um meio para atormentá-los. Vocês não 
entendem isso? Quando temem, algo que vocês sentem, 
tem um controle sobre suas vidas, quanto mais vocês 
temem, mais se manifesta o problema. 
Vocês devem parar e dizer-Me: 
 
"Jesus eu Vos entrego todas as minhas preocupações 
neste assunto em confiança, para que o problema 
agora seja Vosso, para resolver de acordo com a 
Vossa Santíssima Vontade" 
 
para que sua mente possa estar em paz. Isto é o que 
quero dizer com “confiança”, filhos. 
Confiar em Mim, significa que vocês exibem uma grande 
confiança. Confiem em Mim! Eu morri pelos seus 
pecados - cada um de vocês que estão vivos hoje, 
mesmo nesta época. Por que vocês então não confiam 
em Mim? 

Eu amo vocês como nenhuma outra criatura na Terra. 
Ninguém vai, nem pode amá-los como Eu. Lembrem-
se disso em todos os momentos! 
Vão agora no amor e na paz. Estou ao seu lado, de 
manhã, ao meio-dia e à noite, apenas esperando por sua 
chamada. 
O seu querido amigo e Salvador, Rei da Misericórdia, 
Jesus Cristo 
 
169. A Grande Tribulação está sendo 
mitigada por meio da oração 
Recebido quinta-feira, 18 de agosto de 2011, 20:45 
 
Minha filha, os Meus seguidores, que estão bem 
intencionados em ler a matéria da Sagrada Escritura, 
tendem a se empolgar com sua própria interpretação 
humana, pois a lição que Eu tenho pregado, amar uns aos 
outros, é tão facilmente esquecida. Amem-se um ao 
outro! Honrem sua mãe e seu pai. Honrem o seu Criador, 
Deus Pai, e vivam como Eu lhes disse no amor e temor de 
Meu Pai. 
Muitos homens instruídos, apanham em suas análises 
sobre Meus Ensinamentos, esquecendo uma coisa. Isso 
é: QUANDO Eu virei para julgar. Nunca, nem por um 
momento, eles consideram que isto poderá acontecer em 
suas vidas aqui na Terra, e não será em um futuro 
distante. Por que então eles continuam a buscar e buscar 
mais significados na Sagrada Escritura, quando a Verdade 
é tão simples? Por que não se lembram que o AMOR é 
tudo que Eu peço? Amor por Mim, seu Salvador. Amor 
por Deus Pai e amor um pelo outro. 
Para os especialistas intelectuais, que proclamam ser 
capazes de analisar Meus Ensinamentos, e depois vão tão 
longe tentando prever uma data de quando Eu voltarei, Eu 
digo isso: Se vocês tentarem assumir que são capazes de 
discernir o ano para o Meu retorno, então vocês estão 
bem enganados. Ninguém sabe essa data, nem os 
Anjos no Céu ou Minha amada Mãe. Mas isso Eu 
posso revelar: A Tribulação já começou há algum 
tempo. A Grande Tribulação começará no final de 
2012. Este terrível período está sendo mitigado por meio 
das orações dos Meus amados seguidores. Também será 
diluída através da conversão, alcançada após ocorrer o 
GRANDE ALERTA. Este evento é uma boa notícia, Meus 
filhos. É para ajudar erradicar a escravidão dos homens 
ao maligno. 
 
Peritos religiosos exibem uma arrogância que Eu acho 
repugnante 
Muitos, infelizmente, vão ignorar as Minhas súplicas para 
preparar as pessoas, tão presos estão neste chamado 
“debate intelectual religioso” baseado na razão humana. 
Um tentando superar o outro para provar, que ele ou ela é 
mais qualificado. Estes peritos exibem uma arrogância 
que Eu acho repugnante. Eles não são melhores que os 
fariseus eram. Sua ignorância bloqueia a Verdade 
quando ela é apresentada diante dos seus olhos. 
 
Minha Palavra está sendo ignorada pelos Meus servos 
sagrados  
Minha Palavra tem caído em ouvidos surdos. Minha 
Palavra é ignorada pelos Meus servos sagrados, que Eu 
tentei comunicar-Me neste momento da história. No 
entanto, após o GRANDE ALERTA não haverá desculpas 
para eles não se sentarem e ouvir Minhas instruções. 
Então eles vão estender seus braços, implorando a Mim 
para guiá-los através do GRANDE CASTIGO. Quando 
essa profecia for revelada para aqueles que duvidam da 
Minha Palavra, através desta mensageira, exorto-os, em 
seguida, para tomar o Meu Cálice Sagrado, bebê-lo e lutar 
para salvar almas! 
Exorto todos vocês, incluindo também estes “Especialistas 
das Escrituras”, a sentarem-se com humildade e fazer 
esta pergunta: Por que Eu iria encorajar os simples fiéis a 
se envolverem em uma discussão sobre o Meu retorno à 
Terra? Tudo o que importa agora é que Eu estou 
chegando.  
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Estejam preparados em todos os momentos! Nunca 
julguem os outros em Meu Nome! Busquem o dom da 
humildade a todo o custo, porque ele será seu passaporte 
para o Céu. Seu amado Salvador, Jesus Cristo 
 
170. O que leva os jovens a ficarem tão 
envergonhados de Mim? 
Recebido sexta-feira, 19 de agosto de 2011, 23:00 
 
Minha amada filha, Meu Amor pelos jovens é muito 
profundo, especialmente aqueles na adolescência e início 
da idade adulta. Como seus pais, Eu sinto amor, 
felicidade, preocupação e algumas vezes raiva de como 
Eu os vejo crescer. Ó, como Meu coração se parte 
quando Eu os ouço dizerem que não acreditam em 
Deus, Meu Pai Eterno. Eles, Meus filhinhos, foram 
condicionados a negá-Lo, para que possam ser vistos e 
aceitos com seus amigos, para não parecerem diferentes.  
O fato é que já não é fácil para um jovem demonstrar 
seu amor por Mim, mesmo que eles aceitem Minha 
existência. Esta confissão pode causar-lhes 
constrangimento quando mostram uma crença em Mim, 
Jesus Cristo ou o Pai Eterno, são desprezados em favor 
de um chamado "ser superior". O que é que os leva a ter 
tanta vergonha de Mim? Por que eles sentem que 
precisam obedecer a um mundo vazio de espírito ou 
preocupação com a alma? 
A música e as artes têm uma enorme influência sobre 
estas almas, às quais não foi dito a Verdade do Céu ou 
do inferno. Eles gostam de todos os Meus outros filhos, 
que persistem em evitar qualquer menção a Mim, Meus 
Ensinamentos ou a existência de Meu Pai Eterno; têm a 
mesma probabilidade de serem perdidos no deserto. 
Apelo aos pais para que digam a seus filhos a Verdade de 
sua existência nesta Terra. De onde vieram e o destino 
que os aguarda após esta vida. É seu dever ajudá-los a 
abrir seus corações para o Meu Amor. Levá-los para Mim 
suavemente, mas usando todos os meios possíveis para 
ajudar a salvar suas almas. Façam isso por amor a eles. 
Vocês podem se esquivar de seus deveres ao longo dos 
anos, mas agora é a hora de agir. Rezando o Terço da 
Divina Misericórdia pelas almas, vocês podem ajudá-los. É 
melhor que eles caminhem em Minha direção com as 
mãos estendidas para Mim nesta vida por sua própria 
vontade. 
Aos jovens Eu digo isto: Se vocês acreditam em Mim, não 
tenham medo de reconhecer isto em público. Não Me 
neguem, porque Eu sou a sua salvação, sem Mim não há 
vida. Quando os outros vêm o quão forte é sua fé, eles 
estarão mais inclinados a abrir seus corações para Mim. 
Isso requer muita coragem de sua parte, mas as 
Graças que vocês receberão de Mim superam o seu 
medo. Uma vez que vocês dizerem às pessoas que Eu 
existo, uma vez que vocês lhes mostram respeito e amor 
para atraí-las, elas irão respeitá-los por falar de Mim. Pode 
parecer estranho falar sobre Mim em um ambiente de 
assuntos mundanos, mas vocês vão se tornar mais fortes 
em sua fé, quando fizerem isso. Vocês vão, não só 
experimentar uma tal riqueza de amor em seus corações 
por Mim, mas também vão salvar as almas de seus 
amigos. 
Usem a internet para espalhar Minha mensagem! Falem 
sobre isso com eles! Não importa que ridicularizem vocês. 
Porque quando vocês fazem isso, muitos, muitos jovens 
de todo o mundo terão a vida eterna por causa da 
conversão como resultado. 
Vão em frente agora, Meu jovem exército precioso! Agora 
é hora de vocês criarem coragem para espalhar Minhas 
mensagens, que estão sendo dadas a esta geração do 
mundo, para lembrar-lhes de quem Eu sou, porque Eu 
salvei a todos das profundezas do inferno e por isso estou 
chegando agora para salvar-lhes mais uma vez. 
Esta é a hora para Eu chegar e segurar as suas mãos nas 
Minhas. Eu amo vocês! 
O seu amado Salvador e amigo, Jesus Cristo 
 
 

171. Dinheiro, muito dinheiro, corrompe a 
alma 
Recebido domingo, 21 de agosto de 2011, 23:00 
 
Minha amada filha, Eu visito você nesta noite, quando o 
mundo começa a entrar em erupção pela violência, 
continuam com nação após nação bombardear uns aos 
outros, em busca do poder e glória. Orem por todas 
aquelas almas, que perecem nesta violência, para que 
elas possam achar a graça no Reino de Meu Pai. 
Minha filha, o mundo agora passará pelas mudanças 
preditas, para purificá-lo para que o homem possa tornar-
se digno da Minha promessa. Eles continuarão a ser 
despidos de coisas materiais, por aquelas pessoas 
gananciosas, responsáveis por sua morte súbita. 
Conforme estes acontecimentos se intensificarem, esses 
filhos estarão livres das amarras que os ligam às 
promessas vazias de Satanás, que seduz os ricos 
prometendo-lhes ainda mais, agora continuam a desfilar a 
obscenidade da vulgaridade ostensiva, para que todo o 
mundo possa ver. Ele vai fazer isso para que Meus filhos 
não só invejem os ricos e famosos, mas, que façam tudo o 
que puderem, para imitá-los. Guiando Meus filhos nesta 
direção, onde as armadilhas da riqueza significativa 
parecerão ser uma meta importante, ele terá sucesso para 
tirá-los da Verdade. 
Uma vez descoberto e nu, Eu voltarei para vesti-los 
novamente, filhos, só que desta vez será uma capa de 
blindagem projetada para protegê-los da maldade dos 
homens maus. Uma vez blindados, vocês estarão 
prontos para entrar no mundo novamente com uma visão 
diferente da vida. A vida onde o amor pelo seu próximo 
será o seu objetivo número 1. Quando vocês mostrarem 
amor uns aos outros, vocês provarão o seu amor 
verdadeiro por Mim. 
Esta fachada de riqueza e bens, a que muito poucos 
de Meus filhos no mundo tem acesso, é só isso. Uma 
fachada. Pois não há substância por trás dela. Vocês 
serão instigados a procurar riqueza semelhante quando o 
enganador os convencer, que vocês devem aspirar a 
grandes riquezas e fama. A verdade é que enquanto 
vocês estiverem ocupados perseguindo desejos vazios e 
sem sentido, vocês estarão ignorando o seu dever por 
Mim. 
Nunca permitam que o desfilar de riquezas e fama os 
seduzam, filhos, pois saibam que o dinheiro, muito 
dinheiro, corrompe a alma. Aqueles que têm tanto 
dinheiro, que não são susceptíveis de gastá-lo nesta vida, 
devem dar uma parte a pessoas infelizes que têm pouco 
para comer. Façam isso e vocês poderão salvar as suas 
almas! Se vocês têm fome de excessos, quando já tem 
suficiente para alimentar e vestir uma nação inteira, então 
vocês vão morrer de fome. O alimento da vida é a humilde 
aceitação de que o amor, de um pelo outro, é o que Eu 
ensinei. Amar o seu próximo significa cuidar de quem não 
tem nada. 
Acordem e aceitem a Verdade antes que seja tarde 
demais para vocês! É mais difícil, para aqueles com 
enormes riquezas materiais, encontrar o favor de Meu Pai, 
se eles não compartilharem com os outros. Lembrem-se 
disso! Mas aqueles que têm pouco e que invejam ou 
outros que parecem ter todo o conforto material, também 
devem ser cuidadosos. Existe apenas uma mansão, e 
vocês devem tentar obter acesso, e essa é a mansão que 
os espera no Novo Paraíso na Terra. Apenas para os 
humildes de coração, mente e alma, será dada a chave. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
172. O mal é apresentado como sendo 
coisa boa, enquanto o que é bom é 
apresentado como se fosse um mal 
Recebido segunda-feira, 22 de agosto de 2011, 20:10 
 
Quando o homem questiona sua fé, ele precisa pensar. Se 
ele está em dúvida, então ele deve pedir-Me para abrir os 
olhos. Se ele está encontrando dificuldades para rezar, ele 
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deve pedir-Me para abrir a sua boca. Mas se ele não ouve 
a Verdade, então ele precisa da oração dos outros. 
Meus filhos, estou profundamente preocupado com a 
maneira como o mal é apresentado como sendo uma 
coisa boa, enquanto o bem está sendo apresentado como 
sendo um mal. Tudo em seu mundo está voltando para 
trás. Para aqueles de vocês que não vivem uma profunda 
devoção a Mim, não serão os mais sábios. Ações já estão 
sendo perpetradas no mundo em todos os níveis de 
governos, estados e na Igreja, em seu nome, e vocês não 
têm consciência disso. 
Leis maldosas estão sendo introduzidas e 
apresentadas para a Humanidade, como sendo do seu 
interesse. Isso inclui novos regimes, medicina, ajuda 
externa,  vacinação e a pregação de novas doutrinas 
religiosas e outras. Nunca houve tanta confusão entre os 
Meus filhos. 
Na superfície, tudo é visto como sendo controlado e em 
ordem, e de certa maneira é. Mas a única ordem real que 
existe é pela mão daqueles que controlam ocultamente os 
eventos do mundo, no conforto de seus maus caminhos e 
a portas fechadas. 
Não se deixem enganar, filhos! Vocês devem chamar por 
Mim, pedindo ajuda, de forma que os acontecimentos 
maus, planejados pelas potências globais secretas, 
possam ser enfraquecidos. Seu único caminho para a 
verdadeira liberdade é, quando vocês reacenderem sua fé 
em Mim. Isso acontecerá em breve, Meus preciosos filhos, 
quando Eu Me apresentar ao mundo durante o GRANDE 
ALERTA, que está chegando cada vez mais perto. 
Exorto-os a rezarem por aqueles que têm visão, mas que 
estão cegos para a Minha Palavra Santíssima. Orem por 
aqueles, que persistem em torcer Meus Ensinamentos e 
por Meus Servos Sagrados que, por covardia, estão 
aceitando as exigências feitas contra eles, por parte dos 
governos. 
Há apenas um governante agora, que está no comando 
do futuro, e este é o Meu Pai Eterno, o Deus Criador e 
Criador de tudo. Prestem fidelidade a Ele, acima de tudo, 
e vocês vão encontrar uma base firme quando avançar no 
caminho da Verdade! Seu amado Salvador, Jesus Cristo 
 
173. Nenhum pecado é tão grave que não 
possa ser perdoado 
Recebido terça-feira, 23 de agosto de 2011, 23:45 
 
Minha filha, você está agora começando a compreender a 
Verdade do sofrimento. Quando convido almas escolhidas 
para sofrer, elas sofrem como Eu fiz, durante a Minha 
tortura em Minha Crucificação. Assim como Minha Morte 
salva os homens do pecado, então seu sofrimento 
também pode salvar os homens da condenação eterna. 
Oferecendo o seu sofrimento de bom grado, vocês fazem 
um sacrifício para que as almas dos homens alcancem a 
misericórdia de Deus. 
Se Eu fosse pedir para mais almas fazerem isso, elas 
poderiam ter medo e talvez recusar. No entanto, muitas 
almas sofrem e não estão cientes de que elas também 
são almas escolhidas. Muitos filhos Meus perguntam por 
que algumas pessoas sofrem e outros não? Minha 
resposta é que Eu escolhi os corações, aqueles que 
exibem humildade nesta vida, aqueles que colocam as 
necessidades dos outros antes deles mesmos. A alma de 
um coração terno assume o papel de sofrimento para 
Mim. Este é um presente para Mim. Pode não parecer 
como um Dom, mas quando a vocês é dado esse Dom, 
vocês estão salvando milhares de almas todos os dias em 
Meu Nome. 
Quero agora pedir aos Meus seguidores para fazerem um 
sacrifício a cada dia semelhante ao sofrimento para Me 
ajudar a salvar as almas em pecado mortal no momento 
da morte durante o GRANDE ALERTA. Peçam-Me por 
esse Dom! Para aqueles humildes de coração também 
vou pedir-lhes para fazer um sacrifício pessoal, para 
Minha glória. Para aqueles que sentem que não podem 
fazer isso, então Eu vou lhes abençoar com Minhas 
Graças especiais, porque sei que o amor existente por 

Mim e suas orações, já estão salvando as almas dos seus 
irmãos e irmãs. 
Meus filhos, saibam disso: Meu exército de seguidores 
está crescendo diariamente por causa dessas mensagens. 
Isso vai se transformar em um exército de milhões em 
breve. Chamo apenas aqueles, que são suficientemente 
corajosos para levar o Meu desafio. A bravura provém do 
amor. A interpretação de bravura de um homem será 
diferente de outro. Eu simplesmente peço-lhes para dizer 
ao mundo sobre Meu Amor. Lembrem-lhes da verdade 
contida na Sagrada Escritura. Digam-lhes que estou 
voltando, em breve, para oferecer o grande Dom da Minha 
Misericórdia. Porque, se Eu viesse para julgar tão cedo, 
o Céu seria deserto, tão difundido está o pecado hoje.  
Espalhem Minha boa notícia! Lembrem-lhes que quando 
sentem amor, puro amor genuíno por alguém, mesmo que 
seja somente um brilho de passagem ou uma boa ação, 
que vocês testemunharem, que Eu então estou presente. 
Digam-lhes que sem amor eles vão murchar e tornar-se 
nada. 
Digam-lhes que quando Eu os vejo, eles estão nus, sem 
posses materiais diante de Meus olhos! Eu só vejo a 
bondade e a maldade nas suas almas. 
Para aquelas pobres almas assustadas, com vergonha de 
seu estilo de vida, digam-lhes que estou perdoando 
todo cheio de misericórdia e irei recebê-las em Meus 
braços abertos e amorosos. Tudo que elas têm que fazer 
é caminhar para Mim e pedir-Me para ajudá-las. Eu nunca 
deixarei de olhar os sentimentos dos pecadores, não 
importa quão escuro seja o seu pecado. Eu perdôo a 
todos aqueles, que estiverem verdadeiramente 
arrependidos por qualquer ofensa, que anteriormente 
tenham cometido. 
Seus corações serão mais leves e Meu Amor vai trazer de 
volta a Luz para suas vidas. Eu voltarei na Glória, filhos, 
não para assustar vocês, mas para lhes trazer Meus 
Dons, estes mesmos Dons que lhes negaram através das 
obras de Satanás. 
Venham! Abaixem as cabeças! Coloquem as suas 
vergonhas de lado e peçam-Me para perdoá-los agora! 
Nada choque Meus filhos. Nenhum pecado é tão grave 
que não possa ser perdoado por Mim, se o verdadeiro 
arrependimento for mostrado. Não demorem! Procurem 
redenção agora, antes que seja tarde demais! 
Seu amado Jesus Cristo, o Redentor da Humanidade 
 
174. Profecias já preditas através desta 
profetisa acontecem agora   
Recebido quarta-feira, 24 de agosto de 2011, 16:38 
 
Minha amada filha, todas as nações do mundo se 
esforçam para ler Minhas mensagens, dadas a você. 
Porque quando elas testemunharem o GRANDE ALERTA, 
com certeza elas irão, em seguida, buscar a Minha 
orientação para dar-lhes força. Você está cansada agora, 
Minha filha, porque aumentaram os sofrimentos, mas terá 
alívio em poucos dias. Tudo isso é exigido de você, 
porque preciso do sofrimento para Me ajudar a resgatar as 
pessoas em pecado terrível. Experimente e veja os 
benefícios que ele traz, porque um dia você vai se alegrar 
comigo, quando você testemunhar os frutos deste 
trabalho. Meus filhos, marchem adiante com força, porque 
as profecias, preditas através desta profetisa, desdobram-
se agora, assim também vai ser a fé na autenticidade 
deste site na internet. Orem agora, Meus filhos, para que 
vocês, Meu exército, aumente em número e unam-se 
como um todo para lutar na batalha espiritual que está por 
vir. Seu amoroso Salvador Jesus Cristo 
 
175. Caos climático agora será 
experimentado por vários Países, Meu Pai 
está com raiva 
Recebido quinta-feira, 25 de agosto de 2011, 20:00  
 
Minha amada filha, apelo a todos os amados guerreiros: 
Rezem pelos outros, incluindo os não-crentes e aqueles, 
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enredados na violência e no ódio. Eles andam tentando 
desesperadamente encontrar o amor e a paz em suas 
vidas e acham impossível. Vocês devem orar muito por 
estes, porque sem as suas orações vão mergulhar no fogo 
do inferno. Não deixem que isso aconteça! Se eles podem 
apenas ser encorajados a caminhar um pouco mais para 
Mim, e estiverem preparados para ouvir as Minhas 
Palavras, para eles vão ser dadas as graças para que Eu 
possa levá-los em Meus braços. 
Minha filha, agora o mundo deve sentar e prestar 
atenção em Mim! Muito em breve eles vão assistir uma 
série de terremotos e inundações. Solos vão ser 
abalados em vários Países através de catástrofes 
climáticas. Estas são as punições desencadeadas por 
Meu Pai sobre a Humanidade. O Pecado será punido, 
Minha filha, e os Países que são culpados de promover 
o aborto não vão escapar da Mão de Meu Pai, porque 
ela vai descer sobre eles. A oração tem evitado muitos 
atos de punição, no entanto os homens continuam a pecar 
e ofender Meu Pai, com os atos vis e repugnantes do 
homem contra o homem, incluindo crianças inocentes no 
útero. 
Exorto-os a rezarem agora pelos Meus filhos nos 
Países que não vão escapar dessa punição. Meu Pai 
está furioso. Ele deixará de permanecer sentado e de ver 
como os homens destroem a Humanidade. A Terra iria 
implodir se o homem não parar. Ele, Meu Amado Pai, irá 
reter grande parte desse Castigo até depois do GRANDE 
ALERTA. Depois disso, apesar da conversão dos homens, 
os homens vão continuar a pecar. 
As punições que vão acontecer são para mostrar aos 
homens quão duro Meu Pai pode ser. Ele ama todos os 
Seus filhos, e Ele criou este mundo e o homem de forma 
que não é permitido simplesmente destruí-lo. Rezem 
agora, Meus filhos, por todos os seus irmãos e irmãs! 
Jesus Cristo, Rei da Humanidade 
 
176. Mensagem para o Clero: Não permitam 
intimidar-se pelas sociedades seculares 
Recebido sábado, 27 de agosto de 2011 
 
Minha filha, se os sacerdotes e membros da Igreja Cristã 
abrirem suas mentes e aceitarem que Eu estou falando 
agora para o mundo através destas mensagens, então, 
Meu coração ficará mais leve. 
São Meus devotos seguidores que seguram a vela de Luz, 
à medida que avançarem para espalhar Minhas 
advertências ao mundo, para encorajar os Meus filhos a 
se redimirem ante Meus olhos. Ó, como Me entristece ver 
como as mentes dos Meus sagrados servos  estão 
fechadas, eles que professam comunicar a Minha Palavra, 
Meus Ensinamentos para o mundo. Eles quebram o Meu 
coração, de tão endurecidos que seus próprios corações 
se tornaram. 
Meus Ensinamentos se fundamentam no fato de que as 
Revelações Divinas acontecem e têm tido lugar desde o 
início dos tempos. Será que eles pensam que Minha Mãe 
ou Eu não Me comunico com Meus filhos ao longo dos 
séculos? Eles estão felizes por prestar atenção à palavra 
dos Santos passados, muito tempo depois que suas 
mensagens foram dadas ao mundo. Mas não é assim 
hoje. A diferença durante este tempo é que não haverá 
tempo a ser oferecido a eles para lhes permitir digerirem 
estas mensagens após o evento. Porque não haverá mais 
o tempo como vocês conhecem. 
Apelo a vocês, Meus sagrados servos e aos Meus 
Santos Vigários para lerem as Minhas Palavras para a 
Humanidade agora! Nunca antes, vocês precisaram da 
Minha intervenção em eventos mundanos como vocês 
precisam agora! Lembrem-se que ressuscitei dos mortos 
e prometi que voltaria. Como vocês estão preparados 
agora? Quantas vezes vocês lembraram a Meus filhos 
sobre a necessidade de redimir-se diante de Meus olhos? 
Quantas vezes vocês estão dispostos a ouvir os pecados 
dos Meus filhos, visto que vocês estão tão ocupados? Não 
está sendo oferecido tempo suficiente para ouvir 
confissões. Vocês têm Me decepcionado, Meus sagrados 

servos, e assim vocês Me ofendem muito! Negar aos 
Meus filhos o direito dos Sacramentos é imperdoável! 
Acordem agora e sigam Minhas instruções! Cumpram 
o seu dever para os Meus filhos, como vocês Me 
prometeram através de seus votos sagrados! Por 
favor, não virem as costas para Meus Ensinamentos! 
A fé, e especialmente a de Meus amados servos 
sagrados, está enfraquecendo consideravelmente. Isto é 
provocado pela maldição de Satanás, que tem caminhado 
no meio de vocês há algum tempo, causando confusão 
dentro e fora da Minha Igreja. Lembrem-se disto, Meus 
sagrados servos! É Satanás trabalhando! Vocês nunca 
devem ceder a seus tormentos, para que se afastem de 
seu dever por Mim! 
Ouçam-Me agora! Prestem atenção aos Meus avisos e 
preparem o Meu rebanho, para que possam buscar a 
redenção de seus pecados agora! Movam-se então para 
que Minha Igreja possa continuar lutando pela Verdade 
dos Meus Ensinamentos e não permitam intimidar-se por 
parte de sociedades seculares, que pretendem empurrá-
los para um canto e enchê-los de medo. Porque se vocês 
fizerem isso, estarão sucumbindo às tentações do 
maligno, cujas mentiras já destruíram grande parte da 
Minha Igreja. Vocês são a Minha tábua de salvação, Meus 
sagrados servos, e Eu preciso de vocês agora, para Me 
ajudarem a salvar os Meus filhos preciosos, quando 
eles enfrentam os tormentos que torcem suas mentes 
para a Verdade de Meus Ensinamentos e da existência de 
Meu Pai Eterno. 
Apelo a vocês agora para que Me ouçam, quando Eu 
os chamar! 
O seu amado Mestre, Jesus Cristo 
 
177. Muitas almas estão perecendo no 
inferno por causa dos pecados da 
pornografia 
Recebido domingo, 28 de agosto de 2011, 17:00 
 
Minha amada filha, ouça a Minha Palavra Santíssima: Eu 
advirto a Humanidade com urgência para pedir a Meu Pai 
o perdão dos seus pecados. 
Agora o tempo está curto, porque o GRANDE ALERTA 
está quase em cima de nós. Nunca deixem para amanhã 
o que vocês podem e precisam fazer hoje.  
O Arrependimento por seus pecados é fundamental, 
antes que vocês peçam por seus pecados para que sejam 
perdoados. Pois sem remorso genuíno é inútil. 
Eu vejo tantas almas obscuras em seu mundo, Minha 
filha. Há pouca Luz, e se vocês pudessem testemunhar a 
profundeza onde o homem caiu, vocês ficariam chocados. 
Tantos milhões de Meus filhos estão em queda diária 
em um abismo de corrupção pecaminoso, do qual eles 
vão achar impossível afastar-se, somente se vocês 
orarem por eles. Eles estão cegos para a Verdade, e 
mesmo que lhes fosse mostrada Minha Luz, ainda assim 
eles se contorcem e se escondem de Mim. Rezem por 
eles! 
Meus filhos que são culpados pelos pecados de ódio, 
apreciam o fato de que seu mau comportamento é 
aplaudido por seu valor de entretenimento. A pornografia 
se infiltrou em tantos lares ao redor do mundo através 
de canais de TV, que apresentam estas maldosas 
atrocidades como muito divertido humor inofensivo. 
Esses mesmos canais, que se recusam falar o Meu Nome. 
A violência também é glamourizada, não só na TV, mas 
em jogos, tornando-os tão aceitáveis, que as pessoas 
agora consideram o ato de violência uma coisa natural. 
Os demônios de Satanás, quando entram nas almas, 
começam a se manifestar no corpo humano, para que 
seus atos se tornem claramente visíveis aos Meus 
seguidores, que se encolhem de horror quando eles têm 
que testemunhar. 
O corpo humano, infestado de demônios satânicos, irá 
se comportar grotescamente. Seus movimentos físicos 
serão distorcidos e irão emular mensagens satânicas 
requeridas pelo maligno, para seduzir as pessoas com 
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mente fraca. Almas fracas, vazias de amor por Deus, 
serão pegadas por eles e, eventualmente, vão imitá-los 
para que eles também homenageiem Satanás e tudo o 
que ele representa, na forma como eles se comportam. 
Filhos, vocês não conseguem ver como Satanás trabalha? 
Digam aos que não entendem, como ele trabalha no ramo 
pornográfico. Isto é, quando Satanás prepara-os para 
destruir as almas e sugar os participantes no fogo eterno. 
Os culpados pelo comportamento sexual distorcido, e os 
que ostentam seus corpos de forma obscena e imoral, 
sofrerão dores cruciantes por toda a eternidade. 
Ajudem a salvá-los agora, filhos, porque eles não têm 
ideia de como sua impureza imoral Me repugna! Eles 
estão cobertos pela escuridão. Tragam-nos para Mim, 
para Minha Luz poder abraçá-los e salvá-los do fogo do 
inferno! 
Os Pecados da carne são abomináveis para Mim. Tantas 
almas estão perecendo no inferno por causa do pecado da 
pornografia e de atos sexualmente distorcidos. Deixem-
lhes saber quais serão seus destinos, a menos que eles 
mostrem remorso. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
178. Aqueles que proclamam a Minha 
Palavra verdadeira através dos videntes, 
serão ridicularizados 
Recebido domingo, 28 de agosto de 2011, 23:00 
 
Minha amada filha, Satanás e seus demônios estão 
tentando atormentá-la agora, deve reconhecer este fato e, 
em seguida, virar as costas. Não responda e nem se 
envolva; quando responde, o maligno tem mais poder 
sobre você. Ignore suas tentativas e segure na Minha 
Mão, enquanto Eu estou ao seu lado para protegê-la de 
tais danos. 
Diga aos Meus seguidores que, como eles tomam Meu 
cálice e marcham para espalhar a Verdade sobre o Meu 
Retorno à Terra, que também eles vão sofrer. Eles vão ser 
insultados, ridicularizados e vão fazer com que se sintam 
tolos, quando eles falarem em Meu Nome. Diga-lhes que 
quando isso acontecer, qualquer dúvida que possam ter 
tido, em relação a estas mensagens, irão desaparecer. 
Meus filhos, entendam sempre que aqueles, que 
proclamam a Minha Palavra verdadeira, através de 
videntes verdadeiros, sofrerão o ridículo, assim como 
fazem as almas escolhidas, cujo papel é transmitir Minhas 
Mensagens Divinas ao mundo. Com vocês, Meu exército, 
não serão diferentes. Esta será uma lição difícil para 
absorverem. Saibam que, vocês sempre sofrerão nesta 
vida, quando andarem Comigo. E então vão perceber 
que vocês carregam a Minha Cruz. Pois só assim estarão 
qualificados para falar a Minha Palavra. Nenhum profeta, 
nenhum dos Meus Apóstolos têm achado esse caminho 
fácil.  
Vocês devem rezar pela força para suportar essas 
provações, que irão testar a sua fé ao extremo. 
Quando vocês segurarem Minha Cruz, para aliviar a 
Minha carga, vocês serão encarregados de levar essa 
carga. Se vocês confiarem em Mim completamente, 
envolverem seus braços nos Meus, Eu vou abraçá-los 
para lhes dar a força que precisam para esta viagem. Uma 
jornada tão cheia de espinhos, que seus pés podem 
sangrar, ainda assim sua fé será tão forte, que vocês não 
serão capazes de viver suas vidas sem Meu puro Amor. 
Vocês, Meus amados filhos, são Meu exército precioso. 
Um dia no Céu vocês vão ver os caminhos como 
gloriosa maravilha, onde os Anjos vão cantar em 
louvor pelo trabalho que realizaram para Mim em sua vida 
na Terra. Eu recompenso todos os Meus devotos 
seguidores por sua lealdade e amor inabalável por Mim. 
Vocês são abençoadas, Minhas almas escolhidas, pois 
receberam o Dom de ver a Verdade, quando os outros 
simplesmente viraram as costas. 
Lembrem-se, a vocês agora está sendo dado o Dom do 
Espírito Santo e, como resultado, serão incapazes de 
negar-Me. Esta estrada, no entanto, estará cheia de 

pedras que podem machucar seus pés, pedras que os 
enganam e aqueles que estarão  
desafiadoramente dispostos a bloquear o caminho pela 
discriminação a vocês e ameaçando-os para voltarem da 
maneira como vieram. 
Levantem as mãos numa admoestação gentil e digam: 
 
”Eu nunca vou negar o caminho do Senhor. Nem vou 
negar a existência de Jesus Cristo nunca, a quem a 
Humanidade tem tentado destruir, não só durante o 
Seu sofrimento na Cruz, mas depois também. Eu sou 
um com Jesus Cristo. Falo em nome Dele. Eu ando 
com Ele. Ele me levanta, para que também eu, de 
maneira humilde, possa ajudar a abrir Seu coração 
para o puro Amor que Ele tem por você, e 
especialmente para você.” 
 
Meu precioso exército aumentou agora, e Eu vou levá-los 
ao longo do caminho acidentado, mas Divino, para o Novo 
Paraíso na Terra, que espera por vocês. Tentem reunir o 
maior número possível dos Meus filhos que vagueiam com 
vocês ao longo do caminho, para que possamos estar 
unidos como uma família.  
O seu amado Jesus, Redentor e líder de toda a 
Humanidade 
 
179. Deus Pai: A Minha Mão cairá com força 
sobre as nações que legalizarem o aborto 
Recebido segunda-feira, 29 de agosto de 2011 
 
Eu venho em nome de Meu Filho Jesus Cristo. Eu sou o 
Alfa e o Ômega, Deus o Altíssimo. Quero dar aos Meus 
filhos de todo o mundo esta mensagem: 
Minha Mão está sendo retida para não punir os homens 
pelos pecados que cometem, através do poder da oração. 
Vou deixar cair um Castigo Severo, se os homens não 
se afastarem dos pecados de homicídio e aborto! Já, 
vocês, Meus filhos, viram a Minha ira com terremotos, 
inundações, Tsunamis e outros tumultos ecológicos. Devo 
castigar vocês, filhos, porque não podem evitar punição 
por seus crimes contra os seus semelhantes. 
Os pecados do aborto serão punidos, quando Minha Mão 
cair com força sobre as nações que toleram tal 
abominação. A vocês não serão permitidos o assassinato 
da Minha criação indefesa, e, se os seus governos 
continuarem aprovando leis, que toleram essa prática 
covarde, vocês verão Minha ira descer com tanta força, 
que vão implorar a misericórdia por sua vida. No 
entanto, vocês não pararam para pensar ao tirar a vida do 
nascituro. 
Assassinatos não serão mais tolerados por Mim. Vocês 
serão barrados, e logo. Rezem pelas almas desses 
seres indefesos e peçam resgate! Não aceitem tais leis 
criadas pelo seu governo, dirigido por Satanás, que 
não têm respeito pela vida! Minha punição aos Países 
culpados de legalização do aborto vai acabar com as 
nações. Seus Países vão dividir-se em pequenos 
pedaços e cair no oceano. Suas clínicas e hospitais vis, 
onde se realizam estas práticas, vão fechar, e os culpados 
entre vocês, serão lançados no fogo do inferno por 
seus crimes hediondos. 
Eu venho agora para dar-lhes esse aviso. Nunca tolerem o 
aborto! Coloquem os seus pés no chão em seus Países e 
lutem para impedir que este genocídio global continue. Se 
seus governos continuarem a infligir seus atos de horror 
na Minha Criação, serão abordados com uma reprimenda 
poderosa. 
Agora prestem atenção, a um dos Meus avisos mais 
urgentes para a raça humana: Tirem as vidas da Minha 
gestação, e Eu tomarei as suas! Orem muito, filhos, para 
a fé de todos os Meus filhos, porque eles continuam a 
ignorar os Ensinamentos, dados a vocês desde o início 
dos tempos. 
Deus, o Pai 
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180. Escolham pessoas que vocês 
conhecem e venham diante do trono do 
Meu Pai para salvá-los 
Recebido terça-feira, 30 de agosto de 2011, 14:30  
 
Minha amada filha, Meu coração fica pesado de tristeza, 
quando olho para Meus filhos preciosos, que se esquecem 
das mudanças que estão chegando. 
Eu os amo tanto e choro com uma profunda tristeza, 
quando Eu os vejo passear procurando-Me, mas são 
incapazes de fazê-lo. Eles sabem que há um elo que 
falta em suas vidas, mas não podem identificar o que 
é. O elo é o Amor. Eu sou o Amor. Eu sou o que eles 
estão procurando, mas eles não sabem para onde olhar. 
Ainda estou lá, esperando e esperando pacientemente 
para que eles se voltem para Mim. 
Tanto tempo está sendo desperdiçado, Minha filha. Meus 
filhos olham em todos os lugares errados, buscando o 
contentamento e a paz que eles desejam. Mas eles não 
serão capazes de encontrar isto, a menos que tenham 
humildade para reconhecê-lo, e é só através da 
humildade, que isto será possível. 
Até que Meus filhos percebam que não podem existir 
sem amor por Meu Pai, Deus, o Altíssimo, eles vão 
morrer de vazio de amor e de paz em seus corações. 
Estou cansado, Minha filha. Se pelo menos aqueles 
que Me expulsam se voltassem para Mim. Se eles 
parassem sua busca por poder, dinheiro e glória dos bens 
terrenos, então, eles saberiam a Verdade. 
Eu preciso de todos vocês, Meus seguidores, que 
continuem orando pelas almas cegas que estão perdidas. 
Nunca desistam de suas orações que serão levadas 
diante do trono de Meu Pai, esta semana. 
Por favor, recitem o seguinte: 
 
”Deus Altíssimo, eu venho ante Vosso trono nesta 
semana, para pleitear as almas dos meus irmãos e 
irmãs que se recusam a reconhecer a Vossa 
existência. Exorto-vos a enchê-las com Vossas 
Graças, para que possam abrir seus corações para 
ouvir a Vossa Palavra Santíssima.” 
 
Por favor, escolham aquelas almas que são conhecidas 
por vocês e que não querem saber de Deus Pai e 
coloquem os seus nomes diante de Meu Pai. O seu dom 
da oração será recompensado com a salvação deles. Vão 
agora, Meu exército, e se preparem para a próxima fase 
nesta guerra espiritual contra o maligno. 
O seu amado Salvador, Jesus Cristo 
 
181. Meu exército vai crescer com um grupo de mais 
de 20 milhões 
Recebido quarta-feira, 31 de agosto de 2011, 21:00 
 
Minha amada filha, o Amor que tenho por você e Meus 
seguidores surge através de Mim e Me traz muita alegria. 
Eu amo muito todos vocês! Sua dedicação, humildade, 
confiança e amor puro por Mim estão ficando mais fortes a 
cada dia. Consegue sentir isso? Este é o Meu presente 
para todos e cada um de vocês, Minhas almas puras, que 
foram arrancadas de suas vidas diárias para seguir-Me no 
caminho para o Paraíso. 
Meus filhos foram despertados pelo Espírito Santo, que foi 
derramado sobre o mundo em maio, agora sentem uma 
devoção por Mim, desconhecida para muitos deles 
anteriormente. Estou agora juntando Meu exército 
rapidamente, e isso vai crescer como um grupo de mais 
de 20 milhões de almas. Quanto maior o exército, mais 
poderoso será o Espírito Santo para unir Meus filhos 
juntos como um todo, para lutar contra o enganador. 
Minha orientação Divina agora está sendo inculcada em 
suas almas, mesmo se vocês perceberem isso ou não. É 
como se vocês tivessem uma chave interna. Quando Meu 
Amor chamar, vocês vão responder naturalmente para 
converter os outros. Este é o poder do Espírito Santo que 
agora está sendo sentido em todos os cantos da Terra. 

 
Todas as religiões, todos os credos, todas as raças e 
todas as nações vão responder à Luz da Verdade agora. 
Todos eles são muito preciosos para o Meu Pai Eterno. 
Ele agora está chegando para cada homem, mulher e 
criança, para que eles ouçam a sua chamada. Satanás 
será incapaz de suportar as orações, que são recitadas 
por Meus seguidores. Seu aperto vai soltar e em breve. A 
oração e a fé dos Meus seguidores estão deixando ele 
furioso. Porque ele é impotente em suas tentativas de 
colocar dúvidas na cabeça dos Meus fiéis, ele vai voltar a 
sua atenção para os pecadores mais fracos. Estes filhos 
estão muito confusos e já destruídos pelo pecado mortal, 
de forma que serão atraídos para ele. Por causa da 
escuridão das suas almas, estarão impossibilitados de se 
defenderem. Rezem muito para que suas almas possam 
ser salvas! 
Esta é uma época onde a Minha Igreja, embora 
enfrentando obstáculos extraordinários causados pelo 
pecado, agora será reconstruída por Meus seguidores na 
Terra. Isso vai levar tempo, mas quando acontecer, a 
Minha Igreja voltará à sua antiga glória e será renovada 
em sua força. Ela irá, juntamente com todo o Meu povo 
escolhido, entrar no glorioso Reino do Meu Pai. A doçura 
deste evento, pelo qual o mundo irá se livrar de Satanás e 
de todas as coisas do mal, será bem-vindo, filhos. Esta é a 
Nova Era de Paz, vocês têm que olhar para frente na 
Terra. O tempo futuro poderá ser difícil para vocês, filhos. 
Concentrem-se em Mim e vão sobreviver. Em seguida, 
virá a paz que estão esperando. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
182. Como é difícil subir a escada para o 
Paraíso 
Recebido sábado, 3 de setembro de 2011, 23:50 
 
Minha amada filha, não fique debaixo de qualquer ilusão, 
o enganador virou sua cabeça para longe de Mim nos 
últimos dias. Você justifica isso com o fato de que estava 
ocupada, mas isso não é bem a verdade. Tão astuto ele é, 
que ele deliberadamente tem interrompido cada minuto do 
seu tempo. Durante esse tempo você estava ciente de que 
não estava dedicando tempo para Mim, não é? Você se 
sentiu distraída e perdida e então percebeu que estava 
vazia por dentro, sem Mim. No entanto, Eu estou perto de 
você o tempo todo, não permito que se sinta abandonada 
por Mim. Por ora você tem experimentado o desespero, 
que é sentido pelas almas que Eu rejeito por causa do 
pecado. Tudo isso é importante para o seu 
desenvolvimento espiritual. Embora possa parecer inútil 
que Eu permita isso, mas faz parte de seu treinamento 
para a santidade que exijo e demanda de vocês. Você, 
Minha preciosa filha, continuará a sentir uma forma de 
abandono, de tempos em tempos, como acontece com 
muitas almas que estão no mesmo caminho. 
A escada para a perfeição espiritual é muito longa. As 
almas darão um, dois e mais passos para trás, para cada 
passo que avançam para Mim. Peço-lhe, Minha filha, que 
fale a todos os Meus seguidores para preparar-se 
cuidadosamente para esta escada que é essencial antes 
que o degrau mais alto seja atingido. Em Minha 
mensagem de 24 de novembro de 2010, quando Eu lhes 
falei sobre essa escada, Eu expliquei como algumas 
pessoas escalam estes passos muito rapidamente. Mas 
você sabe que seria um erro. Estejam cientes de que sou 
Eu quem a orienta ao longo dessa escalada o tempo todo. 
Meus filhos, vocês devem agora subir cada um dos 
passos da escada espiritual antes de chegar ao topo onde 
está a porta ao Paraíso. Sejam pacientes! Não fiquem 
desapontados quando caírem! Simplesmente se levantem-
se de novo e comecem a escalar todo o caminho. 
Filhos, Eu os seguro pela mão e os levarei ao topo, se 
vocês Me permitirem. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
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183. Virgem Maria: O abandono de uma alma vítima 
Recebido domingo, 4 de setembro de 2011, 21:50 
 
(Esta mensagem foi recebida após a vidente ter recitado o 
Santo Rosário e depois de uma aparição de Nossa 
Senhora que teve a duração de 20 minutos, em uma sala 
de oração privada.) 
Eu venho em Nome do Meu Filho amado, Jesus Cristo. Eu 
sou a Santa Mãe de Deus. Minha filha, você está sofrendo 
por Meu Filho e a última semana não foi fácil, porque você 
batalha contra a força do mal, a fim de permanecer fiel ao 
Meu Filho precioso. Venho a você esta noite para tentar 
explicar o que está acontecendo. Como uma alma vítima, 
você experimentará períodos de abandono, quando os 
pensamentos do Meu Filho são banidos da sua mente. 
Então, como você tenta dedicar tempo para rezar, vai 
achar que não pode fazer isso. Após isso, ficará confusa e 
depois a solidão sem a presença do Meu Filho fará com 
que você sinta angústia. Não se preocupe, porque, como 
isto é difícil, é uma forma de sofrimento que deve 
experimentar como uma alma vítima. 
Por favor, reze pedindo coragem e as Graças para aceitar 
esta nova forma de sofrimento, que irá confundi-la. 
Mantenha a sua missa diária e receba a Santíssima 
Eucaristia, não importa o que está pela frente. Você será 
incitada pelo enganador, para virar as costas para esta 
missão. Em breve você vai, mais uma vez, começar a 
permitir que as dúvidas invadam sua alma. Peça a todos 
para rezar por você agora! Para que seu presente para 
Meu filho continue a salvar almas em toda parte. Nunca se 
esqueça disso, não importa o quão difícil seja o seu 
sofrimento. 
Minha filha, Eu sempre Me comunico com você, quando 
perde o seu sentido de direção, porque Eu sou sua 
querida Mãe. Eu sempre estarei aqui para proteger você e 
orientá-la para Meu Filho, para que Seus desejos sejam 
respeitados. Vá, em amor e paz. 
Sua amada Mãe, Rainha da Paz 
 
184. Amar o próximo como a si mesmo é 
muito mais difícil do que vocês pensam 
Recebido domingo, 4 de setembro de 2011, 22:00 
 
Minha filha, chegou a hora de ouvir as Minhas instruções 
para alertar Meus filhos sobre os tempos à frente, a fim de 
preparar todos os Meus seguidores quanto a sua 
necessidade de permanecer em oração diária. Eles 
também devem receber Meu corpo, na forma da Sagrada 
Eucaristia, e rezar para a salvação das almas. 
Meus filhos estão prestando mais atenção às Minhas 
mensagens, eles se unem todos os dias, para rezar por 
todos os Meus filhos, antes que ocorra o GRANDE 
ALERTA. 
Olhem para seus irmãos e irmãs através dos Meus 
olhos, e vejam os como criações milagrosas, concedidas 
por Meu Pai Eterno, como um Dom para a Humanidade. 
Cada alma é amada igualmente. Nenhuma diferença se 
faz aos olhos do Meu Pai. 
Se vocês, Meus seguidores, Me amam, vocês amam 
Meu Pai. Por sua vez, se vocês são autênticos no seu 
amor por Meu Pai, vocês vão amar seus irmãos e irmãs. 
Vocês devem mostrar amor, especialmente por aqueles, 
que podem ofendê-los através de seu comportamento. 
Alguns vão insultá-los, injuriar e causar danos à sua 
reputação, que poderá prejudicar vocês e suas famílias. 
Essas pessoas podem ser conhecidas de vocês, e podem 
machucá-los por suas ações, que pode afetar gravemente 
a sua capacidade de vestir e alimentar suas famílias. Não 
importa o quanto as pessoas os machuquem, Eu lhes 
peço, em Meu Nome, para seguir Minha liderança. Rezem 
por eles, especialmente aqueles que os prejudicam. 
Porque quando orarem por eles, vocês diluirão o ódio 
vomitado por Satanás. Um ódio que poderia fazer brotar 
pensamentos de vingança. 
 
Este é um dos mais difíceis de todos os Meus 
Ensinamentos: “Ama o teu próximo como a ti mesmo.” É 

muito mais difícil do que pensam. Quando vocês puderem 
alcançar este ato de grande generosidade, vão Me ajudar 
a cumprir Meu Plano para salvar mais almas. 
O seu amado Mestre e amigo Jesus Cristo 
 
185. Organizem Vigílias da Divina 
Misericórdia agora - O GRANDE ALERTA 
está perto 
Recebido segunda-feira, 5 de setembro de 2011, 21:00 
 
(Nota: Duas mensagens foram recebidas esta noite de 
Jesus Cristo. Na primeira mensagem, uma revelação 
privada, com os detalhes do período em que o GRANDE 
ALERTA terá lugar, foi dado para a vidente. A publicação 
ficará a critério da vidente, que decidiu não publicá-la 
neste momento. Mas confiou-a aos cuidados de um 
sacerdote por questão de segurança. Esta mensagem 
será publicada após o GRANDE ALERTA ocorrer. A 
segunda mensagem é para o mundo agora.) 
 
Minha amada filha, o tempo agora já está próximo. A 
Oração tem ajudado Meu amado Vigário, o Papa Bento 
XVI, para suportar a batalha interna que ele enfrenta 
contra as forças malignas. Seu tempo no Vaticano foi 
ampliado. 
Peço a todos os Meus seguidores que realizem reuniões 
de oração e vigílias da Divina Misericórdia por todos os 
Meus pobres filhos, que se desviaram de Mim e de Meu 
Pai Eterno. Eles precisam urgentemente de suas orações. 
Oração, muito oração, é necessário agora para salvá-los. 
Celebrem missas, oferecidas para aqueles que, por causa 
do estado de suas almas, durante o GRANDE ALERTA, 
não poderão sobreviver fisicamente. Eles precisam de 
suas orações. Unam-se, de mãos dadas em uníssono 
Comigo. Seu Amado Jesus Cristo 
 
186. Virgem Maria: Ouçam sempre os seus 
corações 
Recebido terça-feira, 6 de setembro de 2011, 20:20 
 
Eu venho em Nome do Meu amado Filho Jesus Cristo. Eu 
sou sua Mãe Santíssima. 
Você, Minha filha, está sendo perseguida. Todas 
tentativas estão sendo feitas pelo enganador para enganá-
la. Você, Minha filha, deve obedecer uma só Voz e que é 
a Voz do Meu precioso Filho Jesus Cristo. 
Armem-se agora, Meus filhos, porque os ataques em 
vocês aumentarão à medida que também forem 
aumentados os seus sofrimentos. Vocês, por meio das 
graças que Eu vou dar-lhes, vão superar isso. Parem os 
seus pensamentos de medo e deixem de lado todas as 
dúvidas! 
Não se permitam distrações, porque elas vêm do trabalho 
do enganador! Elas não vêm de Meu Filho. 
Sempre ouçam os seus corações! Então vocês vão saber 
a Verdade. Eu, a sua amada Mãe, e os amo muito, então 
por favor, permitam-Me oferecer-lhes todas as Minhas 
proteções contra o mal. Vão em paz e amor. 
Sua amada Mãe, e Rainha da Paz 
 
187. Como a fé dos Meus seguidores se 
torna mais forte, os ataques vão aumentar 
Recebido terça-feira, 6 de setembro de 2011, 20:30 
 
Minha amada filha, como sofre por Mim, e quão forte você 
se tornou como resultado desse sofrimento! 
Minha proteção está ao seu redor. Não tenha medo! Como 
esta missão para converter almas continua, assim também 
serão as ataques de Satanás. Aceite isso! Não deixe que 
isso a incomode. Supere os desafios e mantenha seus 
olhos fixos em Mim em todos os momentos. Pois quando 
você faz isso, nada mais importa. 
Os mesmos sofrimentos serão sentidos por todos os Meus 
seguidores, porque o Espírito Santo continua inabalável, 
para atrair as almas de todos os Meus filhos por toda 
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parte. Como a fé de vocês em Mim se torna mais forte, 
assim também serão aumentados os ataques contra 
vocês por outros. Eles, os Meus seguidores, vão notar que 
têm que enfrentar argumentos, que serão difíceis para 
eles lidarem, como comentários incomuns e abusivos e 
reações dos incrédulos. Por favor, digam-lhes para 
esperar isto agora, porque o tempo para acontecer o 
GRANDE ALERTA se aproxima. 
Satanás e seus demônios, invisíveis aos olhos humanos, 
estão tentando destruir o amor nas almas dos Meus filhos. 
Ele inspira desconfiança em relação de um para com o 
outro. Ele produz argumentos e planta dúvidas. Ele está 
cheio de ódio contra a Humanidade. Ele fará guerras entre 
os Países compatriotas e atritos dentro das famílias. Estas 
são todas as suas táticas favoritas e são sempre um sinal 
de seu trabalho desonesto. 
Reconheçam isso como é - Satanás no trabalho. Lutem 
contra ele, filhos, para serem fortes! Peçam à Minha 
amada Mãe para protegê-los, porque Ela é a maior 
adversária do demônio. O poder de Satanás vai 
enfraquecer, se vocês pedirem que Ela os ajude. 
Estes tempos são desafiadores, para todos os Meus 
seguidores, em toda parte. Toda tentativa, de todo tipo de 
origem, de amigos, familiares e colegas será feita, através 
da obra do enganador, Meus filhos, para desencorajá-los 
e levá-los a virarem as costas para Mim. 
Detenham-no como Eu lhes disse! Oração e devoção ao 
Imaculado Coração de Minha Santíssima Mãe será a sua 
armadura. 
Sejam fortes agora! Eu amo todos vocês! 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
188. Não ter medo do GRANDE ALERTA,  
mas aguardar com alegria 
Recebido quarta-feira, 7 de Setembro de 2011, 23:45 
 
Minha amada filha, já disse a Meus preciosos filhos que 
não devem ter medo do GRANDE ALERTA. Muitos 
sentem-se assustados, mas isso é compreensível. Eles 
devem ouvir-Me atentamente. Eu virei a cada um de 
vocês. Vocês vão ver-Me e sentir-Me em seus corações e 
em suas almas. Minha Presença irá inundar suas almas 
com o mais puro sentimento de amor e compaixão, por 
isso devem ficar alegres. Então vocês Me verão e suas 
almas estarão envolvidas pelo amor e emoção. 
Aviso aos pecadores e incrédulos: A maioria deles serão 
simplesmente aliviados porque Eu existo. Como seu 
testemunho de Minha Santa Presença, será o sangue que 
é necessário para inundar as suas almas, com o alimento 
que lhes faltou por tanto tempo. Muitos sofrerão o 
tormento, quando verem seus pecados desenrolar-se 
diante deles. Sentirão os corações partidos, quando virem 
como eles Me ofenderam, eles vão pedir-Me para perdoá-
los. 
Crianças com idade superior a da razão (7 anos) verão 
também como eles Me ofenderam por causa do pecado. 
Em muitos casos, essas crianças que negam Minha 
existência, apesar de estarem cientes da Verdade, vão 
correr para Mim. Elas vão pedir-Me para abraçá-las e não 
vão querer que Eu as deixe ir. 
Até mesmo os pecadores mais endurecidos fracassarão 
na tentativa de não serem afetados por esse 
acontecimento sobrenatural. Filhos, vocês devem ignorar 
rumores! Ignorem as histórias que são sensacionalistas! 
Não há nada a temer! O GRANDE ALERTA deve ser 
aguardado com pura alegria em seus corações. 
Aguardo esse tempo com muito Amor no Meu coração, 
quando Eu derramarei a Minha Divina Misericórdia em 
cada um de vocês no mundo inteiro. Este é o momento 
em que depois vão perceber quão afortunada é esta 
geração. Como vocês não podem reconhecer a 
misericórdia que será mostrada para a Humanidade? No 
passado tantas almas morreram em pecado grave. Agora, 
finalmente todos os pecadores vão entender a Verdade. 
Não é fácil para os Meus filhos reconhecer a Minha 
existência ou do Meu Pai Eterno. Sem uma prova do tipo 
material, muitos não querem admitir que Me conhecem. 

Muitos não têm interesse ou crença no Reino Divino. Este 
evento irá abrir seus olhos para o simples fato de que a 
vida não termina na Terra. Ela continua por toda a 
eternidade. Essa é a razão pela qual eles devem preparar 
suas almas. 
O GRANDE ALERTA irá mostrar-lhes o que devem fazer 
para corrigir isso. Lembrem-se, filhos, que Eu sou seu 
Salvador. Eu amo todos vocês de uma maneira que está 
além de sua compreensão. Esperem Minha chegada com 
amor e calma. Não tenham medo do espetáculo dramático 
no céu e das cores dos raios que serão distribuídos em 
todos os lugares para anunciar Minha chegada. Isso irá 
prepará-los para o momento. 
Por favor, rezem para que toda a Humanidade possa 
sentir alegria em seus corações, porque esse evento vai 
significar a salvação para a Humanidade, em uma 
magnitude, que irá salvar muitas almas e capacitá-las, 
para entrar no Novo Paraíso na Terra. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
189. Nunca ameaçar os outros em Meu 
Nome 
Recebido sábado, 10 de setembro de 2011, 15:30 
 
Falo com você hoje, Minha amada filha, sobre a 
necessidade de obedecer-Me em todas as coisas. Minha 
filha, todos os Meus seguidores, a fim de serem dignos do 
Meu Amor e devoção, devem honrar os mandamentos de 
Meu Pai. Embora eles possam falhar de vez em quando, 
devem esforçar-se a todo momento para seguir a regra do 
Amor. Amem um ao outro e coloquem o seu próximo 
antes de suas próprias necessidades! Então, todo o resto 
vai acontecer automaticamente. 
Aqueles que se chamam de Meus seguidores, devem ser 
muito cuidadosos quanto à forma como eles espalham a 
Palavra mais Santa. Se eles caírem na armadilha da 
arrogância, auto-justificados ou, quando condenam os 
outros em Meu Nome, estes Me ofendem muito. Nunca 
ameacem os outros com punições que podem esperar de 
Mim! Nunca digam a alguém, que vou castigá-los, por 
sentirem raiva deles por qualquer motivo. Quando vocês 
fazem isso, são culpados por negar-Me, porque estarão 
distorcendo a Verdade para atender a sua própria posição. 
Nunca se sintam superiores aos outros, por serem 
privilegiados com a Verdade! 
Filhos, Eu amo todos os Meus filhos, mesmo quando eles 
erram e vacilam. Rezem por eles em todos os momentos, 
por todos os meios, se vocês pretendem ser verdadeiros 
seguidores Meus! Preguem a Verdade! Falem para eles 
sempre sobre Meu Amor profundo por Meus filhos! Mas 
vocês nunca devem julgá-los! Nunca digam aos outros 
que pelos pecados deles, ou o que vocês acham que são 
pecados, que eles serão punidos por Mim de uma certa 
forma, porque vocês não têm o direito de fazer isso. 
Minha mensagem de hoje é simples. Se Me amam e falam 
em Meu Nome, vocês nunca devem exaltar a si mesmos 
por causa disso! Vocês nunca devem ameaçar seus 
irmãos ou irmãs, ou difamá-los em Meu Nome! 
Lembrem-se que, porque vocês são Meus seguidores, vão 
ser alvo do enganador, precisamente por causa da sua fé. 
Por isso, devem ter cuidado, para que ele não os leve a 
cometer pecado contra seus irmãos ou irmãs. 
Vocês devem manter-se fortes, Meus filhos. Eu lhes dou 
esta mensagem para guiá-los e mantê-los no caminho 
certo para Mim. 
O seu amado Jesus, o Rei da Humanidade 
 
190. Não importa qual seja sua religião, há 
um só Deus 
Recebido domingo, 11 de setembro de 2011, 19:15 
 
Minha amada filha, quando Meus filhos se sentem 
desesperados, com medo ou solitários, diga a eles que 
devem voltar-se para Mim! Agora, mais do que nunca, 
muitos de Meus filhos em todo o mundo sentem um vazio 
em suas vidas. Sem direção, eles ficam mais distraídos, e 
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são alimentados com uma dieta vazia. Cotidianamente a 
mídia alimenta-os com histórias que mostram o mal 
presente no mundo, com tantos Países em crise. Depois, 
há a falta de alimento espiritual e, em seu lugar, uma dieta 
de mentiras, quando lhes dizem sobre as maravilhas das 
ambições mundanas. Se vocês atingirem tais coisas, tudo 
isso irá decepcioná-los. Então, se vocês se esforçarem 
para tais objetivos, ficarão ansiosos para chegar a estas 
alturas, e mais uma vez, vão ficar desapontados. 
Lembrem-se filhos, que Eu sou o seu alimento! Só será 
por Mim que vocês vão encontrar a verdadeira paz, 
contentamento e amor puro em seus corações. Não é 
possível obter esse tipo de paz em qualquer outro lugar. 
Voltem-se para Mim agora, cada um de vocês que está 
sofrendo dores em seus corações! Deixem-Me segurá-los 
e consolá-los! Porque vocês, Meus filhos, são Minhas 
almas perdidas, mas preciosas. Muitos de vocês estão 
perdidos e não sabem o caminho para voltar ao Meu 
rebanho. Alguns de vocês escolheram um rebanho 
diferente – que não é o Meu. 
Ouçam Meu apelo, porque quando vocês ouvem a Minha 
Voz em suas almas, vão saber a Verdade. Eu sou o 
caminho de vocês para o Meu Pai Eterno. Lembrem-se 
que muitos de vocês, que dão nomes diferentes a Deus 
Pai Todo-Poderoso, podem até estar adorando o mesmo 
Deus -  porque há só um Deus. O tempo agora está 
próximo para o momento em que a Sua Glória será 
revelada para o mundo. Não importa qual seja a 
interpretação, Deus, o Pai, é Amor. Sua misericórdia é 
toda abrangente. Venham, voltem-se para Ele agora, onde 
quer que estejam no mundo. Ele está esperando o seu 
chamado. Seu Amado Salvador, Jesus Cristo 
 
191. O GRANDE CASTIGO pode ser 
mitigado através da oração 
Recebido segunda-feira, 12 de setembro de 2011, 12:00 
 
Minha amada filha, muito em breve o mundo vai parar, e 
no período após o GRANDE ALERTA, mudará a maneira 
como o homem vai olhar para o mundo. Não haverá mais 
prazeres materiais e provocantes excessos. As pessoas 
não serão mais tratadas como deuses, os ídolos que eles 
criaram de celebridades e de riquezas. Eles não serão 
mais tão rápidos em condenar ou tratar seu próximo 
cruelmente. 
O novo mundo, depois do GRANDE ALERTA, será um 
lugar onde o amor por Mim e por Deus Pai será 
reverenciado com respeito. Muitos líderes de Países, que 
não são seguidores da fé Cristã, vão prestar homenagem 
ao Meu Pai. Aqueles que ocupam posições de poder, que 
controlam as finanças das pessoas, vão se arrepender 
juntamente com seus rebanhos. Muitos outros renunciarão 
às suas camadas de poder e compartilharão com seus 
irmãos e irmãs o pão que vem de Deus, o Pai. Porque 
este pão é para todos e deve ser compartilhado 
igualmente. 
Muitas coisas boas vão evoluir, como resultado do 
GRANDE ALERTA. No entanto, muitas almas ainda não 
serão fortes o suficiente em sua fé. Essas, infelizmente, 
vão voltar a seus velhos hábitos. Seduzidos pelas 
promessas de poder, riqueza, controle e amor de si 
mesmo, eles vão rejeitar a Deus, o Pai. Eles vão saber a 
Verdade, mas ainda não será o suficiente para eles. Estes 
pobres pecadores fracos serão um espinho para vocês, 
Meus filhos. Sem suas orações, os pecados deles vão 
causar estragos em um mundo, que terá sido recuperado 
durante a sua nova purificação. 
A oração, Meus filhos, é muito importante! Vocês devem 
pedir a Deus Pai, para que aceite os seus pedidos para 
anular as perseguições que estão sendo planejadas por 
essas pessoas. Bastante orações podem e vão evitar a 
maior parte do horror que esses pecadores vão tentar 
infligir sobre o mundo. Muitos de vocês estão cegos para o 
plano que está sendo traçado pelas suas costas. Os sinais 
estão sendo revelados de forma consistente, mas vocês 
não conseguem reconhecê-los. 

Meus filhos, conforme a sua fé for crescendo, rezem para 
que o Espírito Santo possa ser transmitido para os 
pecadores e encher suas almas. Eu, o seu precioso 
Jesus, protegerei vocês, Meus seguidores amados. Sob o 
Meu comando, Eu os instruirei a orar, não só por essas 
almas caídas, mas para que a perseguição contra os 
homens comuns, mulheres e crianças sejam eliminadas. 
Se estes criminosos, que vão desafiar a Meu Pai, 
continuarem aterrorizando pessoas inocentes através 
de novos controles que irão desencadear sobre o 
mundo, eles serão punidos! 
A estes pecadores está sendo dada a maior 
misericórdia possível, desde a Minha Crucificação. 
Eles precisam abraçar O GRANDE ALERTA, porque 
esta é a última vez que lhes será oferecida a chance 
de redenção! Caso contrário, eles terão de enfrentar 
um terrível Castigo! Essa punição que será trazida 
pela mão da Justiça Divina, através do Meu Pai Eterno, 
não é desejável. Embora este GRANDE CASTIGO 
tenha sido profetizado, poderá ser atenuado através 
do poder da oração. 
O seu amado Salvador, Rei de Misericórdia, Jesus Cristo 
 
192. Serão introduzidas na Igreja 
mudanças, que contradizem a Palavra de 
Deus 
Recebido, terça-feira, 13 de setembro de 2011, 15:15 
 
Minha amada filha, sou Eu, Jesus Cristo, que veio na 
carne. 
Minha Palavra Santíssima deve ser ouvida agora pelos 
Meus servos sagrados em toda parte! Todos os Meus 
seguidores devem compartilhar essas mensagens 
com Meus servos sagrados de todas as 
denominações Cristãs! É vital que eles sejam 
encorajados a ouvir a Minha Palavra neste momento 
crucial, antes de serem desunidos e divididos em dois 
campos. 
A obra do enganador infiltrou-se na Minha Igreja em todos 
os níveis. Muito em breve, de uma forma lenta mas 
seguramente, vocês verão as Santas Missas sendo 
encurtadas. Vocês verão a eliminação de orações 
especiais e alguns dos Sacramentos, como a confissão, 
começarem a diminuir. Apelo aos Meus servos sagrados 
agora, para Me ouvirem e orarem pedindo o 
discernimento! Sou Eu quem chama vocês agora, porque 
Eu posso salvar os seus rebanhos. Sou Eu quem quer 
abrir seus corações, para que vocês possam planejar-se 
para estes tempos finais, que anunciarão um novo 
começo para o mundo. Muito em breve, vocês serão 
convidados a mostrar lealdade ao Falso Profeta! Vocês 
devem vê-lo pelo que ele é, e julguem suas obras, a fim 
de ver se elas dão frutos. Mas os frutos que ele e seus 
devotos servos oferecerão, serão podres no miolo. Uma 
simples mordida irá destruir a sua lealdade a Mim. Duas 
ou mais mordidas irão produzir tal como uma cunha entre 
vocês e o Meu Sagrado Coração, que vocês vão achar 
quase impossível entrar no Reino de Meu Pai. 
Observem agora cuidadosamente as mudanças, que 
vocês verão se arrastando dentro do seu próprio 
ministério! Alguns desses ajustes não parecem que serão 
um problema, no início. Mas com o passar do tempo, 
algumas mudanças serão impostas em cima de vocês e 
vocês vão ser forçados a engolir mentiras. As mentiras 
são de Satanás, e serão vestidas com pele de cordeiro. 
Para aqueles que são puros de coração: Vocês saberão 
instantaneamente e irão reconhecer a astúcia do mal no 
lugar que está sendo projetado, para destruir a Minha 
Igreja na Terra, dentro de seus próprios corredores. 
A Minha Verdade será causadora de suspiros de 
indignidade em todo o mundo, quando Meus sacerdotes 
disserem que com certeza essa profecia é uma mentira. A 
única mentira que eles vão testemunhar, será o que eles 
serão forçados a aprovar, que será em oposição direta às 
Minhas Escrituras Sagradas, dada à Humanidade desde o 
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início. Nunca se permitam aceitar qualquer outra verdade, 
que não esteja contida na Bíblia Sagrada! 
Muitas mudanças serão introduzidas, que contradizem 
a Palavra de Meu Pai Eterno. Essas mudanças, Meus 
servos sagrados, não são de origem Divina, e vocês 
devem rejeitar essas inverdades, se quiserem 
permanecer fiéis a Mim! 
Acordem! Levantem-se contra essas mentiras, que 
vocês terão que enfrentar! Nunca as aceitem! A 
Palavra do Meu Pai Eterno nunca vai mudar! Ele nunca 
poderá ser ajustado pela Humanidade! Muitos de vocês 
ficarão tão perturbados que vão sentir-se isolados dos 
seus colegas, os servos sagrados. Não temais, pois há 
apenas um lado que vocês podem escolher. Este será o 
lado onde Eu estou. Não há outro lado. 
O seu amado Salvador, Jesus Cristo 
 
193. Pedir o Dom do Sofrimento 
Recebido quarta-feira, 14 de setembro de 2011 
 
Minha amada filha, seu sofrimento diminuiu e Eu gostaria 
de lhe agradecer por este presente. Ele irá retornar, mas 
você será capaz de aceitá-lo com muito mais alegria em 
seu coração. Eu preciso do seu sofrimento, porque ele 
salva as almas dos pecadores que, de outra forma, 
acabariam no inferno. Um dia você vai olhar para essas 
almas e você será sobrecarregada com amor e alegria, 
quando as ver sentados perto de Mim, ao lado do trono de 
Meu Pai. 
Os pecadores serão sempre abraçados em primeiro lugar, 
quando eles se arrependerem. Eles sempre estarão na 
linha da frente, para surpresa dos Meus seguidores. Estas 
almas foram trazidas a Mim por meio das orações e do 
sofrimento dos Meus seguidores e das Minhas almas 
escolhidas. Meus seguidores vão entender isso, porque 
eles vão, através da sua união Comigo, alegrar-se com a 
salvação desse tipo de almas. 
Agora Eu preciso que muito mais almas sejam salvas, 
Minha filha. Por favor, rezem para que você e outras 
almas escolhidas possam aprender como o sofrimento 
pode aumentar o número das pessoas que entrarão no 
Reino do Meu Pai. Peço-lhes para pedir as graças 
necessárias, para que seja dado o Dom do sofrimento. 
Lembrem-se, quando Eu der o sofrimento, que é uma 
Graça especial, é a que vai trazer muito mais almas ao 
seio do Meu Coração. 
O seu amado Jesus, Salvador da Humanidade 
 
194. A Verdade geralmente é tratada com 
extrema cautela e simples desprezo  
Recebido quinta-feira, 15 de setembro de 2011, 23:50 
 
Minha amada filha, você está testemunhando agora mais 
detalhes sobre a dor que sofri durante a Minha 
Crucificação. Abandono. Rejeição. Isolamento. Desprezo 
por parte da turba zombando nas mãos de autoridades e 
especialmente a partir de Meus devotos seguidores. 
Mesmo Meus próprios Apóstolos Me rejeitaram, na hora 
que Eu necessitava deles. Então você não deve ficar 
surpreendida que isso esteja acontecendo com vocês 
também. 
A você também foi mostrada nesta noite uma visão Minha, 
diante de Meus carrascos, a quem Eu tive que escutar 
quando suas mentiras infames condenaram-Me e à 
Verdade dos Meus Ensinamentos. Assim também você e 
Meus seguidores serão tratados nas mãos daqueles que 
não podem aceitar a Verdade ou que acham de mau 
gosto. 
A Verdade, Minha filha, geralmente é tratada com extrema 
cautela, desprezo puro e simples, e considerada blasfema 
por vezes. Nunca tenham medo! Porque as Palavras que 
Eu lhes der, não são nada mais que a Verdade. Vocês 
nunca devem ter medo de publicar o que Eu lhes dou. Por 
que Eu iria dar-lhes inverdades? Por que Eu iria tentar 
minar estas mensagens, permitindo que uma inverdade 
possa ser inserida a qualquer momento? Porque isso seria 

o contrário da Vontade de Meu Pai. Mesmo Satanás não 
terá permissão para interferir nessas mensagens, não 
importa o quanto ele tente. Como essas mensagens se 
tornam mais intensas, então se tornará assunto para 
muitos debates e ridicularização. Então muitos serão 
atraídos por elas, porque não vão deixar de ser movidos 
pelo Espírito Santo, que move suas almas. 
Com o tempo eles, Meus filhos, vão Me agradecer por 
ajudá-los a arar através da desordem de selvas 
espinhosas que irão bloqueá-los de chegar ao portão do 
Paraíso, porque sem Minha orientação agora, neste 
momento, eles estariam perdidos. Eles não iriam 
encontrar a força a ser tomada com segurança através 
dos portões do Novo Paraíso, a Nova Era de Paz na 
Terra, que aguarda a todos aqueles, que Me obedecem e 
aos Meus Ensinamentos. 
O seu amado Salvador e Mestre, Jesus Cristo 
 
195. Tempos de Paz e Glória estão quase 
aqui 
Recebido, sábado 17 de setembro de 2011, 18:50 
 
Minha amada filha, você está finalmente percebendo que 
quando se sente rejeitada, então este é simplesmente um 
espelho da Minha própria agonia. Quando você está em 
união Comigo, como já está, isso vai se tornar parte da 
sua vida de agora em diante. Quando as pessoas 
rejeitarem as mensagens que você publica, elas estarão 
rejeitando a Minha Palavra Santíssima. Quando as 
desafiam e encontram falhas, elas Me criticam. Quando 
elas olham com desprezo para você, elas Me 
ridicularizam. Quando elas riem dessas mensagens, elas 
Me crucificam. 
O que você está sentindo é apenas uma fração do Meu 
sofrimento, como Eu vejo com tristeza a cegueira dos 
homens para a Verdade da existência do Meu Pai Eterno. 
A dor e a tristeza que Eu sinto, quando Eu tenho que 
testemunhar os pecados dos homens, incluindo os 
pecados dos fiéis, é mais intensa. Este tormento não 
cessa, mas é aliviado pelo sofrimento das almas vítimas. 
Também é facilitado pelo amor que Meus seguidores 
mostram através da sua devoção por Mim. 
Minha filha, quando Eu preciso do sofrimento para salvar 
outras pobres almas infortunadas, não é algo que Me dá 
prazer. Acho que é doloroso assistir, mas Me sinto 
confortado por isto. Muitas coisas você deve aprender, 
Minha filha, que são difíceis para você entender. Os 
caminhos do Reino Divino não poderiam ser 
compreendidos pela Humanidade. Um dia eles vão 
entender. 
Saibam isto, Meus filhos, que os tempos difíceis que os 
homens tiveram que suportar durante séculos, estão 
chegando ao fim. Esta é uma boa notícia para os homens 
que mostram o amor ao próximo e também para aqueles 
que Me amam. Também irá pôr fim ao Meu sofrimento, 
que é suportado, porque Eu amo todos vocês. Este amor 
é poderoso e está sempre rendendo e vai ser a causa de 
sua salvação final. 
Vá agora Minha filha, e aceite o sofrimento com mais 
compreensão no seu coração. Alegrem-se porque os 
tempos de Paz e Glória estão quase aqui! 
Seu amoroso amigo e Salvador Jesus Cristo, Rei da 
Humanidade 
 
196. Erro clássico que acontece ao tentar 
aproximar-se de Mim 
Recebido domingo, 18 de setembro de 2011, 18:15 
 
Eu venho em Nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o 
Altíssimo. Eu sou Aquele.  
Minha amada filha, por que os homens continuam a 
procurar respostas para sua existência através da ciência? 
Eles buscam e buscam, mas as respostas que vêm são 
falsas e estão longe da verdadeira existência do Reino 
Espiritual do Reino de Meu Pai, você deve rezar por essas 
almas. 
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Eu sei que é muito difícil aceitar a Verdade da Minha 
Existência e de Meu Pai amado, filhos. Para cada vez que 
seus olhos vislumbrarem a Verdade, Satanás vira a sua 
cabeça para o outro lado. Na maioria das vezes, ele vai 
usar a lógica para convencer Meus filhos que o Reino do 
Meu Pai é apenas uma invenção da imaginação das 
pessoas. Ele irá então usar os confortos materiais do 
mundo para convencê-los que esses devem ser a sua 
prioridade. 
Também, há as almas que entendem a Verdade. Elas 
cometem um erro clássico ao tentar se aproximar de Mim. 
É fácil para elas assegurar-se que, uma vez que os bens 
materiais estão garantidos, podem então seguir adiante 
em sua jornada espiritual. Mas isso não é assim que 
funciona. Vocês devem, por todos os meios, proteger suas 
famílias e suas casas. Vocês devem alimentar aqueles 
que dependem de vocês. Depois disso, devem colocar-Me 
antes de todos os bens materiais. Isso será seu 
passaporte para o Céu. O homem não é nada sem Deus. 
Luxos materiais não podem substituir o Amor de Deus, 
nem podem ser mantidos ou ter o mesmo valor colocado 
sobre eles, se vocês quiserem realmente abraçar-Me em 
seus corações. 
Confiem em Mim, e o resto vai ser cuidado! Se vocês 
tentarem fazer tudo sozinhos, e segurarem a riqueza, 
para que possam ter o melhor dos dois mundos, 
vocês vão ficar desapontados. 
Lembrem-se que Meu Amor por vocês vai alimentar as 
suas almas. As riquezas materiais vão alimentar os 
desejos dos seus corpos, mas elas irão definhar ao longo 
do tempo, e vocês vão ficar sem nada. 
Por favor filhos, não importa o quão difícil seja, deixem-Me 
dirigi-los no caminho para a verdadeira felicidade eterna! 
Basta pedir por Minha ajuda, e Eu vou responder. 
O seu amado Mestre e Salvador, Jesus Cristo 
 
197. O evento mais importante desde a 
Minha Ressurreição 
Recebido segunda-feira, 19 de setembro de 2011, 20:15 
 
Minha amada filha, é Minha intenção, trazer cada homem, 
mulher e criança para o Meu Paraíso na Nova Terra. Se 
apenas uma alma for deixada para trás, isso iria quebrar 
Meu coração. É por isso que aumentou o número dos 
mensageiros que Eu envio para o mundo. É assim que 
eles podem espalhar Minha Santa Palavra para incentivar 
a conversão. 
Eu não envio mensageiros para assustar Meus filhos. Em 
vez disso, o papel dos Meus mensageiros é preparar 
cada pessoa na Terra, para que estejam prontas e 
dignas de viver neste Novo Paraíso. 
Meus filhos, o tempo em que vocês estão vivendo não é 
agradável. A lei e a ordem foram quebradas. A ganância 
fez com que sua estabilidade financeira fosse roubada 
de vocês. A auto-glorificação e obsessão com a ambição 
fez com que sua fé também fosse tirada de vocês. 
 
Como uma casa onde não há controle paternal 
Vocês, Meus filhos, são como quem mora em uma casa 
onde não há controle paternal. Como crianças mimadas, a 
quem são fornecidos todos os confortos materiais que 
anseiam, sem ter que conquistá-los. Estão equipados com 
alimentos pelos quais vocês não têm que labutar. Tudo o 
que vocês desinteressam é substituído por algo mais 
novo, um outro simulador. E nada satisfaz por muito 
tempo. Então ocorrem discussões entre os filhos, cada um 
procurando controlar o outro, para obter a sua própria 
vantagem. Guerra física, também, pode ocorrer. Mas 
ninguém está no comando e assim se machucam uns aos 
outros, às vezes com graves conseqüências. 
 
Assim é como Eu vejo o mundo. Meus filhos são infelizes, 
por falta de conforto espiritual, mas se recusam a ser 
guiados por Minha Igreja. A Minha Igreja, hoje, não pode 
controlar uma população tão incontrolável, que não 
encontram a devoção a Mim, sendo estimulados pelos 
confortos da carne. 

Guerras estão destruindo a Humanidade, o declínio 
espiritual criou um vácuo no mundo que, a maioria de 
vocês até agora, sentiram os efeitos em seus corações. 
Nada é como parece. A glória material reluz no exterior 
com sua luz atraente para aqueles famintos de conforto, 
mas não há nada mais que escuridão por trás disso. 
Eu sou a Luz que está faltando em suas vidas solitárias, 
confusas e um pouco assustadoras. É por isso que o 
tempo está próximo para Mim, para intervir e assumir o 
comando. Vocês, Meus filhos, devem acolher isto e se 
preparar para Minha Misericórdia. 
Vocês devem rezar por seus irmãos e irmãs, e esperar de 
braços abertos a Minha intervenção, que será bem vinda. 
Sejam positivos! Tenham esperança! Estejam confiantes 
de que até mesmo os pecadores mais endurecidos serão 
aliviados com o advento deste grande evento, o mais 
importante desde a Minha Ressurreição! (o GRANDE 
ALERTA) 
Seu amado Salvador, Jesus Cristo 
 
198. As dúvidas tornam vocês mais fortes 
em seu amor por Mim 
Recebido quarta-feira, 21 de setembro de 2011, 22:00 
 
Eu venho em Nome de Jesus, que veio na carne e se fez 
homem. Minha amada filha, você está agora tão perto do 
Meu Coração, e ainda pode sentir-se tão distante. Às 
vezes, você acha que foi separada de Mim, mas na 
verdade você está mais perto e em união Comigo. 
Minha filha, Eu estou construindo a sua confiança, para 
que você possa continuar a proclamar a Minha Palavra 
para a Humanidade. Esta é uma missão muito importante. 
Porque os demônios, desencadeados aos milhões por 
Satanás nestes tempos, estão atacando você em cada 
esquina. As primeiras pessoas que eles usarão, serão os 
fiéis que irão jogar a primeira pedra em você. 
Como Meu grande Ato de Misericórdia para a 
Humanidade (o GRANDE ALERTA) se aproxima, o 
mesmo acontecerá com os demônios, que tentam 
bloquear a Verdade e evitar que pessoas, as pessoas de 
bem, invistam o tempo que Eu preciso deles, para salvar 
as almas dos Meus filhos sem fé. Não permita que avance 
uma cruel calúnia, que está ganhando impulso para 
distraí-la do Meu trabalho. 
Prestem atenção agora na Minha profecia. Para cada 
homem que se arrepende neste momento, mais três 
almas podem ser salvas por um homem. Pensem nisso! 
As bênçãos dadas ao homem que busca o perdão, serão 
dadas às famílias dessas pessoas. Cada alma que reza a 
Mim agora e Me pede para salvar sua família mais 
próxima e os amigos, receberá Minha misericórdia em 
abundância. 
A oração é a sua salvação, Meus filhos. Quanto mais 
vocês rezam, mais Eu vou abrir os seus corações e 
revelar a Minha Verdade. Meus favores agora foram 
estendidos de forma nunca antes testemunhados nesta 
Terra. Mas Eu não posso derramar essas poderosas 
Graças, a menos que vocês peçam por elas. 
Minha filha, fique avisada de que um vício, que vai 
surpreender você, vai agora ser visto em um ataque 
montado sobre essas mensagens Divinas. Ignore-os! 
Feche os olhos! Bloqueie seus ouvidos! Em vez disso, 
reze para que essas almas possam ter a iluminação. 
As dúvidas, Minha filha, são ensaios experientes não só 
para você, mas para Meus amados seguidores. Embora 
eles possam ser perturbadores, são permitidos por Mim a 
fim de torná-los todos mais fortes em seu amor por Mim. 
Relaxem agora, Meus filhos! Aceitem a Minha Palavra! 
Vivam suas vidas como Eu espero de vocês. Coloquem 
suas famílias em primeiro lugar, antes de tudo. Eles nunca 
devem ser negligenciados em Meu Nome. Rezem agora 
com confiança tranqüila e tenham certeza de que Minhas 
profecias se desenvolverão sob o comando do Meu Pai 
Eterno. Elas vão acontecer de acordo com a 
cronometragem perfeita, estabelecida por Meu Pai. 
Nunca se esqueçam, Meus filhos, de que muitos 
segredos, dados aos Meus profetas e videntes predizendo 
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os acontecimentos futuros que virão, foram atenuados 
através da oração. Muitos, muitos desastres ecológicos 
têm sido evitados por causa da devoção demonstrada 
para a Minha Mãe Santíssima. Seus devotos têm evitado 
muitos terremotos, enchentes e Tsunamis por causa de 
suas orações. A oração pode ser muito poderosa. 
Orações e sofrimentos de uma pessoa podem salvar uma 
nação. Lembrem-se disso! 
Eu amo todos os Meus filhos. O poder de salvar o próximo 
encontra-se em suas mãos, filhos. Não se esqueçam que 
Eu lhes disse antes: A oração é a sua armadura contra o 
mal neste mundo. A oração pode mitigar desastres 
globais. Continuem rezando pela paz em seu mundo! 
Orem também para uma fácil transição para o Novo 
Paraíso na Terra, que aguarda todos os Meus filhos que 
buscam redenção. O seu amado Jesus 
 
199. A Cartomancia não vem de Mim 
Recebido quarta-feira, 21 de setembro de 2011, 23:30 
 
Minha filha, esta viagem para você é uma escalada. Você 
está mais pronta do que jamais imagina. Não tenha medo, 
sua missão irá ajudar a salvar grande parte da 
Humanidade. Seu papel tem sido profetizado e está sendo 
orquestrado no Céu. Você é um instrumento. Eu sou o seu 
Mestre. 
Você será bem sucedida nesta tarefa muito sagrada, e ela 
não vai falhar. Você pode sentir-se, por vezes, muito 
desanimada, solitária, carente e com falta de coragem. 
Aceite isso! Seu sofrimento está trazendo almas preciosas 
para Mim, no momento da morte delas. Estas almas agora 
oram por você. Alegre-se porque, se você visse o amor 
que elas exalam por você, iria chorar de alegria. 
Meus Santos no Céu guiam você e a protegem do mal, 
portanto está recebendo muitos adiamentos que a 
surpreendem e a encantam. Nunca hesite nesta missão! 
Esta é uma das maiores missões de Meu trabalho na 
Terra. Seja forte, corajosa e confiante, mas mantenha a 
humildade a todo custo! O palco está agora montado. Os 
eventos dos quais falei, vão se desenrolar agora. 
Conforme eles sucedem, também retornará sua confiança. 
Mas você terá todas as provas que precisa. Sim, Satanás 
tem interceptado este trabalho em algumas ocasiões. Eu 
permiti isso, porque isso garante que você permaneça 
humilde em todos os momentos. 
Não publique datas! Não pergunte como o futuro vai 
acontecer para as pessoas, que fazem questionamentos a 
você. Falar sobre o futuro (cartomancia), não vem de Mim. 
O único futuro que Eu revelo está relacionado com o bem-
estar espiritual dos Meus filhos. Seja grata que você tem 
dado este presente mais especial. Embora, nunca tenha 
sentido essa vontade, você foi moldada para este trabalho 
a partir do seu primeiro alento e você vai cumprir a Minha 
Palavra mais Sagrada até o seu último suspiro. 
Vá em Meu Nome e Me ajude a salvar as almas da 
Humanidade inteira, com amor e alegria em seu coração! 
Eu te amo, Minha filha preciosa. Alegro-Me com o seu 
amor sincero por Mim e pela Minha amada Mãe. 
Seu Jesus 
 
200. Virgem Maria: Rogai por Minha 
proteção em todo o mundo 
Recebido quinta-feira, 22 de setembro de 2011, 21:00 
 
Minha filha, você deve pedir aos Meus filhos que rezem a 
Mim, para que Eu possa cobri-los com Meu manto 
Sagrado nestes tempos. O trabalho do enganador está 
aumentando e se espalhando como um incêndio. O 
controle do mal, que você vê ao seu redor, está sendo 
gerenciado por ele e seu exército de demônios. Eles 
causam muito sofrimento e dor no mundo. A reza do Meu 
Santíssimo Rosário vai impedi-lo de causar o dano que ele 
pretende infligir a este mundo. 
Rezem, Meus filhos, onde quer que estejam, pedindo 
Minha proteção especial contra o maligno. Orem para 
aliviar o sofrimento do Meu Filho amado, que está 

precisando muito de seu consolo. Ele precisa de suas 
orações, filhos, enquanto Ele se prepara para salvar 
novamente a Humanidade de sua vida pecaminosa e 
rebelde. 
Rezem agora como vocês nunca rezaram antes! 
Sua Mãe Santíssima, Rainha da Paz 
 
201. Tristeza com a perda dos Meus filhos, 
que não querem nada que tem a ver 
Comigo 
Recebido quinta-feira, 22 de setembro de 2011, 21:30 
 
Minha amada filha, prepare sua família para o GRANDE 
ALERTA! Peça a Meus filhos em todos os lugares para 
buscarem o perdão de seus pecados. Seus pedidos 
devem brotar do coração. Senão, eles vão sofrer a dor 
ardente do Purgatório durante Minha Iluminação com a 
Divina Misericórdia, quando Eu ficar frente a frente com 
todos e cada um de vocês. 
A purificação frente a frente vai deixar uma impressão tão 
duradoura e inesquecível em suas almas, que vocês 
permanecerão no seio do Meu Coração por toda a 
eternidade. 
Para aqueles de vocês que Me conhecem e Me amam, 
preparem-se agora para o Meu maior presente. Comprem 
velas abençoadas e água benta e estejam prontos para 
que vocês possam juntar-se às orações dos Santos no 
Céu, para ajudar a resgatar as almas de todos os Meus 
filhos ao redor do mundo. Pela primeira vez em suas 
vidas, vocês vão ficar verdadeiramente sozinhos na 
Minha Presença. Sem nenhum som, vocês vão 
testemunhar Minha Crucificação, e os incrédulos irão, 
finalmente, compreender a Verdade do Meu sofrimento 
pela Humanidade. 
Vocês, Meus filhos, vão entender e acolher Meu grande 
Dom da Misericórdia e a vocês será dada uma força 
conhecida apenas pelos Santos no Céu. Esta força, 
depois, vai forjar a espinha dorsal do Meu novo exército 
na Terra. Este grande exército irá salvar milhões de 
outras almas das garras do exército liderado pelo 
Anticristo. A oração agora irá salvar e ajudar a converter 
milhões durante este momento crucial desde a criação da 
Humanidade. 
Deixem-Me abraçá-los, filhos, com antecedência! 
Permitam-Me dar-lhes a coragem e a força, para Me 
trazerem mais almas. Eu preciso do seu amor. Minhas 
feridas estão abertas. Minha tristeza está no seu grau 
máximo pela perda de tantos dos Meus filhos que não 
querem nada que tem a ver comigo. Sinto-Me desolado e 
sozinho. Ajudem-Me, filhos, para salvá-los a tempo. 
Quando Meu grande Ato de Misericórdia trouxer a Luz 
Divina ao mundo, em uma magnitude que irá tirar o fôlego, 
também será um momento de tristeza para aqueles que 
não serão capazes de resistir ao choque. 
Por favor, não se assustem! Venho com grande amor e 
compaixão por todos vocês. É porque Eu os amo, que Eu 
agora vou intervir para salvá-los de atos vis, que estão 
sendo realizados por potências globais que querem 
empobrecer a população mundial. Eles querem fazer isso 
através do controle. Eu não vou permitir que eles façam 
isso. Meu Pai está esperando. Se os homens aceitarem os 
pecados dos quais eles são culpados, então o mundo será 
um lugar de paz e amor. Se eles não conseguirem 
aprender a lição do GRANDE ALERTA, eles não serão 
poupados. É quando a Mão do Meu Pai cairá sobre eles. 
Eu sou Jesus Cristo, Rei e Salvador de toda a 
Humanidade 
 
202. Deus Pai: O Anticristo e uma nova 
moeda mundial 
Recebido sexta-feira, 23 de setembro de 2011, 21:30 
 
Minha filha, enquanto o mundo pode temer o GRANDE 
ALERTA, eles têm que aceitar que as profecias, contidas 
no Livro do Apocalipse, estão sobre eles. O Santo estado 
da Igreja (Vaticano) está agora em risco, como também o 
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estado de Israel. As Profecias vão se desdobrar quando o 
mundo for controlado pelo Anticristo, que tentará controlá-
los através de uma nova moeda mundial. Quando isto 
acontecer e se vocês forem controlados desta forma, terão 
controle sobre vocês de todas as maneiras. 
O GRANDE ALERTA vai pôr fim a esta e a outras más 
atrocidades, que estão sendo planejadas por forças 
globais, que vão além do entendimento dos Meus filhos 
em todo o mundo. São como peões inocentes em um 
jogo, que não foi feito por vocês, mas vocês estarão 
protegidos pela justiça da Minha Mão. 
Levantem-se, Meus filhos, e lutem através da oração 
contra esta seqüência do mal. O controle global e a 
perseguição que foram planejados neste exato momento, 
podem ser evitados através da oração. Nem todos 
poderão ou serão salvos, tal é o aperto que o Anti-Cristo 
vai realizar sobre vocês. 
Meus filhos, Satanás nunca vai ganhar. Ele não recebeu o 
poder e, como o seu poder começa a afrouxar agora, ele 
vai arrastar muitas almas, conforme ele puder, para os 
abismos do inferno. Eu choro de profunda tristeza pela 
Minha bela Criação e as Minhas almas preciosas. Oh, se 
eles pelo menos ouvissem a Verdade! 
A avaliação científica é um absurdo, porque nenhuma 
ciência irá substituir a realidade do Meu Reino Divino. 
Nenhuma pessoa na Terra poderá entender a beleza e o 
milagre que aguarda a todos vocês, isso é indescritível em 
termos humanos. 
Logo vocês vão entender os planos que tenho para salvar 
o mundo das mãos do enganador. 
Eu amo todos vocês e protegerei os Meus seguidores em 
todas as fases durante qualquer perseguição que seja 
planejada. 
Olhem para Mim! Abram seus braços e permitam-Me 
segurá-los e proteger a todos! 
Meus filhos, que acreditam em Mim, não tem nada a 
temer. 
O seu amado Criador, Deus, o Altíssimo, Deus, o Pai 
 
203. Expliquem o horror do inferno para 
aqueles, que estão cegos quanto à 
existência de Satanás 
Recebido sábado, 24 de Setembro de 2011, 22:15 
 
Minha amada filha, por que o homem persiste em negar a 
existência do inferno? Muitos dos Meus filhos, que se 
consideram como modernos em suas perspectivas, 
negam publicamente a existência do inferno ao proclamar 
sua crença em Deus, o Pai Eterno. Eles enganam os 
Meus filhos, quando usam a desculpa de que Deus é 
sempre misericordioso. Convencendo Meus filhos de que 
todos irão para o Céu, sem querer, eles se tornam 
responsáveis por aqueles que seguem uma doutrina 
incorreta. 
Satanás existe e então o inferno também. O inferno é o 
lugar para onde Satanás leva as almas que mostram 
fidelidade a ele na Terra. Estas são as almas, que 
colocaram de lado todos os pensamentos, e promovem a 
aceitação de atos de maldade no mundo. Em alguns 
casos, as pessoas podem até mesmo vender as almas a 
Satanás, em troca de uma vida de celebridade, riquezas e 
poder. Muitos, na indústria da música, tem feito isso ao 
longo dos anos. Pouca atenção é dada quanto à maneira 
pela qual sua fidelidade (a Satanás) é feita, muitas vezes, 
através de inaugurações em grupo, realizadas através de 
práticas ocultas. 
Por outro lado, há aqueles que vivem o que eles 
consideram ser simplesmente divertido, cheios de vidas 
sem preocupações, onde constantemente resulta auto-
gratificação. Essas são apenas algumas das almas que, 
ao chegarem às portas do inferno, ficam chocadas e 
abanam a cabeça com descrença pelo destino que os 
espera. Eles não podem aceitar que este terror, que eles 
enfrentam, é sua própria criação. A liberdade dada a eles 
na Terra foi abusada, em favor de tudo o que ofende a 
Deus. 

Meus filhos, por favor expliquem o horror do inferno para 
aqueles, que ainda estão cegos com relação a existência 
de Satanás. Não importa se eles rirem e lançarem insultos 
contra vocês. É o seu dever adverti-los sobre o destino 
terrível, que aguarda qualquer pobre alma que termina lá! 
Ateus, que em seu leito de morte, acreditam que seu 
sofrimento vai acabar com o último suspiro: Ouçam-Me 
agora: Para aqueles dentre vocês, que negam a existência 
de Deus nesta Terra, embora a Verdade tenha sido 
revelada a vocês durante a sua vida, o sofrimento no fogo 
do inferno será apenas o começo da condenação eterna! 
Vocês, Minhas pobres almas, que cometem pecados 
graves através de seu livre arbítrio, rejeitaram-Me. Em vez 
disso, vocês escolheram Satanás. Ele espera por vocês 
depois da morte. Eu estarei longe de ser encontrado. 
Porque aí já será tarde demais para mostrar-lhes Minha 
Misericórdia. 
Rezem, rezem todos vocês, para que juntos possamos 
salvar essas almas! Não se devem permitir que Satanás 
roube suas almas. Ajudem-Me a salvá-los enquanto eles 
ainda vivem na Terra!  
O seu amado Jesus 
 
204. Eu já enviei os Meus profetas ao 
mundo 
Recebido domingo, 25 de setembro de 2011, 11:45 
 
Minha amada filha, como convencer os jovens e aqueles, 
que são pegos por um estilo de vida agitado sem sentido, 
é o desafio, que Eu apresento a vocês. 
Seu trabalho é usar todo o tipo de ferramentas modernas 
de comunicação disponíveis, para convencer uma 
sociedade jovem e moderna sobre a Verdade da Minha 
existência. Eu prometo, que a todos os filhos que for 
dadas a Verdade, através de tais meios, vão sentir Minha 
presença, assim que lerem as Minhas mensagens. 
Espalhem as mensagens e convertam Meus filhos agora, 
em todos os cantos do mundo! Este é o papel para o qual 
você foi escolhida. Ao espalhar a Minha Palavra 
virtualmente, mais pessoas podem ser alcançadas. Usem 
a internet e as mídia! Meus seguidores envolvidos, com o 
tempo, difundirão a Verdade em todos os lugares! 
Esta missão está apenas começando. As bases foram 
estabelecidas. Agora, de acordo com a cronometragem 
perfeita do Meu Pai, o mundo vai prestar atenção a essas 
Mensagens Divinas. 
Eu prometi que voltaria. Para pavimentar o caminho, Eu 
tenho agora enviado Meus profetas ao mundo, incluindo 
você, Minha filha. Muitos estão agora respondendo a 
Minha chamada em todos os Países do mundo, embora 
suas vozes sejam pequenas. Com o tempo, eles também 
serão ouvidos, para que possam proclamar a Minha Glória 
para anunciar o Meu regresso. 
Há ainda algum tempo pela frente, antes que Meu Retorno 
Glorioso venha acontecer. Até então, preparem Meus 
filhos! O GRANDE ALERTA irá converter milhões, mas é 
só o começo. O período após o qual pode e deve ser 
gasto para nutrir as almas, para garantir que elas estejam 
preparados adequadamente, para que estejam aptas a 
entrar no Novo Paraíso de Meu Pai na Terra. 
Vocês devem ter, filhos, mas, oh, muito que olhar para 
frente, quando a vocês for dado acesso a esta Nova Era 
de Paz maravilhosa, alegria e felicidade na Terra. 
Perseverança agora é o chamado. Coragem e resistência 
serão dadas àqueles, que invocarem o Espírito Santo. 
Vocês, então, Meu exército, vai levantar as almas 
daqueles, que se desviaram de Mim, não deixem 
nenhuma dessas almas vagar perdida no deserto. Orem 
por elas! Mostrem-lhes amor e compreensão! Nunca 
digam a elas que estão condenadas ou acusem-nas do 
pecado, porque esta é uma ofensa grave aos Meus olhos. 
Em vez disso sejam firmes, mas gentil. Basta dizer-lhes a 
Verdade. Caberá a elas depois. 
Vocês, filhos, não podem conquistar todas as almas. 
Vocês só podem fazer o seu melhor. 
O seu Amado Jesus 
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205. Visão sobre a Minha Crucificação 
Recebido segunda-feira, 26 de setembro de 2011, 23:45 
 
Minha amada filha, esta noite, pela primeira vez, Eu lhe 
dei uma introspecção em Minha Crucificação, que 
surpreendeu você. O que revelei a você é de grande 
importância. 
Muitos fiéis de fé morna acham que, quando Eu fui 
crucificado, porque Eu sou Filho do Meu Pai, Eu não sofri 
a dor física como homem. Eles também acham que, por 
causa da Minha condição Divina, Eu não estava com 
medo, nem poderia ter sentido, por causa da força que 
recebi do Meu Pai.  
A Verdade é bem diferente! Eu Me senti muito sozinho e 
assustado. O tempo no Jardim do Gethsemani era 
aterrorizante, em vista da Minha natureza humana. 
Lembrem-se que Eu vim na carne. Eu tinha os mesmos 
sentimentos de dor e tristeza, tal como qualquer homem. 
Muitas pessoas não entendem isso. 
Eu Me senti abandonado pelo Meu Pai Eterno, e também 
de certa forma pelos Meus Apóstolos, que não fizeram 
nada para Me confortar durante aquelas horas terríveis. 
Quando Eu enfrentei Meus carrascos, Eu tremia de medo 
e mal conseguia responder às suas acusações. Senti-Me 
como qualquer ser humano teria sentido ao enfrentar uma 
execução violenta. Minha dignidade permaneceu intacta 
por causa do Sacrifício que Eu sabia que tinha que fazer 
para a Humanidade. Um paradoxo, Eu sei, mas Eu 
também senti o amor e a alegria em Meu coração durante 
este sofrimento. Porque Eu sabia que Minha morte iria 
salvá-los, Meus filhos, para a eternidade. Então agora Eu 
quero que vocês se perguntem: Quantos podem ser 
salvos pela Minha Morte na Cruz? Quem quer ser 
salvo? Eles realmente entendem o significado desse Ato? 
Por causa da Minha Morte, eles podem agora entrar no 
Céu. Será que eles também sabem, que isto será por sua 
própria escolha e através do livre arbítrio que lhes foi 
dado? A crença em Deus, o Pai, deve ser sua prioridade! 
Vinde a Mim em primeiro lugar, e Eu vou levá-los a Ele. 
Respeitem Meus Ensinamentos, dados a vocês através da 
Bíblia Sagrada! Amem o seu próximo! Mantenham sua fé 
simples! Mantenham uma visão equilibrada da sua fé! 
Amem-Me! Orem a Mim! Adorem-Me! Permitam-Me amar 
vocês com Meu Coração terno, para que Minha Presença 
Divina possa inundar suas pequenas e preciosas almas! 
Eu sou de vocês. Vocês são Meus filhos. É tão simples. 
Quanto mais vocês rezarem, mais perto vocês estarão. 
Quanto mais próximo ficarem, os seus corações se 
entrelaçarão com o Meu. 
Seu Jesus, Salvador da Humanidade 
 
206. Deus Pai: Os dias de Satanás nesta 
Terra estão quase chegando ao fim  
Recebido quinta-feira, 29 de setembro de 2011, 20:15 
 
Eu sou o Alfa e o Omega. Eu sou Deus, o Pai. 
 
Minha amada filha, está se aproximando o tempo para o 
mundo testemunhar a misericórdia que será mostrada à 
Humanidade pelo Meu precioso Filho, Jesus Cristo. 
Muitas forças do mal dominam sobre aquelas almas 
perdidas, que pagam fidelidade ao enganador, Satanás. 
Elas também estão preparadas para o GRANDE ALERTA, 
e arrogantemente acreditam no poder prometido a elas 
por Satanás, de dirigi-las a um novo paraíso, o mundo de 
sua própria criação. Esta é a maior mentira perpetrada por 
Satanás, para que elas sucumbam. As trevas dessas 
almas significam que seus corações não vão mostrar 
qualquer misericórdia para aqueles que acreditam em 
Mim, Deus, o Criador de todas as coisas. O poder que 
eles exercem, está mais fraco agora. 
Os dias de Satanás nesta Terra estão quase chegando ao 
fim. Mas Satanás não vai descansar até que ele tenha 
seduzido milhões destas almas equivocadas e iludidas. 
Ora por elas, Minha filha, pois elas estão sem propósitos! 
Elas estão separadas e, através de seu pânico, vão tentar 

tudo o que puderem para controlar Meus filhos através de 
suas posses mundanas. 
Prestem atenção agora à Minha Palavra! A Humanidade 
não tem poder. O único poder será através da oração, a 
armadura contra essas pessoas más. Elas, em pecado 
mortal, tem insultado a Mim e à Minha preciosa Criação, e 
por isso vão sofrer. Muitos eventos irão desdobrar-se a 
partir de agora, diante dos olhos de um mundo incrédulo. 
Muitos dos Meus filhos ficarão confusos e chocados, 
quando sentirem os sofrimentos do Purgatório e do 
inferno. 
Todos os pecadores, durante e depois do GRANDE 
ALERTA, vão experimentar o que acontece quando eles 
estão perdendo suas vidas. Aqueles que estiverem em 
pecado sofrerão a mesma queima da purificação como 
as almas no Purgatório, que aguardam a entrada para 
Meu Reino Glorioso. Aqueles em pecado mortal vão 
experimentar o desespero e a escuridão do fogo do 
inferno. Este sofrimento não vai durar muito tempo, e 
depois disso eles vão provar novamente ao mundo o que 
eles tinham experimentado antes do GRANDE ALERTA. 
Este mundo será muito diferente do anterior. Então, 
finalmente, os seus olhos se abrirão para a Verdade do 
Céu, inferno e Purgatório. Eles vão ter que escolher qual 
o caminho que desejam seguir. Você pode imaginar, 
Minha filha, que seguirão o caminho para o Meu Divino 
Amor e compaixão, mas não será o caso com tantos 
pecadores endurecidos. Então, por estarem muito 
infestados pelas falsas promessas vazias, feitas a eles 
pelo enganador, eles vão voltar-se para seguir sua 
direção. Eles vão lutar e lutar, e através da influência dos 
demônios desencadeados por Satanás, liberto das 
profundezas do inferno, vão permitir que suas almas 
sejam sugadas pelo seu plano maligno, o da dominação 
global. 
Este é um apelo urgente, para exortar a todos vocês, 
que buscam a redenção de seus corações, com 
relação à sua vida rebelde. Vocês têm tempo para fazer 
isso, mas façam-no brevemente! 
Preparem-se para suplicar misericórdia! Eu amo todos os 
Meus filhos. O grande evento (GRANDE ALERTA) é para 
o bem de todos os Meus filhos. Então, ao invés do medo, 
permitam que Meu Amor envolva vocês, para fortalecê-
los. Desta forma, vocês irão suportar o sofrimento que 
está à frente. Seu Pai amoroso, Eterno Deus, o Altíssimo 
 
207. O resultado do GRANDE ALERTA 
Recebido quinta-feira, 29 de setembro de 2011, 20:45 
 
Minha amada filha, visto que o GRANDE ALERTA se 
aproxima, peçam aos Meus amados seguidores para que 
rezem, alegrem-se e sejam agradecidos pela grande 
Misericórdia, que o Pai Eterno concedeu à Humanidade. 
Será por causa deste Ato glorioso de puro Amor que, mais 
pessoas da Humanidade poderão ser salvas, para 
desfrutar a Era de Paz na Terra. Sejam gratos, por 
estarem vivendo nestes tempos, porque milhões dentre 
vocês serão salvos, aqueles que, de outra forma, nunca 
teriam entrado nas Portas do Céu. 
Os preparativos estão completos. Preparem suas casas 
com velas bentas e tenham suprimentos de água e 
comida para durar um par de semanas. O resultado será 
difícil, mas vocês não devem ter medo. Em vez de ser 
aliviado, o sofrimento é para ser oferecido em ação de 
graças para a vida eterna, que agora está sendo oferecida 
às Minhas almas preciosas, que abraçaram este grande 
presente. 
Estejam em paz. Confiem em Mim, e lembrem-se que Eu 
sou o seu Salvador, e ofereço proteção àquelas almas 
fiéis a cada momento. Eu ando com vocês. Eu guio vocês. 
Eu seguro suas mãos com terno Amor. Vocês são Meus, e 
Eu nunca vou deixar vocês se afastarem do Meu Sagrado 
Coração. Vocês, Meus seguidores, estão protegidos com 
as Graças que precisam, para sobreviver ao GRANDE 
ALERTA. 
O seu amado Jesus, Salvador e Redentor de toda a 
Humanidade 
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208. Para as almas endurecidas o GRANDE 
ALERTA vai ser difícil 
Recebido sexta-feira, 30 de setembro de 2011, 21:15 
 
Minha amada filha, Minha tarefa de converter almas 
aumenta de intensidade agora. Por favor, avise o máximo 
possível de pessoas a fim de que preparem suas almas 
antes do GRANDE ALERTA! 
Informe a todos: padres, freiras, Bispos e outras 
denominações que crêem em Meu Pai Eterno, para 
ouvirem a Minha Palavra! Muitos dos Meus filhos estão 
em trevas tão densas que a Luz da Minha Glória Divina 
vai doer nas almas deles. Eles vão sentir dores reais, 
porque não serão capazes de resistir a esse grande Ato 
da Minha Misericórdia. 
Algumas pessoas sorriem como diversão destas 
Mensagens Divinas. Isto Me deixa triste. Não somente 
porque não acreditam que Eu falo com eles desta 
maneira, mas porque não querem acreditar em Mim. Para 
todos vocês, que estão preocupados com seus entes 
queridos, por favor rezem por eles, para que a purificação 
que os espera durante o GRANDE ALERTA, finalmente 
possa trazê-los ao Meu Coração. 
Peço que todos os Meus seguidores se protejam contra 
Satanás! Devem benzer todos os cantos da sua casa com 
água benta, usar uma Cruz de São Bento e manter os 
terços (Rosários) perto. Orem também a São Miguel 
Arcanjo! Satanás e seu exército de seguidores vão fazer 
de tudo para convencê-los que não sou Eu quem fala. 
Satanás e seus demônios vão atormentar vocês e vão 
começar a colocar dúvidas terríveis em suas mentes. 
Vocês, Meus filhos, podem detê-lo, seguindo Minhas 
instruções! Infelizmente, ele vai convencer as mentes das 
almas fracas numa completa rejeição contra Mim. 
Para as almas endurecidas o GRANDE ALERTA vai ser 
difícil. Elas vão discutir sobre a maneira como elas Me 
ofenderam. Mesmo a queima no fogo do inferno, que elas 
irão experimentar durante o GRANDE ALERTA, não 
resolverá todas as dúvidas sobre a Minha existência. 
Muitos vão espalhar mentiras sobre o GRANDE ALERTA, 
depois que acontecer. Eles, os pagãos, que são escravos 
de Satanás, vão criar uma mentira, que vai se espalhar 
por toda parte. Argumentos científicos serão apresentados 
para explicar o evento. Eles não querem ouvir a Verdade. 
Vocês devem rezar por eles! O domínio de Satanás tem 
tomado o mundo tão fortemente, que o Meu Nome não 
será murmurado em público. As discussões sobre a Minha 
existência, na Terra, serão vistas como um tema 
embaraçoso nas conversas. 
Meu Nome hoje é usado principalmente por meio do uso 
de uma linguagem ruim, ou ainda pior, do deslize da 
língua como uma maldição. Mas ouçam-Me agora: Meu 
Nome vai ser ouvido e aceito mais uma vez, depois do 
GRANDE ALERTA, por aqueles que irão converter-se. 
Então Meu Nome será usado quando Meus filhos orarem 
a Mim. O seu amado Jesus 
 
209. Virgem Maria: O enganador também se 
prepara para o GRANDE ALERTA 
Recebido sábado, 1° de outubro de 2011, 20:30 
 
Minha filha, reze por todas aquelas almas que rejeitaram 
Meu Filho e que se orgulham desse fato. 
Aproxima-se o tempo no qual Meu Filho, mais uma vez, 
tenta salvar o mundo da condenação. É importante, Minha 
filha, que você continue sendo obediente em todas as 
coisas que são solicitadas de você por Meu Filho precioso. 
Ele sofre e quer salvar a todos vocês da pressão do 
enganador. Ele, o enganador, também está se preparando 
para o GRANDE ALERTA. Enquanto Meu Filho, através 
de Sua conhecida misericórdia, quer salvar as almas de 
todos, o enganador vai tentar convencê-los de que o 
GRANDE ALERTA não passa de uma ilusão. 
 

Satanás deve ser impedido de arrebatar as almas 
inocentes. Mantenham-nas em todas as suas orações, 
porque são elas que precisam demais das suas orações! 
Sua Mãe Santíssima, Rainha do Céu 
 
210. Alegrem-se vocês, quando o céu 
explodir, porque vocês saberão que Eu 
estou chegando 
Recebido domingo, 2 de outubro de 2011, 15:00 
 
Minha amada filha, os padrões climáticos agora estão 
mudando, como mais um sinal de que os tempos estão 
prestes a mudar. Outras mudanças serão sentidas 
também. O sol começará a pulsar e a girar na liderança 
para o mundo, que está sendo preparado para o GRANDE 
ALERTA. 
Primeiramente, Minha Cruz aparecerá. Eles ficarão 
chocados, mas isso será dado como um sinal, para que 
vocês possam preparar suas almas e pedir perdão pelos 
pecados, que cometeram. Se fizerem isso, vocês não vão 
sofrer durante o GRANDE ALERTA. 
Rezem, rezem, rezem Meus seguidores em toda parte! 
Alegrem-se quando o céu explodir, porque vocês saberão 
que Eu estou realmente vindo ao mundo. Então, a 
Humanidade não será capaz de negar-Me. Meu Amor vai 
irradiar em todos os cantos do mundo, quando Eu tentar 
atrair todas as almas em todas as partes. 
Este evento vai ser tão inesperado, que o mundo vai parar 
como num grande choque. Quando lentamente se 
recuperar, muitos ainda não terão certeza sobre o que 
aconteceu. Como Eu venho, assim também vem Satanás 
e os demônios do inferno, que vão tentar devorar as almas 
dos Meus filhos. É por isso que devo exortar a todos para 
aspergirem as suas casas com água benta e terem velas 
abençoadas por toda parte. Vocês devem manter-se 
protegidos! 
Como preparação lhes peço isso: Orem por todos 
aqueles, que não conseguem aceitar em seus corações a 
Verdade dos Meus Ensinamentos! Rezem especialmente 
por aqueles, que vão fazer um tremendo esforço para 
negar-Me, embora estejam cientes da Minha Crucificação 
para salvá-los. 
Lembrem-se que morri por todos e cada um de vocês para 
salvá-los! Lembrem-se que desta vez Eu venho de novo 
para salvá-los, a cada um de vocês! Não excluo nenhum. 
Agora é a sua chance, filhos, para terem a certeza de um 
lugar na Era de Paz na Terra. Por que vocês não querem 
fazer parte disso? Por que alguém iria escolher 
conscientemente as profundezas do inferno, em troca 
deste grande Dom? 
Alegrem-se! Orem! Deem graças a Deus Pai por este 
GRANDE ALERTA! Abracem este presente com amor e 
alegria em seus corações! 
Seu salvador Jesus Cristo 
 
211. Eu nunca vou abandoná-los, filhos.  
É por isso que Eu estou vindo. 
Recebido segunda-feira, 3 de outubro de 2011, 24:30 
 
Minha amada filha, Eu falo com vocês hoje para a 
necessidade de entenderem o que é o GRANDE ALERTA, 
e para dissipar qualquer confusão que o rodeia. Muitas 
pessoas têm medo e acreditam que é o Dia do Juízo. Mas 
não é. Isso é para ser um dia da Gloriosa Divina 
Misericórdia que envolverá o mundo inteiro. Meus raios de 
misericórdia serão derramados sobre todas as almas, 
homens, mulheres e crianças. Ninguém vai ser excluído. 
Ninguém. 
Este é o Meu retorno, para salvá-los novamente. Vocês 
não sabiam que Eu estava sendo sempre misericordioso? 
Que Eu nunca iria esperar até o Dia do Julgamento Final, 
até que Eu tentasse mais uma vez salvar a todos? 
Esta é a purificação da qual Eu falei. Na preparação para 
este grande evento, o mundo passou por uma purificação 
pelos últimos pares de anos. Eu permiti que a 
Humanidade sofresse perdas e ganhasse humildade 
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através do colapso global dos mercados financeiros, 
embora Eu não tenha causado isso. Foi feito por grupos 
mundiais em postos de poder, incluindo os corredores de 
governos de todo o mundo, por sua ímpia ganância. 
Então, por causa do sofrimento de milhões de pessoas, 
agora vão estar prontos para ouvir a Minha Palavra e 
aceitar a Minha Misericórdia. De outra forma, eles não 
teriam sido preparados. Não há nada a temer, se vocês 
Me amam, e vivem os Mandamentos, dados ao mundo por 
Moisés, sobre as instruções do Meu Pai Eterno. 
Aguardem Minha chegada, com antecipação de amor e 
alegria, e sejam gratos, porque vocês estão vivos no 
mundo de hoje para receber Meu grande Dom da 
Salvação. Eu nunca vou abandonar vocês, filhos. É por 
isso que Eu estou chegando. É porque Eu os amo tanto, 
que faço isso. É porque Eu queria prepará-los e trazê-los 
para perto do Meu Coração. Eu tenho dado ao mundo 
Minhas mensagens, através da Minha filha amada. 
Estas mensagens vão continuar também depois do 
GRANDE ALERTA, para dar-lhes o máximo de orientação 
possível para os Meus Ensinamentos. Minha Palavra, 
contida neste volume, a que Me refiro como o “Livro da 
Verdade”, criará um novo exército Cristão, que vai 
defender o Meu Nome até que a nova era de paz comece. 
Sejam felizes agora, Meus filhos. Deixem-Me confortá-los, 
porque esta será a primeira vez que vocês Me verão face 
a face. Para os Meus seguidores será um momento de 
grande amor, paz e felicidade. Cresçam agora e sejam 
fortes! Porque vocês são privilegiados, por isso vocês 
devem dar louvor a Deus Pai Todo-Poderoso, que tem 
permitido que isso aconteça. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
212. A Era da Paz não está muito longe 
Recebido terça-feira, 4 de outubro de 2011, 15:30 
 
Minha amada filha, a Nova Era está prestes a se tornar 
uma realidade no próximo futuro. 
A Era da Paz será apreciada por todos os Meus 
seguidores. Será um período de felicidade, amor e paz. 
Não haverá doença, dor, preocupações financeiras, 
porque tudo o que vocês precisam será fornecido por Mim. 
Para vocês, Meus filhos, não vai faltar nada, porque Eu 
vou cuidar e abraçar vocês no Meu Novo Paraíso, assim 
como os pais cuidam das suas crianças. Isto é para ser 
bem-vindo. É um objetivo pelo qual todos vocês devem se 
esforçar! 
Não esperem para preparar-se, para entrar em Meu Novo 
Paraíso de paz! Não deixem que seja tarde demais! 
Planejem agora, porque vocês não vão saber quando isso 
irá acontecer! Na verdade vai acontecer tão rapidamente e 
de repente, que vocês, Meus seguidores, simplesmente 
irão encontrar-se lá num piscar de olhos. É por isso que 
devem começar a preparar as suas almas agora, porque 
somente almas limpas podem entrar. 
O tempo é da essência. Este, Meus filhos, é uma das 
últimas chamadas para vocês alterar suas vidas antes do 
GRANDE ALERTA! Preparem-se a cada dia e tenham a 
confiança na Minha Palavra Divina, porque vocês estão 
agora a serem comandados a seguir as Minhas súplicas 
para a salvação das almas. 
A Era de Paz não está longe agora, e exorto-vos a 
preparar as suas famílias para que vocês possam ser 
como um em Meu Reino Novo! 
Seu Divino Salvador, Jesus Cristo 
 
213. Grupos globais sob o domínio do 
Anticristo 
Recebido quarta-feira, 5 de outubro de 2011, 21:00 
 
Minha amada filha, estou satisfeito com a maneira como 
você tem aumentado o número de horas em adoração a 
Mim. Isto é bom porque Minhas Graças, dadas a você, 
durante este tempo especial vão reforçar a sua vontade de 
espalhar ainda mais Minhas mensagens. 
 

Agora que um número maior dentre Meus filhos estão 
percebendo que a atmosfera no mundo político e 
econômico mudou além de sua compreensão, eles em 
breve vão conhecer a Verdade. Os líderes mundiais de 
que falo, que se escondem sob uma covardia onde vocês 
não podem vê-los, estão aumentando seus planos de 
dominação global. 
Eles estão construindo exércitos, armas e substâncias 
venenosas, tudo isso com um objetivo em mente: Destruir 
os Meus filhos. Como “teorias da conspiração” são 
denunciados constantemente, quando os observadores 
atentos publicam a Verdade. Vocês devem compreender: 
Tão poderosos são esses grupos, tudo combinado com 
uma frente, unidos em respeitabilidade, por isso eles 
podem influenciar a Verdade e ocultá-la dos olhos do 
público. 
Aceitem, filhos, que o grupo do mal cresce na batalha 
contra os Meus próprios seguidores e líderes da Igreja. 
Eles já conseguiram infiltrar na Minha Igreja. Vomitam seu 
veneno à frente, como uma corrente que flui e jorra em 
todas as direções. Há um plano, não só para enganá-los, 
mas para recrutá-los para a maneira de pensar deles. Do 
lado de fora, serão vistos como a oferecer a salvação do 
mundo sob o disfarce de esforços humanitários. Suas 
soluções criativas, a fim de tornar a vida mais fácil para 
vocês, serão na forma de unificar o seu dinheiro, o seu 
alimento, sua saúde, seu bem-estar e sua religião como 
uma só. Tudo sob o mesmo domínio. O domínio do 
Anticristo. 
Por favor, rejeitem as tentativas dessas pessoas do mal 
para sugá-los, Meus filhos inocentes, em seus planos 
malignos. Eles querem que vocês, através do seu próprio 
consenso, rejeitem a Deus, Meu Pai Todo-Poderoso. Uma 
vez que eles conseguem controlar vocês, estarão 
perdidos. Eles vão controlar o que vocês comem, o que 
são as práticas religiosas nas quais participam, e os 
remédios que lhes serão entregues. 
Rezem, rezem a Deus Pai, para deter agora suas 
atrocidades ímpias, e peçam a Ele para resgatar suas 
almas durante o GRANDE ALERTA. Independentemente 
do que sejam os seus planos tortuosos, eles estão 
precisando de suas orações acima de tudo. Eles são os 
bonecos de Satanás, e eles, as pobres equivocadas 
almas, em muitos casos não sabem o que estão fazendo, 
nem cujas ordens estão respondendo. 
Se vocês puderem, rezem o Meu Terço da Divina 
Misericórdia por essas almas cada dia, o máximo que 
vocês puderem. Ajudem-Me a salvá-los. 
Seu Jesus 
 
214. O colapso bancário foi premeditado 
pelo Anticristo 
Recebido quinta-feira, 6 de outubro de 2011, 22:45 
 
Minha amada filha, reze muito, porque o Anticristo está 
pronto para saltar do buraco de seu esconderijo e vai 
saltar sobre o mundo a fim de devorar os Meus filhos. Seu 
plano astuto será escondido sob um exterior bonito e 
charmoso, mas quando Meus filhos olharem em seus 
olhos, eles vão ver a escuridão, porque ele não tem alma. 
Ele não foi criado pela Mão de Deus, o Pai. 
Rezem agora, Meus filhos, cada um de vocês, para 
impedi-lo de destruir todos aqueles que ele controla de 
dentro da Nova Ordem Mundial (New World Order). 
A oração pode mitigar muitas das suas propostas de 
planos doentios contra a Humanidade. Infelizmente, 
muitos serão enganados por ele. Nunca, em tempos 
anteriores, exortei tanto os Meus filhos para a oração, 
porque sem suas orações os esquemas que ele está 
orquestrando serão cumpridos como previsto no Livro 
do Apocalipse. 
A presença dele na Terra é sentida em todo o mundo, mas 
suas ações são escondidas da vista. Ele é como uma 
pedra, que quando é jogada na água, cria ondas que 
podem viajar por quilômetros. Ele quer destruir vocês, 
porque vocês são Meus filhos. 
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Meus filhos, que o seguem, cada vez mais de uma forma 
servil, estão de olhos vendados. As atrocidades cometidas 
secretamente por essas pessoas, criam enorme tristeza 
no Céu. 
Filhos, Eu devo pedir que vocês rezem a São Miguel 
Arcanjo, para reprimir Satanás durante estes tempos 
turbulentos. O Anticristo está se movendo rapidamente e 
sua influência é para acelerar o plano global com a 
finalidade de unificar as moedas em toda parte. 
Seu colapso bancário foi causado deliberadamente 
pelo Anti-Cristo, de modo que, quando os Países 
precisassem de ajuda, ele e seus maus asseclas 
subiriam para resgatar seus Países. 
Acordem todos vocês, e vejam o que realmente está 
acontecendo diante de seus olhos! Ele está esperando 
para atacar, mas as orações de vocês podem atenuar as 
ações dele e detê-lo em suas trilhas. Suas mãos sujas 
estão esperando para agarrá-los em um abraço a partir do 
qual vocês vão sentir que é difícil sair. 
Lembrem-se, filhos, que o tempo restante para Satanás na 
Terra está curto. O Anti-Cristo foi enviado para roubar 
almas do Meu Pai. Estas almas vêm de Meu Pai, Deus, o 
Criador de todas as coisas. A promessa do Anti-Cristo, 
com um universo eterno, é uma bobagem. Muitas almas 
estão sendo seduzidas por essa nova e sinistra doutrina. 
Eu vejo como eles se enquadram nesta doutrina enganosa 
das trevas e choro lágrimas amargas. Quando essas 
almas seguem este caminho do engano, elas estão 
contaminadas. Suas atitudes para com os outros, 
incluindo nas suas famílias, mudam, porque seus 
corações estão enregelando. 
O poder de Satanás é forte, mas Deus o Pai vai intervir e 
punir muito severamente os seguidores de Satanás na 
Terra. O GRANDE ALERTA é sua última chance de virar 
as costas para o Anti-Cristo. 
Rezem, para que Minha Luz penetre toda e cada alma 
durante o GRANDE ALERTA e possam ser resgatadas 
desta terrível escuridão! 
Seu amado Jesus Cristo 
 
215. O Purgatório não é um lugar onde 
vocês devem sentir-se confortável para 
entrar 
Recebido sexta-feira, 7 de outubro de 2011, 21:45 
 
Minha amada filha, a razão porque Eu envio tantas 
mensagens para Meus filhos é para ajudá-los a preparar 
suas almas de uma forma que não foi possível até agora. 
Muitos dos Meus filhos ainda não leram a Bíblia 
Sagrada, nem estão conscientes de todos os Meus 
Ensinamentos. 
Muito tempo é gasto pelos Meus servos sagrados, 
focando a parte de Meus Ensinamentos, onde Eu peço a 
todos para amar o próximo, que é uma coisa boa. Mas 
nenhuma conversa é feita sobre as conseqüências que a 
Humanidade enfrentará, se eles rejeitarem a Deus, o Pai. 
Por que os Meus servos sagrados negam a existência do 
inferno e por que eles pintam um quadro róseo do 
Purgatório? 
Foram ensinadas muitas coisas boas aos Meus filhos, 
através das Igrejas que proclamam a Glória de Deus Pai 
Todo-Poderoso. Infelizmente, a existência do Purgatório 
e do inferno são posto para baixo de tal modo, que 
Meus filhos se tornaram complacentes quanto a sua 
existência. 
Meus filhos estão sendo enganados também sobre a 
existência do maligno. Muitos dos Meus servos sagrados 
negam sua existência. Oh, como são tolos, os que estão 
acreditando que o homem poderia fortalecer a sua fé, sem 
saber ou entender a Verdade do poder do maligno! 
Essa falta de orientação por parte dos Meus servos 
sagrados fez com que o mal no mundo florescesse de 
uma tal forma, que poderia ter sido evitada através da 
oração. A Satanás foi permitido circular livremente na 
Terra por algum tempo, por causa da cegueira dos Meus 
servos sagrados. Se Meus filhos fossem informados sobre 

a devida consciência dos estragos causados por Satanás, 
então, a oração para mitigar sua influência teria sido muito 
mais forte. 
 
A existência do Purgatório 
A existência do Purgatório é mal compreendida. Muitos 
acreditam que é simplesmente um período de espera para 
purificação, antes que as almas possam entrar no Céu, 
para aquelas almas que não puderam ficar em estado de 
graça, no momento da morte. Existem diferentes níveis 
no Purgatório, filhos, e todas as almas sentem uma dor 
pela queimação das trevas, e quanto mais baixo, mais 
intensifica o nível. Isto significa que as almas, que por 
pouco não foram lançadas no inferno, sofrem mais a dor 
da queima. Apesar de que todas as almas do Purgatório 
acabarão por entrar um dia no Reino do Meu Pai, não é 
um lugar onde Meus filhos devem sentir-se 
confortavelmente ao entrar. É por isso que vocês devem 
lutar contra o pecado e buscar o perdão tão regularmente 
quanto possível, para permanecer em estado de graça. É 
por isso que vocês devem respeitar os Dez Mandamentos 
em todos os momentos. É por isso que vocês devem 
também orar por essas almas que estão lá, porque 
sem as suas orações, elas não poderão entrar no 
Reino do Céu até o Dia do Julgamento Final. 
 
Agora é a hora de enfrentar a Verdade, filhos! 
 
Rezem pelas graças que vocês precisam para ser livres 
do pecado, para que possam entrar no Céu. Estejam 
prontos todos os dias, porque vocês não sabem dos 
planos que já estão traçados e que esperam por vocês. Eu 
lhes dou estas mensagens, para que a Verdade fique 
clara. Estas mensagens importantes, filhos, não foram 
apresentadas a vocês claramente ao longo das décadas. 
É importante que vocês estejam bem preparados! 
Recitando Meu terço da Divina Misericórdia todos os dias 
às 15:00 horas, Eu vou intervir no momento da morte 
em seu nome, não importa o quanto vocês sejam 
pecadores, e mostrar-lhes a Minha Misericórdia. Eu lhes 
digo isso, porque os amo, não porque quero assustar 
vocês, mas para garantir que vocês também espalhem a 
Verdade para suas famílias. 
Minha Palavra de hoje é simplesmente um lembrete da 
Verdade, a qual tem sido negada por trás da máscara 
da tolerância. É um pouco como o pai de uma criança, a 
quem ele estraga porque ele ama demais a criança. Se o 
pai der alimento demais à criança, em seguida, a saúde 
dela vai sofrer. No entanto, o pai continua dando à criança 
o alimento que ela passou a usar para sair de um amor 
mal orientado. Isso pode levar à deterioração da sua 
saúde. Esta criança, por sua vez, torna-se ignorante, 
quanto aos alimentos saudáveis para comer, porque ela 
nada sabe sobre eles. Isto nunca lhe foi contado. 
Vão agora e digam aos seus irmãos e irmãs a Verdade 
sobre o Inferno e o Purgatório, antes que seja tarde 
demais! Porque se vocês não fizerem isso, ninguém vai 
fazer.  
Seu mestre e Divino Salvador, Jesus Cristo 
 
216. Virgem Maria: O Pecado da indiferença 
para com Meu Filho é galopante 
Recebido sábado 8 de outubro de 2011, 14:20 
 
(Recebido durante uma aparição particular da Mãe de 
Deus, que durou 30 minutos) 
Minha filha, há tantas almas destinadas para o exílio 
eterno, se elas não voltarem para o Meu Filho precioso. 
Meu Filho sofre muito em agonia, vendo esses filhos 
guiados de um caminho do mal para o outro. 
O pecado da indiferença para com Meu Filho é galopante, 
e muitas pessoas que sabem de sua existência, ainda 
escolhem negá-Lo, através de sua livre e espontânea 
vontade. 
Agora é o momento em que eles vão entender o que está 
à frente deles, se eles não se arrependerem durante a 
Iluminação da Consciência (GRANDE ALERTA), em que 



O Livro da Verdade 

www.jesusfala.org/O_Livro_da_Verdade.pdf 105

eles logo vão enfrentar. Para aqueles de vocês que amam 
Meu Filho: Tomem a sua cruz e O ajudem a trazer de volta 
essas almas, pelas quais Ele anseia para mantê-las em 
seus preciosos braços amorosos. 
Muitos de vocês, filhos, que realmente não conhecem o 
Meu Filho, devem compreender a ternura do Seu coração 
gentil. Ele tem tanto Amor por todos vocês, que se 
pudessem ver o Seu sofrimento por causa da rejeição, 
vocês deitariam no chão, chorando e implorando pelo 
perdão dos pecados da Humanidade. 
Por favor, exorto-os a rezarem muito para a conversão tão 
desejada por Meu Filho, durante o GRANDE ALERTA. 
Sua Mãe Santíssima, Rainha de toda a Humanidade 
 
217. Chegou a Era da multidão de falsos 
profetas, enviados por Satanás 
Recebido sábado, 8 de outubro de 2011, 16:20 
 
Minha amada filha, quando Meus genuínos videntes 
saírem para o mundo, assim será também com os falsos 
videntes. Vocês vão conhecê-los pelo exame cuidadoso 
das suas mensagens para o mundo. Dentro de vocês, 
vocês vão descobrir que Meus ensinamentos e a Verdade 
contida na Bíblia Santíssima foram adulterados. Tão sutis 
são essas inverdades que apenas aqueles com o 
verdadeiro conhecimento das Sagradas Escrituras serão 
capazes de identificá-las. 
Fiquem atentos para qualquer ódio que estes visionários 
criarem entre os seus seguidores, quando eles brigam, 
dividindo e separando famílias. Os cultos que emergem 
dos trabalhos desses tais visionários, agora surgem diante 
do mundo para causar confusão e ansiedade entre os 
fiéis. 
Onde Minha Santa Palavra está contida, vocês vão 
encontrar o amor. Minhas mensagens vão lembrar a 
harmonia e não deixarão de afetar as suas almas. Minhas 
mensagens sempre falam a Verdade, e ao mesmo tempo 
podem ser assustadoras por vezes, elas estão sendo 
dadas a vocês, Meus filhos, por Amor. 
Falsos videntes darão mensagens que não são fáceis de 
ler ou compreender. Em face destas mensagens, elas 
exalam um senso de autoridade e criam um sentimento de 
amor. Então elas não irão lhes trazer paz da alma. Tais 
visionários, muitos dos quais não são de Deus, seduzem 
primeiro, depois os controlam, até que finalmente elas vão 
enredá-los como em um ninho de mentiras e enganos. 
Satanás e seu exército irão influenciar tais falsos videntes. 
Ele pode até mesmo atacar os genuínos videntes, quando 
ele os encorajar, para se afastarem de Mim pela confusão. 
Exorto-os, filhos, para estarem em guarda em todos os 
momentos! 
Denunciem as mensagens que contradizem Meus 
Ensinamentos de qualquer maneira, porque vocês podem 
ter certeza de que elas são falsas. 
Eu só falo através de um seleto número de videntes 
autênticos no mundo de hoje. Há menos de 20 e menos 
do que vocês pensam. A cada um deles tem sido dado um 
papel diferente, mas a Minha Voz e Minhas instruções 
terão um elo de familiaridade que vocês vão detectar. 
Haverá um propósito nestas mensagens, que são 
destinadas a fomentar a ação de sua parte para preparar 
as suas almas. 
Quaisquer ações encorajadas por aqueles que se 
chamam de visionários e videntes, que pareçam estranhas 
ou que incentivem seus seguidores a tomar medidas que 
não envolvem o amor ao seu próximo, então virem as 
costas! 
Prestem atenção agora, porque esta é a era do Falso 
Profeta, que logo se dará a conhecer no mundo. Assim 
também esta é a era da multidão de falsos profetas, 
enviados pelo enganador ao mundo, para causar confusão 
e escuridão das almas. 
O seu amado Jesus 
 
 

218. Deus Pai: Prestem atenção agora na 
Minha chamada final sobre a Humanidade 
Recebido domingo, 9 de outubro de 2011, 15:30 
 
Minha filha, diga ao mundo sobre o amor que tenho por 
todas Minhas criaturas em todos os lugares. Também 
informe-os que agora vou orquestrar o maior Ato de 
intervenção Divina jamais visto na Terra desde a 
Ressurreição do Meu Amado Filho, Jesus Cristo. 
Tudo está preparado para este grande Ato de 
misericórdia (GRANDE ALERTA) que tenho 
sancionado para ajudar a salvar todos vocês. 
Meu Amor por vocês significa que, enquanto Eu pretendo 
combater o enganador em suas tentativas de destruir a 
Humanidade, agora vou permitir um último Ato de 
Misericórdia para converter vocês. Este último ato para 
resgatar vocês ante Meus olhos, significa que o homem 
pode voltar a aprender a Verdade sobre a Minha 
existência. 
Meus filhos, por favor, orem agora e peçam misericórdia 
para as suas famílias e entes queridos! Se eles não estão 
em estado de graça, eles vão achar difícil o GRANDE 
ALERTA. Vocês devem informá-los sobre a necessidade 
de meditar sobre a Verdade! 
O tempo é curto. O GRANDE ALERTA está quase em 
cima de vocês. Depois do GRANDE ALERTA, vocês terão 
o tempo para decidir qual o caminho que desejam 
escolher. O caminho da Luz Divina ou o caminho do 
enganador. A escolha será sua. 
Depois de algum tempo, se o homem não virar as costas 
para os caminhos perversos, Eu vou destruir aqueles 
Países que prestam homenagem ao enganador. Eles vão 
se esconder quando Minha Mão cair como punição, mas 
não terão para onde ir. 
Minha paciência está se esgotando, porque Eu agora 
planejo unir todos aqueles que crêem em Mim, o Criador 
de todas as coisas, e os levarei comigo para a Nova Era 
de Paz. Aqueles que optarem por trilhar o outro caminho, 
serão lançados no fogo do inferno. 
Prestem atenção agora neste chamando final sobre a 
Humanidade! Esta é a hora de vocês decidirem o seu 
futuro! Rezem por aqueles cegos contra o Meu Amor, 
porque, quando a Verdade for revelada a eles, muitos 
deles mais uma vez vão Me desafiar e virar as costas para 
Mim! 
O seu amado Criador, Deus, o Pai, Rei do Altíssimo 
 
219. Mensagem para a América: Abracem 
seus irmãos e irmãs de todas as 
denominações 
Recebido terça-feira, 11 de outubro de 2011, 15:30 
 
Minha amada filha, gostaria de comunicar-Me com o povo 
americano. Minha mensagem para eles é esta: Vocês, 
Meus preciosos filhos, tem sofrido muito nestes tempos. 
Vocês estão enfrentando uma limpeza que é necessária, a 
fim de purificar as suas almas. 
Os grandes pecados na América, que Me atormentam, 
são os pecados do aborto e da imoralidade da carne. 
Muitos dos Meus filhos estão infestados pelo enganador, 
que governa escondido atrás de portas fechadas, através 
de seus sistemas monetários e políticos. Muitos de vocês 
se esquecem deste fato. Agora, Eu os exorto a rezarem 
para o necessário alívio de seus planos tortuosos para 
destruir o seu País! 
A Oração, Meus filhos, vai ajudar a atenuar o Castigo que 
Meu Pai vai liberar sobre o mundo contra o pecado do 
aborto. Rezem, rezem e se unam para prestar 
homenagem ao Meu Pai! Com a união de todos os 
religiosos que honram o Pai, Deus o Criador do mundo, 
vocês podem ajudar seu País. 
Vocês devem orar, implorando perdão, e confiar, que suas 
orações serão atendidas de acordo com o tempo Divino 
do Meu Pai. 
Abracem seus irmãos e irmãs de todas as denominações 
religiosas que acreditam em Deus Pai e rezem unidos, 
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para redimir os pecados do seu País. Meus filhos, tão 
vasto é o seu País, que é essencial Eu salvar o máximo 
possível de almas. Eu posso fazer isso somente através 
da conversão que irá acontecer durante o GRANDE 
ALERTA e pelas suas orações e devoção. 
Voltem-se para Mim agora todos vocês! Não discriminem 
uns aos outros por causa de religiões, apenas confiem em 
Deus Pai, e Ele irá responder às suas orações. 
Vocês, Meus preciosos filhos, estão perdidos. Vocês 
têm demonstrado tanta confusão e apresentado verdades 
distorcidas sobre a existência de Deus-Pai. E usam a 
religião como uma fachada para jogar veneno sobre os, 
que são menos afortunados que vocês. É hora de aceitar 
a Verdade, que só vai existir através de seu amor ao 
próximo que, como uma nação poderão regressar para os 
braços de seu Criador, Deus Pai. 
Eu amo vocês com uma grande compaixão de todo o 
Meu ser. Eu Me esforço para salvar vocês, para que 
possam ser levados para a Nova e maravilhosa Era de 
Paz, que os espera nesta Terra. Para entrar neste Novo 
Paraíso, as suas almas devem estar livres de pecados. 
Rezem pela graça de pedir perdão pelos seus próprios 
pecados e os pecados cometidos pelo governo de seu 
País. Deixo-os em paz e amor. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
220. Virgem Maria: Você virá sob exame 
minucioso e ataques enormes 
Recebida quarta-feira, 12 de outubro de 2011 
 
Minha filha, este é um tempo que quando você trabalha 
para o Meu Filho, você virá sob exame minucioso e 
ataques enormes. Você deve sempre honrar os desejos 
do Meu Filho e obedecê-Lo em todos os momentos! 
Nunca defenda sua Palavra Santíssima, pois Ele não quer 
que você faça isso! Não responda ou se envolva com 
aqueles, que desafiam ou interpretam mal a Sua Palavra, 
que pode causar debates e dúvidas! 
Você agora sofrerá ataques do enganador, mas você deve 
rezar por Minha proteção e nunca ceder a provocações 
desse tipo. Ele, o enganador, trabalha através de outros 
para prejudicá-la, se você o deixar fazer isso, estará se 
envolvendo com ele e dando-lhe o poder que ele quer. 
Fique firme nesses casos, Minha filha, e vire sempre para 
Mim, que Eu a cobrirei com Meu mais sagrado manto, 
para protegê-la dele, e tudo ficará bem. 
Permaneça corajosa e aceite isso como um Dom de Deus, 
o Altíssimo, pois sem tal força você não poderia fazer esta 
missão de forma eficaz. Lembre-se sempre que você não 
está sozinha nesta missão, porque todos os Santos 
intercedem em seu nome, e a você está sendo dada todo 
tipo de proteção Divina. 
Continue na sua obediência ao Meu Filho e tente tornar-se 
alegre aceitando o sofrimento, que Ele permite para a 
salvação das almas. Você deve continuar rezando o Santo 
Rosário todos os dias Comigo, para que as almas possam 
ser salvas. 
Eu a abençôo, Minha filha. O Céu se rejubila com esta 
missão mais sagrada em Nome do Meu amado Filho 
precioso, que ama toda a Humanidade, mas que chora de 
tristeza pelas almas, que irão rejeitar sua Mão de 
Misericórdia, após o GRANDE ALERTA. 
Sua amada Mãe 
 
221. Nunca Me defenda, pois é 
desnecessário 
Recebido quinta-feira, 13 de outubro de 2011 
 
Minha amada filha, devo informá-la da necessidade de 
abster-se de defender a Minha Palavra Santíssima. 
Aqueles que questionam a Minha Palavra, devem orar a 
Mim para receberem a orientação. Estou instruindo-a 
agora, para nunca tentar interpretar as mensagens de 
Meus Lábios Divinos. 
Já lhe disse isto muitas vezes e a você não foi dada a 
autoridade para fazê-lo. Então aceitem as Minhas 

mensagens como são! Não duvidem delas! Não tentem 
analisá-las, porque os homens nada sabem sobre os 
Planos Divinos ou o tempo dos acontecimentos. Nem os 
homens sabem nada sobre o Anticristo, embora eles 
pensem que sim. Estas questões de suma importância, 
somente permanecem conhecidas por Meu amado Pai. 
Peço que você nunca Me defenda, pois é desnecessário. 
A Vontade do Meu Pai, para se comunicar com a 
Humanidade através de você e de outros profetas, é tudo 
o que deve importar. Como Eu disse antes: Você é a 
escritora. Eu sou o Autor. Você é o instrumento. Eu 
sou o Mestre. 
Obediência a Mim em todos os momentos é o que espero 
de você. Fazer o que Eu digo é simples. Seu trabalho será 
mais fácil se você se abstiver de debates intelectuais 
sobre as questões religiosas bíblicas, das quais você nada 
sabe. 
Lembre-se da importância da humildade, Minha filha! 
Permaneça como uma criança, sempre pequena aos 
Meus olhos, e você vai encontrar a paz. Você terá 
tribulações durante esta missão. Espere-as e não as 
rejeite! Sua dádiva de seu livre-arbítrio para Mim foi aceita, 
mas você deve aprender a importância de não rejeitar o 
sofrimento, pois isso é necessário para a salvação das 
almas. 
Eu amo você, Minha filha, mas sinto a necessidade de 
lembrá-la das Minhas claras instruções. Eu não preciso 
ser defendido. As palavras dadas a você não são 
contaminadas e não contradizem a Verdade, tal como 
previsto para a Humanidade, desde o início dos tempos. 
Muitas versões da Verdade contidas na Bíblia foram 
distorcidas, para se adequar à agenda do próprio homem. 
Eu sou a Verdade. Eu sou o Pão da Vida. Sem Mim não 
há Vida. 
Avance com uma visão mais clara sobre o que é esperado 
de você! Você está protegida em todos os momentos. 
Obrigado Minha filha, pela força que está mostrando 
agora, mas permita-Me guiá-la sempre. Dessa forma, esta 
viagem vai ser mais fácil. 
Seu amado Jesus 
 
222. Eu não posso obrigar as pessoas a se 
converterem ou retornarem 
Recebida sábado, 15 de outubro de 2011, 19:00 
 
Minha amada filha, à medida que mais pessoas ouvirem a 
Minha Palavra, Meu Amor se infiltrará nas suas almas, 
quando lerem Minhas mensagens. Falarei com suas 
almas e as despertarei de seu sono, a fim de uni-las a 
Mim, para que Eu possa salvá-las em todos os lugares. 
Quanto maior o número de almas salvas, mais Me ajudará 
a alcançar a salvação de uma escala maior de almas. 
Por causa do livre arbítrio, dado ao homem como um 
presente do Meu Pai, Eu não posso obrigar as pessoas a 
se converterem ou voltarem para a fé em Deus Pai. Pois 
isto deverá ser de sua própria decisão. A oração vai 
espalhar a conversão. Isso Eu lhes prometo. Basta pensar 
na recompensa, que aguarda as almas, quando vocês, 
Meus filhos, rezarem por elas. 
Você não conhece o poder da oração? Oração dita por 
multidões em ação de graças ao Meu Pai e em expiação 
aos seus pecados podem salvar o mundo. Tal é o poder 
que exerce. Antes nunca lhes roguei tanto por suas 
orações, que devem vir de seus próprios lábios e com 
uma generosidade de coração, para com os pecadores 
endurecidos, por toda parte. Preciso de suas orações. 
Sem elas, essas pobres almas não podem ser salvas, 
porque muitas delas estão nas trevas de tal modo, que o 
impacto do GRANDE ALERTA terá pouco efeito. Vocês, 
Meus queridos filhos amados, todos vocês pecadores, 
muitos dos quais fazem o seu melhor para Me mostrar seu 
amor, não percebem que Eu confio a vocês tanta coisa 
para Me fazerem companhia. Juntem-se a Mim no seio do 
Meu Sagrado Coração e Me peçam as Graças para salvar 
seus irmãos e irmãs. Eu vou salvar milhões de almas, se 
vocês dedicarem seu tempo à oração da Divina 
Misericórdia. 
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Este é o momento em que o Terço da Divina Misericórdia 
será mais eficaz. Sejam generosos de coração, corpo, 
mente e alma! Rejeitem as dúvidas! Permitam ao seu 
Jesus erguê-los e levar junto todos aqueles por quem 
vocês orarem, para a Minha Vida Eterna. 
Seu amado Salvador, Jesus Cristo 
 
223. Seu tempo na Terra chegou a um 
ponto crucial 
Recebido domingo, 16 de outubro de 2011, 15:30 
 
Minha amada filha, porque é que, quando a Minha Palavra 
é interpretada, muitos dos Meus filhos a consideram muito 
ofensiva? Da mesma forma que Meus filhos devem 
discernir sempre as mensagens publicadas por aqueles, 
que pretendem vir em Meu Nome, também devem 
aprender a manter suas mentes e corações abertos em 
todos os momentos. 
Oh! Como Eu desejo que especialmente Meus seguidores 
abrissem os olhos e Me recebessem em seus corações! 
Sou Eu, Jesus, que os chama para ouvir a Minha Voz 
como exorto-os a virem a Mim em oração. 
Seu tempo na Terra chegou a um ponto crucial. Não falta 
muito tempo até que Eu anuncie a Nova Era de Paz, e por 
isso Eu preciso que vocês preparem agora suas almas. 
Não permitam que a arrogância os cegue à Verdade. 
Vocês não sabem que Eu nunca iria enganá-los? Ouçam 
Minhas instruções, para bloquear o maligno de turvar seus 
julgamentos! Não permitam que ele se aproxime, 
procurem mantê-lo a uma boa distância, pois se vocês 
ouvirem somente a Minha Palavra Santíssima, vão saber 
que sou Eu, Jesus Cristo, que os chama. 
Filhos, se soubessem quanto de infestação foi 
estabelecida sobre as Minhas almas preciosas de todo o 
mundo, vocês ficariam chocados. Esta escuridão ainda 
cobre Meus preciosos seguidores ao longo do tempo. A 
dor que Eu sinto, especialmente por aquelas almas que 
rezam regularmente e mostram uma verdadeira devoção, 
quando Eu testemunho suas dúvidas, Me causa lágrimas 
de grande tristeza. 
Rezem, rezem, rezem pedindo orientação do Espírito 
Santo! Se vocês abrirem seus corações endurecidos e 
pedirem o Dom do discernimento,  Eu vou atender aos 
seus chamados. 
Como ficarão tristes, quando a Verdade for revelada a 
vocês durante o GRANDE ALERTA! Eu estou pedindo 
suas orações agora, para salvar outras almas também. 
Certamente, se vocês duvidarem da Minha Palavra, que é 
dada através destas mensagens, vocês ainda podem 
encontrá-la em seus corações, para rezar pelas almas 
perdidas. 
Eu os amo e aguardo as suas respostas aos Meus 
pedidos de oração. Seu Jesus 
 
224. O Meu Retorno para salvar vocês será 
sentido em todos os cantos do mundo 
Recebido segunda-feira, 17 de outubro de 2011, 21:30 
 
Minha amada filha, os tempos ao seu redor estão 
mudando. O mundo está em convulsão, causada pelo 
espírito das trevas. Vocês estão rodeados de todas as 
evidências que o mal do pecado pode causar à 
Humanidade. Neste espírito das trevas brilhará o Espírito 
de Minha Divina Presença, quando Eu vier para salvar a 
Humanidade mais uma vez. 
Vocês, Meus preciosos filhos, que conhecem a Verdade, 
devem dizer aos outros como eles são afortunados por 
receber este maravilhoso Dom Divino. Meu Amor vai 
tocar a Terra de uma forma que vocês vão cair com 
humildade e de joelhos, chorando de tristeza pela 
queixa por ter causado ofensas ao Meu Pai Eterno. 
É através de Deus, o Altíssimo, que este grande Ato de 
Misericórdia (GRANDE ALERTA)  agora será apresentado 
a vocês. Alegrem-se porque agora há uma Luz no 
mundo que vai chamar as almas à frente e para os 
braços de Deus Pai. 

Eu venho de novo para dar-lhes a vida que vocês 
precisam, para permitir que vocês, mais uma vez, 
levantem seus olhos em adoração e louvor para a Glória 
de Deus Pai, e agradeçam a Ele pela justiça, que Ele 
agora mostra a Seus filhos preciosos, mas que estão 
perdidos. 
Eu, Jesus Cristo, agora preparo para permitir-lhes que 
dêem testemunho quanto à Verdade da misericórdia para 
todas as almas, incluindo os pecadores endurecidos e os 
que não crêem em toda parte. 
A prova da Minha existência e de Deus Pai será 
revelada em toda sua glória celestial para cada homem, 
mulher e criança. 
Minha presença será revelada de uma forma que ninguém 
vai poder ignorar. Os céus vão abrir-se, as estrelas irão 
colidir, para que o Meu retorno, para salvar vocês, seja 
sentido ao mesmo tempo, em todos os cantos do mundo. 
Oh, como Meus filhos se alegrarão quando eles 
testemunharem a Minha Presença Divina! Mesmo aqueles 
que estiverem em trevas vão sentir Meu Amor tocar as 
almas frias, e vão inflamar-se novamente. Preparem-se! 
Aguardem Meu Retorno Glorioso! Rezem por aqueles que 
têm medo em seus corações! Não tenham medo de Mim! 
Esperem este grande evento com amor e humildade em 
seus corações! 
Eu os amo, filhos! Este grande Ato da Minha Misericórdia 
vai provar isso para vocês. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo, Rei da Humanidade 
 
225. Deus Pai: Preparem o mundo para a 
chegada do Meu amado Filho, Jesus Cristo 
Recebido quarta-feira, 19 de outubro de 2011, 14:00 
 
Minha filha, preparem o mundo para a chegada do Meu 
amado Filho, Jesus Cristo, porque agora Ele vem, como 
predito, para salvar mais uma vez a Humanidade. 
Sua chegada será anunciada pelas trombetas no Céu e os 
coros de Anjos que vão cantar em louvor para anunciar 
este grande evento. 
Meu grande Dom para a Humanidade está sendo 
apresentado a vocês sob a forma de Meu muito amado 
Filho, que está sendo enviado para salvá-los antes do 
dia do Juízo Final. 
Preparem suas almas, porque quando os seus pecados 
forem revelados a vocês, Eu ordeno que se prostrem 
humildemente aos pés do Meu Filho e implorem por 
misericórdia. Vocês devem pedir a Ele para perdoá-los e 
devem aceitar a punição necessária para purificar suas 
almas. 
Sua misericórdia é tão grande que nenhum pecado, não 
importa quão grave seja, não pode ser perdoado, se um 
verdadeiro arrependimento for mostrado. A humildade é 
necessária dentre todos vocês, para que sejam dignos de 
entrar na Nova Era da Gloriosa Paz na Terra, tempo este 
que está muito próximo. Apenas aquelas almas que 
verdadeiramente se arrependerem e mostrarem 
verdadeira lealdade para com o Meu amado Filho, estarão 
aptas para entrar nos portões. Vocês devem estar livres 
do pecado para entrar nesse maravilhoso Paraíso na 
Nova Terra. Meus amados filhos, Eu preparei este Paraíso 
com grande Amor para cada um de vocês. Esta é a 
herança que vocês estavam esperando. Esta é a maneira 
como o Dom da Terra foi originalmente apresentado a 
Adão e Eva. 
Qualquer homem que rejeitar este Paraíso na Terra, onde 
não existirá qualquer forma de mal, estará virando as 
costas para a salvação. 
Esta é sua última chance para libertar as suas almas das 
garras de Satanás e da influência do mal, que ele exerce 
em suas vidas. 
Abracem este maravilhoso Dom da grande Misericórdia. É 
através deste Dom, que vocês vão receber a chance da 
verdadeira salvação e um Paraíso glorioso, que nem 
poderiam compreender. 
Para aqueles pobres pecadores que rejeitam a oferta de 
perdão do Meu Filho, será concedido mais tempo para 
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voltar à sua fé. No entanto, vocês não terão muito tempo, 
porque Minha paciência está se esgotando. 
Esperem agora Meu Filho voltar, para salvá-los mais uma 
vez do pecado e para trazer-lhes à salvação eterna. 
Deus, o Pai 
 
226. Morte do Meu Filho Muammar Kadafi 
(Muammar Gaddafi) 
Recebido quinta-feira, 20 de outubro de 2011, 15:15 
 
Minha amada filha, as dúvidas restantes que você possa 
ter tido ao longo do tempo sobre as Minhas Palavras 
Santíssimas, agora foram diminuídas. 
Eu revelo profecias, a fim de provar ao mundo que sou Eu, 
Jesus Cristo, o Salvador de toda a Humanidade, que Me 
comunico com os Meus filhos por toda parte neste 
momento. 
Minha intenção não é causar sensacionalismo, mas 
garantir que ninguém esteja excluído de ouvir o Meu apelo 
mais urgente para o mundo. 
A morte do Meu filho Muammar Kadafi (Muammar 
Gaddafi), por cuja alma você e as pessoas próximas a 
você estão orando ao longo dos últimos meses, é uma das 
primeiras profecias que vão provar ao mundo a 
autenticidade destas mensagens. Este é o Meu sinal para 
você, Minha filha, para livrar sua mente das dúvidas, que 
têm persistido na sua mente. 
 
(Detalhes dos próximos dois líderes que serão 
assassinados, já foram dados a vidente e, mais uma vez, 
o tempo destas atrocidades. A mensagem original foi 
revelada em fevereiro de 2011.) 
 
Você, Minha filha, foi escolhida para preparar a 
Humanidade para Minha Nova Era de Paz. Este é o tempo 
que se seguirá em algum momento após o GRANDE 
ALERTA. 
Vá e se prepare para a próxima parte da sua Santa 
Missão, para ajudar a salvar almas, após o GRANDE 
ALERTA. Estão sendo dadas as graças para mantê-la 
forte. Meus filhos, em todos os lugares, estão finalmente 
ouvindo Meu clamor por conversão. 
 
Os que Me magoam demais 
Nunca mostre medo nesta missão, porque não há nada a 
temer. Nunca vacile para permitir retrocessos ou 
provocações verbais para que abrande o seu trabalho por 
Mim. Eu, Minha filha, estou sempre ao seu lado. Lembre-
se disso. Se e quando você for atacada por causa da 
Minha Santa Palavra, permaneça em silêncio! Minha 
Santa Palavra sempre será atacada. Aqueles que Me 
magoam demais, são as almas santas que, através do 
medo e cautela, infelizmente são os primeiros a insultar-
Me por estas mensagens. Satanás sabe que são os meus 
escolhidos e devotos seguidores que, quando viram as 
costas para Mim, são os que mais Me machucam. 
Você, Minha filha, está agora começando a sentir a dor 
física do Meu sofrimento, mas agora está preparada para 
aceitar isto em união Comigo. Estas provações não vão 
durar muito, mas por todo o período você vai sentir 
exatamente o tormento que Eu sinto, quando Eu 
testemunho o pecado. Isso, como Eu lhe disse antes, é 
um Dom, e muito poucas almas escolhidas recebem isto. 
Assusta, às vezes, mas você tem que entender que não 
só o seu sofrimento lhe traz mais perto do Meu Sagrado 
Coração, mas irá salvar milhões de almas, durante o 
GRANDE ALERTA. Este sofrimento vai se tornar mais 
intenso, conforme o GRANDE ALERTA se aproxima. 
Suporta isto em silêncio. Porque desta forma você vai Me 
ajudar a salvar almas preciosas que, de outra forma, 
teriam sido roubadas pelo enganador. 
Diga aos Meus filhos que Me alegro pela firme fé, que eles 
estão mostrando. Diga-lhes que estão se chegando mais 
perto do Meu Sagrado Coração. Diga-lhes que Eu os 
abençoo agora e concedo grandes bênçãos para dar-lhes 
a força que terão, para que sigam Minha orientação 
através destas santas mensagens. Eles necessitarão da 

força, pois não é fácil para os Meus filhos digerir a 
enormidade das mudanças, que agora vão evoluir em seu 
mundo. Rezem e se unam como um só. Juntos, olhem 
para o Céu como crianças, com uma confiança simples 
em Deus Pai. Peçam a Ele, em Meu Santo Nome, a fim de 
se unirem em seu glorioso exército para a vitória da 
salvação eterna. 
Eu os abençoo, filhos, com todo o Meu Divino Amor. 
Seu Jesus 
 
227. O GRANDE ALERTA é uma forma de 
confissão mundial 
Recebido sexta-feira, 21 de outubro de 2011, 20:30 
 
Minha amada filha, escreva isto: Agora você está 
passando por intenso sofrimento, a fim de salvar as almas 
das trevas, que rejeitam a Mim e Meu Pai. 
Tão fechadas e endurecidas são aquelas almas, que só 
serão salvas através das orações dos outros e o 
sofrimento das almas vítimas. Elas se recusam a buscar a 
redenção. Sua teimosia as impede de sentir remorso 
suficiente para confessar seus pecados e pedir perdão. 
O GRANDE ALERTA é uma forma de confissão global. 
Nesse momento espera-se que todos peçam o perdão de 
seus pecados, ou sejam rejeitados. Tantas almas nas 
trevas recusarão a Minha Mão de misericórdia. Elas 
vão se afastar de Mim. Você, Minha filha, juntamente com 
todos os Meus devotos seguidores podem ajudar a salvar 
essas almas da danação eterna. 
Eu nunca iria pressionar os Meus filhos a sofrerem em 
Meu Nome. Mas com aqueles que Me oferecerem, como 
um presente, a sua ajuda através do sofrimento, Eu 
posso resgatar grande parte da Humanidade. 
O sofrimento vem dos ataques de Satanás, que 
atormenta as almas que estão perto de Mim, e as que 
são nomeadas por Mim para liderar uma Missão Sagrada 
de conversão de almas. Saibam que, quando esses 
ataques vêm, vocês estão em união Comigo. Vocês vão 
então Me conhecer muito bem. Vocês saberão como Eu 
Me sinto - Minha alegria, Minha tristeza, Minha dor, Meu 
terror, quando Eu perder uma alma para Satanás. 
Não se preocupem! Milhões de almas já foram salvas, 
por meio dessas mensagens. 
As orações de Meu exército já estão dedicadas à 
mitigação dos desastres globais e da partida do Meu 
Santo Vigário do Vaticano. Sua obediência na recitação 
do Terço da Divina Misericórdia está salvando almas 
agora. 
Minha filha se assegure de que todos os Meus filhos 
entendam que, por meio destas mensagens, Eu falo 
com todas as religiões e denominações. Eu não excluo 
ninguém. Pois todos são filhos de Deus. Há apenas um 
Deus, e este é o Meu Pai Eterno, Deus o Altíssimo. 
Venham para Mim, filhos, e vamos trabalhar juntos como 
um só, para salvar rapidamente todas as almas do mundo! 
Somente com orações vocês já podem Me ajudar a salvar 
o mundo. 
Seu Jesus, Salvador de toda a Humanidade 
 
228. Gostaria de formar um exército de 
grupos de oração 
Recebido domingo, 23 de outubro de 2011, 19:15 
 
Minha amada filha, todos tem que saber que gostaria de 
formar um exército de Grupos de Oração em todo o 
mundo. Eu vou fornecer-lhes, Meu exército, as orações 
que terão de ser recitadas, para salvar almas. Estes 
Grupos de Oração vão se expandir e dentro de suas 
fileiras se levantará um verdadeiro exército de 
seguidores dedicados a trazer a verdade da Minha 
Promessa Divina de salvação para todos. 
Estes grupos formarão o exército como ditado por Meu 
amado Pai, que enfrentará as trevas do mal, causado por 
Satanás e seus crentes e seguidores. 
Sim, Minha filha, é difícil de entender, mas há muitas 
pessoas que não só reconhecem Satanás, mas que são 
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fiéis a ele. Há muitas almas em trevas que prestam 
homenagem e idolatram o rei das trevas. Muitas igrejas, 
ocultas aos olhos dos Meus filhos da Luz, foram 
construídas em honra a Satanás. Elas se curvam diante 
dele, fazem missas negras e insultam-Me com todo o tipo 
de blasfêmia e ofensas, que chocam e repugnam a vocês. 
Seu número está crescendo e muitos dos dedicados a 
Satanás e seguidores dele estão em posições muito 
respeitáveis em altos cargos nos círculos de 
negócios, bancos e políticos. Eles se unem como um 
em desafio a Deus, Meu Pai Eterno, com pleno 
conhecimento sobre o que estão fazendo. 
Assim como Satanás odeia a Humanidade, porque foi 
criado por Deus Pai, Criador de todas as coisas, esses 
devotos satânicos também odeiam a Humanidade. O 
ódio que eles sentem é tão profundo que eles vão tentar 
formar um exército de elite, para destruir milhões de vidas 
na Terra. Em sua busca de poder e riqueza eles terão 
como objetivo limpar o caminho para suas próprias 
necessidades e desejos e querem controlar a 
Humanidade. 
Eles estão entre os endurecidos pecadores, e por isso Eu 
busco a ajuda de vocês, filhos. Preciso de suas orações, 
para abrir os corações deles, para as mentiras do 
enganador, que têm levados eles a acreditar nele. Eles 
estão perdidos para Mim, se não implorarem por 
Minha Misericórdia. É por isso, que a oração pode ser 
sua única graça salvadora. 
Este poderoso exército, liderado pelo impostor, irá tentar 
causar uma terrível destruição. Eles já estão tentando 
envenenar os Meus filhos das maneiras mais astutas, 
através de sua água, remédios e alimentos. Por favor, 
fiquem alertas o tempo todo! 
A Mão do Meu Pai vai cair logo após o GRANDE ALERTA 
sobre essas almas ímpias, se elas continuarem a rejeitar a 
Minha misericórdia. Enquanto isso, filhos, vocês devem 
levantar-se e não permitir que seus Países sejam 
intimidados! Rezem por Minha proteção e mantenham 
suas vidas simples! Orem e recebam os Sacramentos! 
Peçam Meu socorro em todas as coisas e Eu vou 
responder a seus apelos, de acordo com Minha 
Santíssima vontade. 
Rezem, rezem, rezem para mitigar os planos maléficos 
para controlar o mundo, que esses grupos ímpios estão 
conspirando! Eles estão ganhando poder no Oriente 
Médio e estão fazendo tentativas para controlar a Europa, 
antes de ter como alvo outras partes do mundo. Os 
inimigos que revelarem a vocês nas mídias, não são os 
verdadeiros inimigos. Eles criaram inimigos, para justificar 
a retaliação, que sempre tem os mesmos objetivos: de 
controlar, para ganhar, para construir riqueza. 
Rezem por eles, para se converterem, porque sem 
conversão seus atos ímpios trarão muita tristeza e 
angústia! Meu Pai Eterno, contudo, vai baixar sua punição, 
mas mesmo assim, eles ainda podem causar danos, que 
irão trazer um sofrimento incalculável entre os Meus filhos. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
229. Minha chegada será mais cedo do que 
vocês esperam 
Recebido segunda-feira, 24 de outubro de 2011, 19:00 
 
Minha chegada será mais cedo do que vocês esperam 
Minha amada filha, você não deve permitir que continuem 
a perguntar e a emitir juízos sobre a Minha Palavra mais 
Santa, a incomodá-la. Ignore esses interrogatórios! 
Permanece em silêncio! Reze por eles e siga em frente, 
pois não há muito tempo agora. 
Apelo a todos vocês queridos filhos, sintam-se com 
calma e rezem a Mim por misericórdia. Por favor, vocês 
não devem ter pânico, porque Eu venho apenas para 
salvar vocês e não para julgar. Vocês não sabem disso? 
Não há nada a temer, apenas confiem em Mim 
completamente! 
Minha chegada será mais cedo do que vocês esperam, 
então, preparem as vossas almas! Orem por todas as 
almas que podem negar-Me ou rejeitar Meu Dom da 

Divina Misericórdia. Vocês, Minhas almas queridas, Me 
trarão conforto e aliviarão tais tormentos e sofrimentos que 
suporto, quando vejo o ódio em todo o mundo. 
Aproximem-se de Mim, filhos, e deixem-Me abraçá-los 
para dar-lhes a força e a confiança que vocês precisam 
para Me cumprimentar! Vocês, Meu exército especial, 
estão em união Comigo e, se vocês percebem ou não, 
estão sendo guiados pelo Espírito Santo para lutar, 
para salvar almas. 
Acalmem-se, Meus pequeninos, e lembrem-se: Eu estou 
com vocês em todos os momentos. Alegrem-se e 
aguardem a Minha Vinda, quando Eu derramarei as 
Minhas graças para abranger todos os Meus amados 
seguidores, em todos os lugares. 
Não importa onde vocês vivem, não importa de qual parte 
do mundo vocês são, vocês são Meus. Eu os amo. Olhem 
com os corações abertos e com confiança, porque se 
aproxima o GRANDE ALERTA! Seu Jesus 
 
230. Deus Pai - Vocês devem rejeitar a 
escuridão e abraçar a Luz 
Recebido terça-feira, 25 de outubro de 2011, 15:30 
 
Minha amada filha, diga ao mundo que Eu abraço todos 
os Meus filhos nos Meus braços! Tudo ficará bem. Agora 
tudo deve ser deixado em Minhas Mãos Santas, pois é 
destinado a ser. 
Eu ordeno que Meu Filho seja mais uma vez enviado ao 
mundo, para salvar os homens da destruição do pecado. 
Este é o Meu Ato Divino de Justiça para vocês, Meus 
queridos filhos, para que Eu possa recuperar Meu Reino 
na Terra. 
O medo não vem de Mim. O medo vem da escuridão. 
Quando vocês têm medo, vocês então sabem que é a 
escuridão que envolve suas almas e não a Minha 
Grandeza Divina. 
Para fazer parte do Meu Reino, vocês devem rejeitar a 
escuridão e abraçar a Luz. Esta mesma Luz está sendo 
agora entregue a vocês pelo Ato da Divina Misericórdia do 
Meu Filho (GRANDE ALERTA). 
Meu Amor por todos vocês, filhos, é tão grande, que Eu 
vou usar todo o Meu Poder para resgatar almas em todos 
os lugares. Minha Mão da Justiça cairá sobre aquelas 
almas, que Me rejeitam, mas não até que todo o esforço 
seja feito para unir todos os Meus filhos por toda parte. 
O Reino da Minha Grande Glória será revelado ao mundo 
logo. Nenhum de vocês, filhos, vai querer rejeitar Meu 
Reino Glorioso, que reinará na Nova Era de Paz na Terra. 
Rezem por aqueles que acham difícil abraçar a Verdade. 
Deus Pai Todo-Poderoso 
 
231. Falsos Profetas tentando prejudicar a 
Minha Santa Palavra 
Recebido quarta-feira, 26 de outubro de 2011, 15:30 
 
Minha amada filha por favor informe Meus filhos para 
estarem alerta para falsos videntes, que falam em Meu 
Nome, mas proferem palavras, que não vêm dos Meus 
lábios. 
Muitos desses visionários, auto-proclamados, que 
aparecem do lado de fora como católicos e com todos 
os maneirismos associados a esta e a outras doutrinas 
Cristãs, são de fato seguidores da “Nova Era” (New 
Age). 
Os seguidores da “Nova Era” vão agora infiltrar-se no 
mundo para convencer os Meus filhos, que eles foram 
enviados para promover a Minha Santa Palavra. Suas 
palavras, de primeira vista, vão parecer verdade. A 
linguagem usada por eles será sofisticada, amorosa, bem 
pensada, mas, irá mascarar uma mentira. 
Esta é a era para os falsos profetas surgirem, e muitos 
dos Meus filhos terão dificuldades de discernir a Verdade 
da ficção. 
Você, Minha filha, agora é alvo desses visionários, que se 
propuseram a prejudicar a Minha Santa Palavra. Não 
permita que isso aconteça, ou Meus filhos vão ser 
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sugados para uma escuridão, que eles acharão difícil de 
destrinchar. 
Lembrem-se disso: Esses falsos profetas também são 
Meus amados filhos, então por favor orem por eles! 
Infelizmente eles foram mal orientados a acreditar em uma 
hierarquia imaginária, e num universo que não existe. 
Desconfiem daqueles que se referem a “mestres 
assensos” ou que falam sobre uma Nova Era de Luz, onde 
Deus, o Pai, é simplesmente visto como apenas mais uma 
faceta. Estas almas não estão sob a Minha direção. Eles 
estão expondo crenças inculcadas pelo enganador. Em 
muitos casos estas almas iludidas acreditam que estão 
recebendo mensagens Divinas. É assim que Satanás 
trabalha. Suas palavras suaves trarão uma ladainha forte 
mas fria, e são palavras convincentes. Elas não são de 
Deus, o Altíssimo. 
Como Eu lhes disse antes, Eu falo com o mundo de uma 
forma simples. Não uso uma linguagem colorida, com uma 
voz superior e fria. Eu não tento instalar medo em seus 
corações. Eu simplesmente tento levar-vos para a 
Verdade e a importância de amar o seus próximos. 
Como é difícil para vocês, filhos, nestes tempos confusos! 
Rezem, rezem para que vocês não se tornem vítimas de 
uma série de falsidades, que será transmitida por falsos 
profetas! Se as suas mensagens parecerem inventadas, 
são difíceis de entender, e se produzem medo em seus 
corações, então não são de Mim. 
Filhos, fiquem focados apenas em Mim! Tenho muito a 
lhes dizer. Não vos deixeis distrair por um só minuto, pois 
isso irá impedir vocês de salvar almas, que precisam 
muito de suas orações. Seu Jesus 
 
232. Aguardem agora a nossa gloriosa 
reunião  
Recebido quarta-feira, 26 de outubro de 2011, 22:00 
 
Minha amada filha, você não deve se preocupar com os 
ataques constantes, feitos de falsos videntes contra 
Minhas mensagens. 
Agora você deve saber que, quando Eu falo com 
mensageiros escolhidos, eles serão sempre alvo do ódio. 
Quando você é atacada, lembra que Eu também sou. 
Minha Santa Palavra é desmontada, analisada, 
questionada e criticada, declaram que não é digna de vir 
dos Meus lábios. 
Oh! Quão pouco Meus filhos sabem! Medo e superstição 
os cegam para a Verdade. Vocês vão se surpreender 
também, pela forma com que a Minha Palavra é 
descartada tão facilmente em favor das falsas mensagens. 
Como o GRANDE ALERTA está próximo para acontecer, 
a Verdade finalmente vai ser conhecida por todos os Meus 
seguidores. Será nesta fase que eles vão abraçar a Minha 
Palavra, a fim de santificar suas pobres almas. Vou 
recebê-los e atraí-los para perto de Mim, as suas lágrimas 
se misturarão com as Minhas em amor e unidade. Antes 
do GRANDE ALERTA eles continuam a duvidar, mas 
depois, eles não Me negarão quando chegarem até Mim. 
Verão o Amor que tenho por eles, e não vão querer sair de 
perto de Mim, nem por um momento, tão profunda será a 
nossa união. Aguardam agora a nossa reunião gloriosa! 
Seu Jesus 
 
233. Vocês serão abençoados, se sofrerem 
em Meu Nome 
Recebido quinta-feira, 27 de outubro de 2011, 15:30 
  
Minha amada filha, o crescimento das tribulações que 
vocês estão passando agora em Meu Nome, não é por 
acaso. Como Satanás continua a atormentá-los, apenas 
pensem que vocês estão salvando almas através destes 
sofrimentos. Tentem superar essas dificuldades e 
mantenham-Me em seus pensamentos o tempo todo! 
Rezem a Minha amada Mãe, pela proteção e rezem o 
Santo Rosário tanto quanto puderem! 
É importante que todos os Meus seguidores peçam 

proteção contra o enganador, que espera por todas as 
oportunidades, para criar dúvidas em suas mentes. 
Ele e seus demônios estão em toda parte. Eles vão usar 
todas as táticas possíveis, para causar estragos em suas 
vidas. Saibam que, quando isso acontecer, vocês terão 
sido tocados por Meus Ensinamentos, e que agora estão 
carregando Minha Cruz. Nunca tenham medo, filhos, 
porque todos vocês são capazes de levantar-se deste 
deserto por causa da força que Eu agora concedo a todos 
e a cada um de vocês, Meu exército. Vocês vão triunfar 
sobre o mal e sua maldade. Quanto mais rezarem em 
união, maior será a barreira de armadura. Nenhum dos 
Meus filhos, que sofre perseguição como resultado direto 
da missão para Mim, pode ser tocado pelo maligno. 
Vocês, Meus filhos, serão abençoados, se sofrerem em 
Meu Nome, embora venham ter dificuldades para 
entender isso. 
Ignorem tais provocações! Virem as costas! Não reajam! 
Permaneçam em silêncio! Orem pedindo força! Eu estou 
com vocês. Seu amado Jesus Cristo 
 
234. Maior ataque contra Minha Igreja 
desde a Minha Morte na Cruz 
Recebido sexta-feira, 28 de outubro de 2011, 23:30 
 
Minha amada filha, a lealdade da Minha Igreja a Mim, seu 
amado Salvador, vai ser testada logo além de sua 
resistência. Minha Igreja tem estado adormecida e em 
seu sono não se preparou para a chegada do Anticristo. 
Já que ele e seus asseclas têm rastreado todas as fendas 
das Igrejas do Meu Pai, em todo o mundo. 
A Igreja Católica é o alvo número um do Anti-Cristo, e 
ele não vai parar até que ele vire a cabeça de pelo menos 
a metade da Minha Igreja nesta Terra. Tão despreparados 
são os Meus Cardeais, Bispos e sacerdotes, que eles não 
conseguem perceber as mudanças sutis que ocorrem 
dentro de suas próprias fileiras. Não demorará muito 
para que a divisão dentro da Minha Igreja se torne 
verdadeiramente evidente. 
Isto é o maior ataque à Minha Igreja desde a Minha Morte 
na Cruz. Meus pobres servos amados! Muitos deles são 
peões inocentes à mercê de um poder obscuro, que toma 
o cuidado de não se revelar. 
Peço a todos os Meus servos para orar muito, a fim de 
resistir a abominação que está a caminho. Eles devem 
orar a Mim da seguinte forma: 
 
"Oh, meu amado Jesus, invoco Vossa proteção e peço 
a Vossa misericórdia para salvar os meus irmãos e 
irmãs na Vossa Igreja, que caírem vítimas do 
Anticristo. Dê-me as graças e proteja-me com Vossa 
armadura de força, para enfrentar os maus atos, que 
podem ser cometidos em Vosso Santo Nome. Eu 
imploro a Vossa misericórdia e prometo minha 
fidelidade ao Vosso Santo Nome em todos os 
momentos." 
 
Levantem-se, Meus servos sagrados, contra este mal e 
este animal, de cuja boca obscenidades e mentiras vão 
sair! 
Tenham cuidado com as mudanças do modo como Meu 
Corpo e Sangue serão consagrados! Se as palavras vão 
ser alteradas, que negam a Existência do Meu Corpo na 
Santa Eucaristia, então vocês devem defender Minha 
Divina Promessa. Quem come Meu Corpo e bebe o Meu 
Sangue, terá a vida eterna. 
Sejam corajosos, Meus servos sagrados! Rezem pela 
força que vocês vão precisar, quando sua fé e obediência 
forem testadas para além da resistência. 
Eu os amo e protejo em todos os momentos. Apenas 
aqueles de vocês, de coração manso e humilde de alma, 
irão beneficiar-se da Minha Santa proteção. 
Rezem por todos os Meus servos sagrados em todos os 
lugares, para que eles não rejeitem a Luz da Verdade, em 
favor do espírito das trevas, que está prestes a emergir 
dentro de Minha Igreja! 
Seu Salvador e Protetor Jesus Cristo 
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235. Virgem Maria: Abram os seus 
corações para a Verdade 
Recebido sábado, 29 de outubro de 2011, 16:49  
 
Minha filha, você deve orar por Minha proteção em todos 
os momentos! Você está sendo guiada e deve colocar 
toda sua confiança em Meu Filho amado! 
Rezem para a conversão em todos os lugares! Tantas 
almas perdidas precisam de suas orações. Nunca se 
esqueçam disso, não importa o quão difícil esta viagem 
seja para vocês. 
O espírito do mal está cobrindo grande parte da 
Humanidade de uma forma que nunca visto antes. As 
ações do enganador estão intensificando e sufocando 
Meus filhos por toda parte. 
Mesmo aqueles que professam sua lealdade ao Meu 
amado Filho, estão surdos aos seus apelos para salvar 
almas. Eles se tornam tão arrogantes, por causa do 
orgulho, e se esquecem de que a Santa Palavra do Meu 
Filho é a única vida que eles precisam. A oração é vital 
neste momento. Aqueles, que se exaltam aos olhos dos 
outros, quando proclamam a Palavra do Meu precioso 
Filho, mas negam seu chamado, tem endurecido os seus 
corações para a Verdade. 
Filhos, vocês devem ouvir o Meu Filho, Jesus Cristo, 
agora! Ouçam o que Ele está lhes dizendo! Se vocês 
permitirem, o Espírito Santo vai abrir seus corações para a 
Verdade, pois Ele fala com vocês através destas 
Mensagens Sagradas. 
Eu choro de tristeza quando Eu vejo como Sua Santa 
Palavra é rejeitada hoje. Pois, aqueles que o condenam 
precisam entender que Ele vem agora, não só para salvar 
vocês. Ele vem também para consolá-los nestes dias de 
trevas. Se vocês realmente acreditarem que Ele é o Pão 
da Vida, então devem deixá-Lo despertar os seus espíritos 
de amor. 
Rezem para conversão em todos os lugares. Não há muito 
tempo. Sua amada Mãe, Maria, Rainha do Céu e da Terra 
 
236. A descrença daqueles, que professam 
Me conhecer, são os que mais Me ferem 
Recebido segunda-feira, 31 de outubro de 2011, 03:30 
 
Minha amada filha, Minha Santa Palavra, que está sendo 
dado a um mundo, que esqueceu da Minha existência, irá 
incendiar almas, logo após do GRANDE ALERTA ocorrer. 
Então a Humanidade vai ouvir a Minha Palavra para 
habilitar-Me a guiá-los para Minha Nova Era de Paz na 
Terra. Apelo a todos os Meus filhos em todos os lugares, 
para deixar de Mim desafiar e ouvir o Seu Salvador falar. 
Eu nunca vou revelar-lhes a data da Minha Segunda 
Vinda à Terra, mas posso lhes dizer, que Eu retornarei em 
espírito agora. Venho agora para salvar vocês mais 
uma vez durante o GRANDE ALERTA, para que os 
homens se convertam. Por favor, permitam-Me guiá-los e 
que Minha mais Sagrada Missão seja espalhada em todo 
o mundo, para trazer conforto para Meus filhos. Não Me 
bloqueiem! Não rejeitem Minha Mão de Misericórdia! Não 
permitam que seu orgulho fique no caminho! 
Acordem e aceitem que agora Eu falo com vocês, para 
que Eu possa lhes trazer para o seio da Minha Grande 
Misericórdia. Finalmente as suas almas acenderão com o 
fogo das Minhas Divinas Graças, que serão derramadas 
sobre vocês. 
Todas as dúvidas vão desaparecer. O poder de Satanás 
irá diluir rapidamente, embora ele não vá abrir mão de 
seu domínio até o fim. 
Enquanto vocês refletirem sobre Meus pedidos, devem se 
perguntar: Se vocês acreditam em Mim, por que Me 
rejeitam agora? Por que vocês mostram raiva e ódio 
àqueles, que vêm em Meu Nome? Por que vocês se 
exaltam na Minha Igreja às custas dos Meus filhos? 
Lembrem-se, que vocês são todos iguais aos Meus olhos! 
Vinde a Mim agora, com corações humildes. Porque até 
que façam isso, vocês não podem beneficiar-se da Minha 

Misericórdia ou receber as Graças que Eu tenho para 
fornecer-lhes por muito tempo. 
Minha Voz está chamando agora todos os não-
crentes, a aceitarem a existência de Meu Pai Eterno. 
Depois do GRANDE ALERTA permitam-Me, ajudá-los no 
caminho para a vida eterna. Meu coração dói, quando 
testemunho almas perdidas. Mas saibam disso: É a 
descrença daqueles, que professam Me conhecer, que Me 
ferem mais. Seu amado Salvador, Jesus 
 
237. Virgem Maria: É o tempo para o Meu 
Filho entregar o Seu Dom da Divina 
Misericórdia (o GRANDE ALERTA) 
Recebido quarta-feira, 2 de novembro de 2011, 10:40 
 
Minha filha, o tempo para o Meu Filho entregar o Seu Dom 
da Divina Misericórdia (o GRANDE ALERTA) está se 
aproximando. Tanto assim, que você deve concentrar-se 
em sua missão de salvar almas. Você não deve permitir 
distrações, que tirem os seus olhos da tarefa mais 
importante, de espalhar a conversão. 
Os Céus se alegram, porque este Dom Divino (o 
GRANDE ALERTA) em breve será apresentado com o 
puro Amor, que Meu Filho tem em Seu coração por todas 
as almas. Minha filha, como esta missão aumenta em sua 
intensidade, o maligno continuará a atormentá-la através 
de diferentes pessoas em cada oportunidade. Você tem 
sido instruída a ficar em silêncio e concentrar-se apenas 
em Meu Filho. 
Você, Minha filha, é a única nomeada para transmitir em 
grandes detalhes os desejos do Meu Filho, para falar com 
a Humanidade neste tempo. Seja corajosa, para que esta 
Santa Missão tenha sucesso! Esta Missão foi anunciada 
há muito tempo, e a você tem sido atribuído todo tipo de 
direção dos Céus. Todos os Santos a guiarão, pois foram 
colhidos em pleno vigor, para garantir que esta missão 
não falhe. Nem pode. Você deve parar de preocupar-se, 
quando as coisas parecerem sem esperança, porque isso 
é o engano, com que você será confrontada, através do 
enganador. 
Eu, a sua amada Mãe, trabalho com você o tempo todo. 
Foi através de Mim, que você foi preparada para estar 
diante do Meu precioso Filho. As graças concedidas 
foram para que sua alma fosse purificada, para que 
estivesse apta a trabalhar para o Salvador da 
Humanidade. 
Foi através do Meu precioso Filho, que você foi levada 
perante a Santíssima Trindade. Esta é uma das 
missões mais importantes, desde que o Meu Filho foi 
enviado para redimir o mundo do pecado. 
Nunca se permita desviar-se desta missão. Você deve 
ceder à tentação de ir embora. Ora a Mim, sua Mãe, em 
todos os momentos para a proteção. 
Sua amada Mãe, Rainha do Céu, Mãe da Misericórdia 
 
238. O tempo começará a mostrar sinais 
estranhos 
Recebido quarta-feira, 2 de novembro de 2011, 19:40 
 
Minha amada filha, o tempo começará a mostrar sinais 
estranhos, pois a Terra se move para um novo estado em 
preparação para o Meu Ato da Divina Misericórdia 
(GRANDE ALERTA), pois Eu venho para salvar a todos 
mais uma vez. 
Ódio se intensifica em cada nação. O descontenta-
mento é sentido em toda parte. O amor de um para 
com o outro é fraco, enquanto o amor de si mesmo 
torna-se não apenas tolerado, mas é considerado 
essencial para ser aceito no mundo de hoje. 
Eu vou acabar com o ódio. Eu vou pisar nos planos dos 
homens de infligir terror sobre seus irmãos. Eu vou acabar 
com a arrogância em vossas almas. Todos os pecados 
serão revelados a vocês como eles aparecem em sua cru 
feiura perante os Meus olhos. 
Por que tantas almas endurecidas viraram hoje as costas 
aos Meus antigos ensinamentos? Por que agora? Porque 
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o Amor de Deus Pai se torna vergonhoso aos seus 
olhos? Vou dizer-lhes: É porque muitos dos Meus filhos 
têm seguido o lado dos prazeres do mundo. Embora 
muitos dos bens materiais, que eles procuram, são agora 
fora do seu alcance, eles ainda Me rejeitam. As almas da 
Humanidade foram nubladas com uma escuridão tão 
espessa, que levará tempo para Minha Luz brilhar e 
penetrar-lhes novamente. 
Como Eu choro amargas lágrimas de tristeza por essas 
almas perdidas, que estão desesperadas para a paz da 
salvação, que desejam. Eles apenas não percebem que 
só Eu posso trazer a paz em seus corações cansados. 
Oh, Meu Amor tem sido esquecido há muito tempo! Eu 
sou apenas um fragmento em suas mentes de nenhuma 
conseqüência real. Eles querem paz no espírito e no 
coração, mas não vão pedir-Me isso. Somente quando 
eles pedirem, é que Eu posso responder. Eles não sabem 
disso? 
Para aqueles de vocês que Me amam, mas odeiam ou 
têm ressentimento com seu irmão, vocês também 
precisam da Minha ajuda. Eu não quero a sua lealdade, 
se não tratarem os outros com bondade. Quando vocês 
ferem os seus irmãos e irmãs, por qualquer motivo, vocês 
Me machucam. Não importa como justificam suas ações, 
saibam disso: Eu sinto a dor daqueles, que vocês abusam. 
Quando vocês Me ferem assim, não podem Me mostrar o 
verdadeiro amor do coração. 
Aprendam isso! Busquem a humildade em todas as 
coisas, antes de vir diante de Mim a jurar fidelidade a 
Minha Santa Vontade. Desta forma, vocês serão puros de 
almas e aptos para entrar no Meu Reino. 
Vocês, Meus filhos, são muito afortunados, porque 
milhões de vocês se tornarão parte do Meu Novo Paraíso. 
Isto é por causa dos tempos, em que estão vivendo. 
Muitos no mundo de hoje, filhos, podem ser salvos de uma 
maneira, que as gerações anteriores não poderiam ter 
sido. 
Aproveitem a oportunidade desta boa noticia, para aceitar 
a Minha Divina Misericórdia com corações abertos e 
contritos, porque vocês ainda podem. 
Seu Salvador Jesus Cristo 
 
239. Meus mensageiros estão agora com 
vocês para preparar as vossas almas 
Recebido quinta-feira, 3 de novembro de 2011, 21:00 
 
Minha amada filha, as profecias preditas começarão a ser 
conhecidas e testemunhadas, por todo o mundo, para que 
ninguém seja capaz de ignorá-las. 
Muitos dos Meus filhos não têm consciência do conteúdo 
contido no Livro de Meu Pai, a Bíblia Santíssima. Pouca 
atenção é dada ao Livro de João, onde os detalhes do 
Fim dos Tempos são dados a todo o mundo. Este tempo 
chegou agora. Preparem todos vocês! 
A Verdade contida no Livro do Apocalipse é apenas 
isso - a Verdade. Vocês podem reconhecer os sinais? 
Turbulências no mundo vão continuar a aumentar a um 
ritmo feroz. O seu sistema monetário está sendo 
ameaçado por um grupo global que querem não só o 
seu dinheiro, mas roubar suas almas. 
A maldade dos homens é evidente, mas muito está oculto. 
Meus mensageiros estão agora com vocês, filhos, para 
ajudar a preparar as vossas almas. Se reconhecê-los ou 
não pelo que são, o Espírito Santo, que reina em suas 
almas, espalhará conversão. 
Aqueles que denunciam Minhas tentativas de se 
comunicar com vocês, vão entender a Verdade muito em 
breve. Será então que Meus filhos vão se unir contra esta 
força perversa, liderada por satanás. Eles não vão 
ganhar. Cada obstáculo está sendo colocado diante 
deles pela Mão do Meu Pai Eterno. Sua misericórdia é 
tão grande, que Ele usará Seu Poder para defender 
Seus filhos e Ele destruirá aqueles que insistem em 
seguir o caminho do enganador. 
Independentemente das diferentes opiniões, quanto à 
possibilidade de Eu falar com vocês, não importa. É a sua 

fé em Mim e em Meu amado Pai, o Deus o Altíssimo, que 
vai contar no final. 
A oração é mais urgente, filhos, onde quer que estejam, 
seja qual for sua religião, seja qual for a sua opinião. 
Unam e rezem ao Espírito Santo para a iluminação neste 
momento. Satanás está tentando vocês á virarem as 
costas para Mim, seu amado Salvador. Não ouçam as 
dúvidas e o medo que ele coloca em seus corações! Ele 
vai usar mentiras para Me impedir de inundar as vossas 
almas com a Minha Divina Luz. Meu Amor é tão forte por 
vocês, filhos, que não importa se vocês Me ignoram ou 
viram as costas, Eu vou continuar a chamá-los. Eu vou 
fazer isso através do Poder do Espírito Santo. Vocês 
devem orar por este Dom, dizendo: 
"Ó Jesus me cubra com Vosso Precioso Sangue e 
enche-me com o Espírito Santo, para que eu possa 
discernir se essas Palavras vêm de Vós. Faz me 
humilde em espírito. Recebe meus pedidos de 
misericórdia e abre meu coração para a Verdade!" 
 
Eu vou responder às almas mais endurecidas, quando 
rezarem esta oração. 
Me permitam a chance de trazer vocês para Mim, para 
que Eu possa unir o máximo possível dos Meus filhos, 
antes do GRANDE ALERTA. 
Lembrem-se: Meu Amor por vocês nunca vai apagar, não 
importa o quanto vocês têm ouvidos moucos ao Meu 
Apelo urgente para a unidade. 
Seu amado Salvador, Jesus Cristo 
 
240. O grupo mundial que destruiu seu 
sistema bancário vai desmoronar 
Recebido sexta-feira, 4 de novembro de 2011, 19:00 
  
Minha querida filha, a vida verdadeira vem de Mim, a 
única vida que o homem vai precisar daqui para a 
eternidade. 
Filhos, vocês têm que saber que, esse tumulto terrível, 
que estão vendo ao seu redor, não vai durar muito tempo. 
Deus, Meu Pai Eterno, não permitirá que Seus 
preciosos filhos sofram muito mais. Vocês, Meus filhos, 
são vítimas do trabalho do enganador. Aquele, que 
controla o grupo global, está enfraquecendo. Seus 
poderes estão a ser minados por meio do Poder do Meu 
Pai. Este grupo, que deliberadamente destruiu seus 
sistemas bancários para fazer de vocês mendigos, vai 
desmoronar. Vocês não devem se preocupar, porque a 
Mão de Meu Pai cairá sobre os maus caminhos deles. 
Rezem para que todas aquelas almas iludidas, que 
servilmente acatam a maldade que está no coração deste 
grupo, se converta durante o GRANDE ALERTA! 
Filhos, vocês nunca devem perder a esperança! Será 
através de seu amor a Deus, o Altíssimo, que vocês vão 
voltar ao rebanho de sua família. A Santíssima Trindade 
é a sua casa, filhos. Aqueles de vocês, que aceitam esse 
fato, promovido pela conversão, herdarão a Era Gloriosa 
do Paraíso na Terra. 
Confiem em Mim sempre! Ofereçam suas preocupações, 
problemas e medos para Mim. Permitam-Me aliviar suas 
dores e sofrimentos. Não será por muito tempo, e o 
mundo encontrará alívio das dores de parto, que vocês 
sentem nestes tempos. 
Nunca percam a esperança! Confiem em Mim! Rezem por 
Minhas Graças para torná-los mais forte! Coloquem suas 
cabeças em Meus ombros e permitam que a Minha paz 
envolva as vossas almas. Só então vocês vão entender a 
Verdade da Minha gloriosa Promessa de vida eterna. 
Seu Jesus, Salvador da Humanidade 
 
241. Deus Pai: Última chamada para os 
ateus 
Recebido sábado, 5 de novembro de 2011, 13:00  
 
Minha filha, à Humanidade será mostrada agora a Mão da 
Minha Misericórdia, pois a chegada do Meu Filho se torna 
iminente. 
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Para todas aquelas almas torturadas e em desordem, Eu 
digo isso: Coloquem a sua confiança em Mim, Deus Pai. 
Eu, quem criou cada um de vocês com Amor e 
compaixão, desejo salvar todos os Meus filhos preciosos. 
Eu não quero perder nenhum de vocês, incluindo os que 
zombam de Mim. Preparem-se para o maior presente, que 
está sendo preparado para vocês! Se Me permitirem, Eu 
vou impedir Satanás de arrebatar-lhes. Eu não posso 
forçá-los a aceitar esse Ato da Misericórdia (o GRANDE 
ALERTA). O que Me entristece é, que muitos de vocês 
vão rejeitar a Minha Mão de Misericórdia. Vocês não serão 
fortes o suficiente. No entanto, quando testemunharem a 
Verdade como ela for revelada a vocês durante o 
GRANDE ALERTA, vão tentar agarrá-la como uma tábua 
de salvação. 
Vocês devem pedir-Me a força para que Eu possa salvá-
los da condenação eterna! Apelo especialmente aos 
ateus, uma última vez. Não rejeitem a Verdade quando for 
comprovada para vocês. Se fizerem isso, estarão perdidos 
para Mim para sempre. Deus, o Pai 
 
242. Possessão demoníaca, e o pecado do 
ódio 
Recebido domingo, 6 de novembro de 2011, 18:30 
 
Minha amada filha, as pessoas não entendem que revivo 
Minha crucificação diariamente. A dor e os sofrimentos 
que suporto são causados pelos pecados cometidos por 
pessoas a cada segundo do dia. Eu suporto momentos de 
profunda tristeza, quando vejo aquelas almas que Me 
ofendem muito através do pecado do ódio. 
Ódio é incutido nos corações de muitos e surge devido à 
infestação de Satanás. Muitas pessoas falam sobre a 
possessão demoníaca como se fosse fácil de identificar. 
Muitos dos Meus filhos são possuídos por Satanás. Eles 
não têm que ser visto se debatendo, para que se note 
que a presença demoníaca se faz presente. 
Ele, o inimigo da Humanidade, usa seus demônios para 
atacar Meus filhos. Aqueles que estão nas trevas, tornam-
se presas fáceis, porque atraem a presença do mal. 
Filhos, uma vez possuído, é muito difícil libertar-se por si 
mesmo. Aqueles infortunados filhos (que estão possuídos) 
infectam outras almas, através da astúcia e manipuladora 
infestação do maligno. E assim continua. 
O mal é geralmente apresentado como sendo bom. Vai 
ser difícil de discernir, exceto por isso: O comportamento e 
os atos de uma alma infestada nunca vão ser humildes 
por natureza. Eles nunca serão generosos de coração. 
Eles podem parecer generosos, mas sempre haverá uma 
captura. Esta captura será sempre sobre fazer exigências, 
que vocês não se sentirão confortáveis. 
Mantenham-se afastados de tais almas! Rezem por elas. 
Não permitam que elas levem-lhes ao pecado! Estejam 
alertas sempre quanto ao enganador, porque ele está em 
toda parte nestes tempos. 
Rezem sempre para manter esse mal longe! A oração 
enfraquecerá seu alcance e a sua força, bem como 
protegê-los. 
Pensem em Satanás e suas más obras como uma 
doença infecciosa. Tomem todas as precauções para 
evitar que entrem em contato com aqueles, que carregam 
a doença! Se vocês sabem, que não têm escolha, em 
seguida, armem-se com água benta, com o crucifixo e 
uma medalha de São Bento abençoada. Eles irão manter 
esses demônios longe. 
Estes são os tempos, filhos, em que devem ter objetos 
abençoados com vocês e em suas casas, objetos que 
realmente são abençoados. Muitos têm vergonha de 
serem visto com essas coisas, por medo de serem 
ridicularizados. Mas irão oferecer-lhes proteção em suas 
casas e são um grande conforto durante a oração. 
Lembrem-se os demônios não vivem apenas no inferno, 
mas tem agora firmemente estabelecidos seu reinado na 
Terra. A oração é a única coisa para assustá-los e 
torná-los impotentes. 
A oração irá sustentar vocês, filhos, nos tempos à frente. 
Seu amoroso Salvador, Jesus Cristo 

243. Sereis odiada em muitos lugares e 
temida em outros 
Recebido segunda-feira, 7 de novembro de 2011, 20:50 
 
Minha amada filha, você deve ouvir: Como Minhas 
profecias se desenrolam e quando a Minha Santa Palavra 
começar a ser aceita e ouvida, você deve ter cuidado. 
Você, Minha filha, vai ser odiada em muitos lugares e 
temida em outros. 
Minhas profecias, que serão dadas a você, para garantir 
que não haverá nenhuma dúvida na mente de todos os 
Meus filhos, que a Promessa da Salvação eterna irá 
finalmente ser realizada. 
Minha filha, você vai se sentir isolada, rejeitada, temida e 
sofrerá muito em Meu Nome. 
Sem o seu sacrifício Eu não poderia cumprir Minha 
Promessa, para salvar a Humanidade de modo que a 
cada alma é concedida a oportunidade de beneficiar-se da 
sua legítima herança. 
Apelo aos Meus servos sagrados para protegê-la, Minha 
filha, porque é o seu santo dever. Com o tempo eles vão 
entender qual é seu papel. Enquanto isso, Eu apelo a 
todos os Meus preciosos seguidores para orar por sua 
proteção contra as forças do mal, que são lideradas por 
Satanás, quem quer destruir o mundo para seu próprio 
ganho. 
Sejam fortes! Rezem por proteção e peçam a ajuda da 
Minha Mãe Santíssima em todos os momentos. 
Seu Jesus, Salvador e Redentor da Humanidade 
 
244. Muitos sofrerão a dor do Purgatório 
como uma penitência 
Recebido quarta-feira, 9 de novembro de 2011, 15:30 
 
Ouçam Meu Apelo urgente, filhos, a consagrar-se ao 
Coração Imaculado da Minha amada Mãe neste 
momento! 
A Ela, a Medianeira de todas as Graças, foi atribuído 
trazê-los para o Meu Sagrado Coração, a fim de salvar a 
Humanidade da destruição, que aguarda aqueles, que não 
se afastam das obras de Satanás. 
É urgente agora, que todos vocês rezem muito, para a 
salvação das almas! Todas as almas virão diante de Mim, 
e para muitos isso vai ser difícil. Muitos sofrerão a dor 
do Purgatório, mas será a sua única via para a salvação 
eterna. Muito melhor para entender o que isto é, enquanto 
vivos nesta Terra, do que experimentar depois da morte. 
Quando suportarem essa penitência, estas almas serão 
purificadas e aptas para entrar em Meu Novo Paraíso 
na Terra. Só almas puras serão capazes de entrar. Eu 
devo exortá-los a aceitar este presente e enfrentar com a 
força da mente, corpo, e alma. Mas conhecê-lo e 
reconhecê-lo pelo que é: um caminho para a vida eterna. 
A chance de entender a Minha Divina Misericórdia. 
É hora de preparar suas almas agora! Quando vocês 
procuram a redenção dos seus pecados antes do 
GRANDE ALERTA, vocês devem rezar pelos outros. Eles 
necessitam ser fortes. 
Rezem Minha oração da Divina Misericórdia todos os dias 
a partir de agora! Todos vocês. Isto vai ajudar a salvar as 
pobres almas que podem morrer de choque, durante este 
evento sobrenatural. Isto logo será apresentado ao 
mundo. 
Nunca percam a esperança, filhos. Acreditem em Mim, 
quando digo a vocês que os amo. Trago-lhes este 
presente do Meu Amor. Seu amoroso Salvador 
 
245. Dois ladrões na cruz 
Recebido quinta-feira, 10 de novembro de 2011, 15:30 
  
Minha amada filha, quando Eu estava morrendo na Cruz, 
dois ladrões estavam do Meu lado, eles também foram 
crucificados Comigo. 
Um pediu-Me que perdoasse seus pecados, e foi salvo. O 
outro não. Ao contrário, ele se fez de surdo. Sua teimosia 
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e recusa a pedir Minha Misericórdia significava que ele 
não podia ser salvo. 
O mesmo vai acontecer durante o GRANDE ALERTA. 
Alguns dos Meus filhos vão reconhecer seus pecados e 
aceitar que eles Me ofenderam. Eles, com toda a 
humildade, vão aceitar a sua penitência e serão salvos. 
Eles vão entrar no Novo Paraíso na próxima Era da Paz. 
Também haverá aqueles, que não aceitarão os seus 
pecados pelo o que é. Uma abominação aos olhos de 
Deus, o Pai Eterno. 
Vou dar a estas almas muito tempo para se 
arrependerem, tal é a profundidade da Minha Misericórdia. 
Rezem para que elas procurem a redenção, a fim de que 
também possam ser salvas! Eu quero que todos os Meus 
filhos abracem Meu grande Dom da Misericórdia. Quero 
que todos vocês entrem nos Portões do Novo Paraíso. 
Orem para que as almas endurecidas amoleçam e 
aceitem a Minha Mão. Rezem para que elas aprendam 
como se tornar humildes aos Meus olhos! 
Seu Jesus, o Redentor da Humanidade 
 
246. Sinais aparecerão primeiro no céu - o 
sol vai girar 
Recebido sexta-feira, 11 de novembro de 2011, 16:00 
 
Oração, muita oração, é necessária, para ajudar a salvar 
as almas agora. Você, Minha filha, tem que preparar a sua 
família e dizer aqueles que necessitam da Minha 
Grande Misericórdia para ficarem prontos. 
Mais uma vez: Os sinais irão aparecer primeiro. Muitas 
pessoas vão parar e prestar atenção quando virem as 
mudanças no céu. Elas vão testemunhar o sol girando 
como nunca antes. Depois então verão ver a Cruz. Isso 
acontecerá imediatamente antes de as estrelas no céu 
colidirem, e quando Meus Raios da Divina Misericórdia 
vão cobrir a Terra. 
Seguirá o Silêncio, de modo, que cada alma estará em 
estado de absoluta privacidade, quando elas vierem diante 
de Mim. Diga aos Meus filhos o que se deve esperar, 
porque não devem ter medo. Este não é um evento para 
ter medo. Em vez disso, vocês todos devem sentir-se bem 
vindos a este encontro. 
Todos os Meus filhos têm que aceitar, que sou Eu, que 
vem agora diante deles. Eles não devem pensar que 
este é o fim do mundo. Pois não é. É o começo de um 
novo período de tempo, em que todos os Meus filhos vão 
saber a Verdade, afinal. 
Alegro-Me e sinto uma grande ternura por cada alma, 
que pode ser resgatada, se Me permitir dar-lhe este 
presente. 
Rezem, rezem, rezem por todas as almas agora, e em 
particular por aqueles que têm tanto medo, que não 
conseguem ser fortes o suficiente para aceitar a Minha 
Mão da Misericórdia! Seu Salvador, Jesus Cristo 
 
247. Seu momento de glória diante dos 
Meus olhos - o seu momento de salvação 
Recebido sábado, 12 de novembro de 2011, 16:00 
 
Minha amada filha, separar-se de Mim é doloroso, 
especialmente para aqueles, que Me conhecem. 
Uma vez que as almas vislumbrarem o Amor que tenho 
por elas, sentirão a dor da separação difícil de suportar. 
Isto é ainda mais profundo, para as almas que professam 
que Me amam, mas por causa do pecado, se encontram 
no Purgatório após a morte. 
Embora todas as almas do Purgatório vão para o Céu 
eventualmente, a dor de estarem separadas de Mim é 
terrível e angustiante. 
Para muitas almas que crêem em Deus a simples 
menção do inferno traz tormento em seus corações. 
Então para aqueles, que acham que suas almas precisam 
ser purificadas no estado do Purgatório, eles também 
sentirão uma miséria que é difícil de entender por aqueles 
que vivem hoje.  
Filhos, o seu tempo na Terra é tão importante, porque é 

durante este período que vocês devem se esforçar para 
purificar suas almas através do jejum e da penitência. 
Usem esse tempo, enquanto vocês podem salvar as suas 
almas! Para fazer isso vocês devem procurar a humildade 
em todos os momentos, para garantir que se tornem 
pequenos aos Meus olhos. Apenas os pequenos podem 
passar pelas estreitas portas do Paraíso. 
Bem vindo, portanto, o Dom do Purgatório que lhes é 
apresentado durante o GRANDE ALERTA, quando vocês 
devem ser purificados com a penitência por seus pecados. 
Vocês não terão que esperar pela morte, filhos, para 
enfrentar esta purificação. Vocês serão abençoados, 
filhos, porque nenhuma cicatriz do pecado permanecerá 
em suas almas. Então vocês podem ter acesso imediato à 
Nova Era de Paz, que Eu falei. Este é o lugar onde todos 
os Meus filhos, que buscam o perdão por seus pecados 
durante o GRANDE ALERTA, serão levados. 
Abram seus corações e dêem boas vindas quando Eu 
voltar para vocês durante o GRANDE ALERTA, que está 
próximo, quando vocês serão capazes de Me abraçar. 
Permitam-Me abraçá-los e perdoar os seus pecados, para 
que se tornem Meus de mente, corpo e alma e, 
finalmente, com o total abandono que Eu preciso de 
vocês. 
Este será o seu momento de glória diante dos Meus olhos. 
Então estarão prontos para a segunda fase, onde vocês 
serão capazes de juntar-se com seus irmãos e irmãs no 
Novo Paraíso na Terra, como foi criado no início por Deus, 
o Criador de todas as coisas. 
Isto se tornará seu novo e legítimo lar por 1.000 anos. 
Aguardem Minha chegada com esperança, amor e alegria. 
Não há nada a temer. Alegrai-vos. Venho mais uma vez 
para salvá-los do inimigo da Humanidade. Desta vez, seu 
poder é tão fraco, que será difícil para ele arrebatar as 
almas daqueles, que Me receberem de braços abertos 
durante o GRANDE ALERTA. 
Seu Jesus, O Redentor da Humanidade 
 
248. Rezem, relaxem e alegrem-se, porque 
agora o tempo está curto  
Recebido domingo, 13 de novembro de 2011, 19:00 
 
Minha amada filha, às vezes Minhas Mensagens a 
confundem. Mas está tudo bem. Os Meus caminhos e 
os Planos Divinos orquestrados por Meu Pai Eterno não 
são fáceis de entender. 
Mantenha seus pensamentos em Mim. Concentre-se 
apenas nas orações e, especialmente, aquelas orações 
que irão ajudar salvar do fogo do inferno os pecadores 
endurecidos. 
Passe este período de tempo em contemplação silenciosa 
e orações simples. Isto é tudo, em que os Meus filhos 
precisam se concentrar. Eles devem ter por objetivo trazer 
as suas famílias e amigos para Mim, em preparação 
para a Minha vinda. 
Rezem, rezem, rezem Meu Terço da Divina Misericórdia, 
para assegurar a salvação para as almas tão infestadas 
pelo mal, porque sua única salvação será através de 
suas orações. 
Não tentem explicar esses tempos a vossos filhos, porque 
eles não vão entender. Para muitos, poderia causar um 
medo desnecessário. 
Mais uma vez Eu digo a todos os Meus preciosos filhos: 
Venho para salvar vocês. Lembrem-se disso! Se Eu 
não vir neste momento, vocês fugiriam de Mim por causa 
dos poderes da força do mal, tão predominante em seu 
mundo. 
Eu sou a sua Salvação. A sua fuga dos horrores, que 
estão testemunhando em seu mundo, causado pela 
influência satânica de todas as maneiras que vocês 
podem ver. Filhos, devem confiar no Meu Amor por vocês. 
Vocês não sabem, que Eu não iria permitir, que todos 
continuassem a suportar esta maldade? 
Para todos vocês, Meus filhos, Eu lhes prometo isto: 
Vocês vão desfrutar da Nova Era do Paraíso, como 
Meus filhos escolhidos. Mas caberá a cada homem, 
mulher e criança com idade superior a da razão, para 
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decidir se eles querem se unir como um só, para 
desfrutar de sua existência gloriosa. 
Rezem, relaxem e se alegrem, porque este tempo agora 
está curto. 
Cantem em louvor a Meu Pai Eterno, pela glória que Ele 
dará a todos aqueles que aceitarem a Minha Mão de 
Misericórdia. 
O seu amado Jesus, Salvador da Humanidade 
 
249. Minha Palavra não é rejeitada por 
medo, mas por causa do pecado de 
orgulho 
Recebido segunda-feira, 14 novembro de 2011, 20:15 
 
Minha amada filha, porque as pessoas complicam Meus 
Ensinamentos? Muitos dos Meus filhos entendem de 
modo errado e subestimam Minha Misericórdia. Apesar do 
número de vezes, que Eu prometi Meu perdão pelos seus 
pecados, Meus filhos ainda estão com medo, que Eu não 
possa perdoar todos os pecados. Mas Eu posso, não 
importa quão grave seja o pecado. 
O mal no mundo é causado pelo o ódio que Satanás 
tem contra a Humanidade. Os pobres pecadores 
iludidos, que servilmente seguem o caminho do 
enganador, são Meus amados filhos. Eu amo cada um 
deles e vou continuar a amá-los, apesar da escuridão das 
suas almas. Meu Amor é sempre duradouro e nunca vai 
morrer quando chegar em todas as almas. Estou pronto 
para perdoar completamente e abraçar a todos. Estou 
preparado para fazer de tudo, para trazer todos os 
pecadores de volta para Mim, não importa quanto eles Me 
ofenderam. 
Satanás será impedido de roubar tais almas. Mas isto 
só vai acontecer quando o escudo do orgulho for 
descartado pelos pecadores, que eles possam voltar-
se para Mim e tornar-se parte da Minha querida família 
novamente. Não entendam mal! Eu só posso trazer almas 
para mais perto de Mim. Eu, porém, não posso forçá-las 
a amar-Me. Eu não posso forçá-las a querer entrar para 
Meu Reino do Paraíso. Elas primeiro terão que aceitar a 
Minha Mão da reconciliação, através de seu próprio livre 
arbítrio. 
Eu sou como Eu já lhes disse, Minha filha, uma vez e 
outra vez mais: um Deus de Misericórdia em primeiro 
lugar. Minha justiça vai se materializar, mas somente 
quando todas as medidas exaustivas forem tomadas, 
para salvar cada alma na Terra. 
Minha filha, esta obra nunca iria ser fácil para você. 
Porque Eu lhe dei essa Sagrada tarefa de tal magnitude, 
que exigirá uma tremenda força de sua parte. Você foi 
feita para ser forte. Você tem sido treinada para esta 
missão, desde quando você saiu do ventre da sua mãe. 
Todas as suas respostas às Minhas instruções 
Santíssimas foram de acordo com Meu Plano Divino para 
a Humanidade. É porque você está em união Comigo (já 
se esqueceu disso?), que você vai sofrer a mesma 
rejeição que Eu tive que suportar durante Meu tempo 
na Terra. Esta mesma rejeição por aqueles que se 
vangloriam de seu conhecimento intelectual dos Meus 
Ensinamentos, a fim de rejeitar estas Minhas mensagens, 
testemunhadas por você no mundo de hoje. Aquelas 
almas recheadas com orgulho e auto-proclamadas por 
seu conhecimento das Escrituras Sagradas não 
conseguem entender isso. 
Meus Ensinamentos são muito simples. Adicionada em 
toda a linguagem fina e prosa que você gosta, a Verdade 
permanece como sempre foi. Amai-vos como Eu os 
amo. Será somente quando vocês mostrarem respeito um 
pelo outro e amarem uns aos outros, que poderão 
realmente proclamar a Minha Palavra. 
Muita confusão existe, Minha filha. Muito terror e medo 
inculcado em Meus filhos sobre o seu futuro. Se as almas 
fossem se acalmar e rezar por misericórdia, então suas 
orações seriam respondidas. Desastres podem e serão 
mitigados. Mantenham a esperança viva em suas almas, 

filhos. Nunca se atolem com julgar uns aos outros e 
certamente nunca façam isso em Meu Nome. 
Quem se atreve a julgar o outro através do ridículo, 
em nome do Cristianismo, terá que enfrentar-Me. 
Aquele que peca contra Meus profetas, também terá que 
responder a Mim. Minha Palavra não é rejeitada por amor. 
Minha Palavra não é rejeitada por medo. Não, é rejeitada 
por causa do pecado do orgulho. 
Seu salvador Jesus Cristo 
 
250. Deus, o Pai, pede que Seus filhos se 
unam em oração 
Recebido terça-feira, 15 de novembro de 2011, 11:00 
 
Venho hoje, Minha filha, para reunir Meus preciosos filhos 
e juntamente todos aqueles que crêem em Mim, para 
rezarem juntos a fim de salvar todas as almas na 
Terra. 
É Meu desejo que vocês provem o seu amor infinito para 
com a Santíssima Trindade, mostrando humildade no 
amor uns pelos outros, para que o pecado possa ser 
perdoado a toda a Humanidade. 
Eu sou o Deus da Justiça, mas estou em primeiro 
lugar como Deus do Amor e da Misericórdia. Meu 
Divino Amor paternal por vocês se reflete na Minha 
bondade misericordiosa. É Minha intenção salvar todas 
as almas agora, neste Fim dos Tempos, como vocês 
conhecem na Terra. Não tenham medo, filhos! Minha 
intenção não é para assustar vocês, mas para abraçá-los 
com todo o Meu amor abrangente para com cada filho 
Meu. 
Apelo a todos os Meus filhos, especialmente aquelas 
almas tão cheias de amor por Mim, seu Criador, para se 
juntarem com seus irmãos e irmãs e se levantarem contra 
o mal no mundo. 
Satanás e todos os demônios do inferno vagam agora 
pela Terra, desafiando-Me durante este Fim dos 
Tempos, filhos. Eles estão espalhados pelo mundo, 
perseguindo almas e levando-as à beira da loucura. 
A má influência está sendo sentida por quase todos vocês 
neste momento. É porque Minha existência e do Meu 
Filho amado tem sido negada, rejeitada e jogada de 
lado, que a escuridão cobre agora o mundo de vocês. 
Sem reconhecer a Verdade de sua criação nesta Terra, 
vocês, Meus amados filhos, se tornaram involuntariamente 
um alvo para Satanás. 
Vocês vão notar uma série de mudanças em suas vidas, 
uma vez que esta infestação tomou conta desse mundo. 
Assassinatos, ódio, aversão para proclamar a Minha 
Glória ou reconhecer Minha existência, guerras, 
perseguição, ganância, controle e deterioração moral. 
Toda esta maldade tem sido criada em seu mundo por 
Satanás e se espalhou pelos pecadores, abertos pelas 
falsas promessas vazias. 
Ele, Satanás, tenta primeiro os pecadores sedentos de 
poder e aqueles fracos de fé. Tendo seduzido, em seguida 
os possui. Eles, por sua vez, infectam e causam dores 
terríveis por infligir abusos em seus irmãos e irmãs. 
Vocês, Meus fiéis amados, agora estão sendo 
chamados por Mim para se levantar e defender a 
Minha Santa Palavra, para que a Humanidade possa ser 
salva. Vocês vão fazer isso de duas maneiras: Primeiro 
através da oração constante e, segundo, espalhando a 
Minha Santíssima Palavra. A oração não só irá ajudar a 
salvar do inferno a Humanidade e do completo abandono 
por Mim, mas também vai mitigar a Minha Mão quanto ao 
castigo. Esta Mão de castigo, não tenham dúvidas 
sobre isso, vai cair sobre os pecadores ímpios, que 
têm permitido que o espírito das trevas controle o seu 
comportamento, para com os dependentes inocentes, 
sobre os quais eles exercem controle. 
Eu, Deus Pai, chamo dos Céus os Meus filhos para 
ouvirem Meu apelo, quando os exorto a subirem 
imediatamente. Juntem-se em oração rezando o seguinte: 
 
"Deus, ó Altíssimo, em Nome do Vosso amado Filho 
Jesus Cristo, a quem Vós sacrificou para salvar 
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Vossos pobres filhos do fogo do inferno, escutai a 
nossa prece! Podemos oferecer os nossos humildes 
sacrifícios e aceitamos provações e tribulações como 
um meio para ganhar a salvação de todas as almas 
durante o GRANDE ALERTA. 
Suplicamos a Vós para perdoar os pecadores, que 
acham difícil voltar atrás, e aceitamos a Vossa 
misericordiosa bondade, para fazer os sacrifícios 
necessários, como Vós vê, o ajuste para redimi-los 
diante de Vossos Santos olhos". 
  
Rezando a Mim, o Pai Celestial, o Deus Altíssimo, Criador 
do Universo e da Humanidade, Eu vou ouvir as suas 
orações e conceder Imunidade para todas aquelas almas 
pelas quais vocês orarem. 
Obrigado, Meus queridos filhos, por reconhecerem esta 
Minha chamada Divina dos Céus. Obrigado por sua 
humildade de coração, para reconhecer a Minha Voz 
quando ela é falada. 
Lembrem-se que Eu sou um oceano de Caridade, e amo a 
todos com uma ternura paternal. Eu Me esforço apenas 
para salvar a todos e cada um de vocês, das garras do 
maligno, para que possamos unir-nos como uma Sagrada 
Família. Deus, o Pai Eterno 
 
251. Virgem Maria: Rogai pelo Papa Bento 
XVI 
Recebido quarta-feira, 16 de novembro de 2011, 08:00 
 
Minha filha, haverá luta feroz, porque a batalha pelas 
almas começou. Rezem por todas aquelas pobres almas 
que precisam de proteção e da Misericórdia do Meu Filho. 
O maligno fará todo o possível para afastar os filhos para 
longe da Misericórdia do Meu Filho. Muitas das Minhas 
pobres almas perdidas não têm ideia da batalha que já 
começou e que é liderada pelo maligno. Seus dias são 
curtos, Minha filha, mas você deve fazer todo o possível 
para ajudar Meu precioso Filho salvar essas pessoas, 
antes que seja tarde demais. 
Você, Minha filha, deve continuar pedindo-Me proteção, 
porque agora você está tornando-se um espinho real 
contra o lado do maligno. Esteja em guarda a cada 
momento! A oração é importante e você deve pedir aos 
outros para que orem por você. 
Rezem pelo Papa Bento XVI, especialmente agora, 
porque ele também está sob ataque. Nunca vacile em 
sua missão por Meu Filho, Minha filha, você tem que 
perseverar até o fim, a fim de cumprir as profecias preditas 
há muito tempo. 
Lembre-se que Eu cubro você com Meu manto sagrado 
em todos os momentos. 
Sua Mãe celeste, Rainha das Rosas 
 
(Esta mensagem foi recebida após uma aparição completa 
da Mãe de Deus, que durou 20 minutos, na qual Ela 
apareceu muito triste.) 
 
252. Os preparativos agora estão 
completos 
Recebido quarta-feira, 16 de novembro de 2011, 20:30 
 
Minha amada filha, tome cuidado agora. Por favor, 
reconfirme a todos os Meus filhos que a fé vai garantir a 
sua salvação. Isso é tudo que importa agora. 
Amor por Mim e pelos outros será sua rota para o Paraíso. 
Se vocês se amam do jeito que Eu amo a vocês, este 
amor deve ser incondicional. Vocês devem aceitar as 
faltas dos outros! Perdoem, filhos! A luta não surge do 
Céu. É causada pelo enganador para criar perturbação. 
Levantem agora e rezem, rezem, rezem pela Minha 
misericórdia, porque o tempo está quase sobre vocês! Os 
preparativos estão completos agora.  
Vocês devem simplesmente esperar. 
Preparem as suas almas e rezem uns pelos outros! Basta 
aceitarem Minha Santa Vontade, Minha filha. Não peça 
explicações. Siga Minhas instruções e obedeça, em 

qualquer ocasião. Não caia em armadilhas, que são 
dirigidas contra você para incentivá-la a cair! Satanás quer 
que você caia, para que ele possa pisar sobre você, mas 
devo lembrá-la novamente para manter-se em silêncio. 
Sofra qualquer indignação com os olhos voltados para 
baixo, em humildade completa. 
Imite-Me, filha, em tudo que você fizer! Uma vez que você 
fizer isso, Satanás não poderá envolver-se com você com 
sucesso. 
Vá agora e espere. Porque Eu estarei voltando em breve. 
Seu amado Jesus, Salvador e Redentor de toda a 
Humanidade 
 
253. Cruzada de Orações (1): Meu presente 
para Jesus para salvar almas 
Recebido quinta-feira, 17 de novembro de 2011, 21:00 
 
Minha amada filha, por favor peça a Meus filhos para que 
rezem essas orações, a partir de agora e até o GRANDE 
ALERTA. Meus seguidores são convidados a rezar estas 
orações que Eu te darei todos os dias para salvar almas. 
Esta é a primeira oração: 
  
Cruzada de Orações (1): Meu presente a Jesus para 
salvar almas: 
Meu querido Jesus, Vós que me amas tanto,  
permiti-me em minha humildade, que eu Vos ajude a 
salvar Vossas almas preciosas. Tende misericórdia de 
todos os pecadores, não importa quão gravemente 
eles Vos ofenderam. Permiti-me que, através da 
oração e do sofrimento,  eu possa ajudar aquelas 
almas, que não sobreviverão ao GRANDE ALERTA,   
para que busquem um lugar ao Vosso lado no Vosso 
Reino. Ouvi a minha oração, ó doce Jesus, para 
ajudar-Vos a conquistar as almas pelas quais Vós 
ansiais. Ó Sagrado Coração de Jesus, eu prometo 
minha lealdade à Vossa Santíssima Vontade em todos 
os momentos. Amém. 
Seu Salvador, Jesus Cristo 
 
254. Cruzada de Orações (2): Oração pelos 
líderes mundiais 
Recebido sexta-feira, 18 de novembro de 2011, 21:00 
 
Minha amada filha, hoje exorto Meus seguidores a 
oferecerem esta oração para salvar aqueles pobres filhos, 
que estão sendo atormentados pelos líderes de seus 
próprios países, que por sua vez estão sendo ditadas por 
forças globais, que não são de Deus. 
 
Cruzada de Orações (2): Pelos líderes mundiais 
 
Meu Pai Eterno, em nome de Vosso amado Filho, 
Jesus Cristo, peço Vossa proteção para Vossos filhos  
contra a perseguição que está sendo tramada pelas 
forças mundiais contra as nações inocentes. Eu rezo 
pedindo o perdão dos pecados daquelas almas, que 
são a causa dessa tribulação, para que possam voltar-
se para Vós de corações humildes e contritos. Por 
favor, dai a Vossos torturados filhos a força para 
suportarem tais sofrimentos em expiação pelos 
pecados do mundo, através de Cristo, Nosso Senhor. 
Amém. 
 
255. Cruzada de Orações (3): Livrar o 
mundo do medo 
Recebido sábado, 19 de novembro de 2011, 19:00 
 
Minha amada filha, Eu agora lhe forneço a oração para 
livrar o mundo do medo: 
Cruzada de Orações (3): Livrar o mundo do medo 
 
Ó Meu Senhor Jesus Cristo, rogo-Vos, que livreis o 
mundo do medo que afasta as almas do Vosso 
amoroso coração. Rezo para que as almas que 
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experimentarem medo real  durante o GRANDE 
ALERTA, possam parar e permitir que a Vossa 
Misericórdia inunde suas almas, para que elas estejam 
livres para amar-Vos da maneira como deveriam. 
Amém. 
Seu amado Salvador, Jesus Cristo 
 
256. Cruzada de Orações (4): União de 
todas as famílias 
Recebido domingo, 20 de novembro de 2011, 18:00 
 
Minha filha, esta oração é importante, porque irá ajudar a 
manter as famílias unidas, para que possam permanecer 
unidas em Meu Novo Reino do Paraíso na Terra. 
 
Cruzada de Orações (4): União de todas as famílias 
 
Uni todas as famílias, Jesus, durante o GRANDE 
ALERTA, para que possam receber a salvação eterna. 
Rezo para que todas as famílias permaneçam juntas e 
unidas a Vós, Jesus, para que possam herdar o Vosso 
Novo Paraíso na Terra. Amém. 
Seu amoroso Salvador, Redentor da Humanidade, Jesus 
Cristo 
 
257. Cruzada de Orações (5): Louvor a 
Deus, o Altíssimo 
Recebido segunda-feira, 21 de novembro de 2011, 19:00 
 
Minha filha, o mundo deve oferecer esta oração especial 
em louvor e ação de graças a Deus Pai, pela misericórdia 
que Ele está oferecendo para todo o mundo. 
 
Cruzada de Orações (5): Louvor a Deus, o Altíssimo 
 
Ó Pai Eterno, oferecemos nossas orações em alegre 
agradecimento ao Vosso precioso Dom de 
Misericórdia por toda a Humanidade. Regozijamo-nos 
e oferecemos-Vos, como Rei Glorioso, nosso louvor e 
adoração pelo Vosso terno Amor misericordioso. 
Vós, Deus Altíssimo, sois nosso Rei, e, por este 
presente que agora nos trazeis, estamos aos Vossos 
pés em humilde servidão. Por favor, Deus, tende 
piedade de todos os Vossos filhos! Amém. 
Seu Jesus 
 
258. Cruzada de Orações (6): Oração para 
deter o Anticristo 
Recebido terça-feira, 22 de novembro de 2011, 11:00 
 
Ó Jesus, eu rezo para que Deus em Sua misericórdia  
impeça o Anticristo e seu vil exército de causarem 
terror e infligirem sofrimento em Vossas crianças.  
Rezo para que ele seja detido e que a mão do castigo 
seja evitada, através da conversão alcançada durante 
o GRANDE ALERTA. Amém. 
 
259. Cruzada de Orações (7): Oração por 
aqueles que recusam a Misericórdia 
Recebido terça-feira, 22 de novembro de 2011, 20:00 
 
Minha amada filha, a hora da Minha chegada para salvar a 
Humanidade mais uma vez, antes do Julgamento Final, 
está próxima. Minha alegria é manchada com um profundo 
sofrimento, por causa dessas almas que rejeitarão a 
Minha Misericórdia. 
Você, Minha filha, deve lutar junto com Meu exército de 
amados filhos da cruz, para salvar essas almas. Esta é a 
oração, que eles devem rezar para implorar misericórdia 
para as almas que estão na escuridão: 
 
Cruzada de Orações (7): Por aqueles que recusam a 
Misericórdia 
 

Senhor Jesus, peço-Vos que perdoeis os pecadores 
que, na escuridão de alma, se recusam a aceitar a Luz 
da Vossa misericórdia. Perdoai-os, Jesus, eu Vos 
rogo, a fim de resgatá-los dos pecados, dos quais eles 
acham tão difícil de livrar-se. Enchei seus corações 
com os raios de Vossa misericórdia e permiti-lhes a 
chance de retornarem ao Vosso rebanho. Amém. 
O seu amado Jesus 
 
260. Cruzada de Orações (8): A Confissão 
Recebido terça-feira, 22 de novembro de 2011, 22:30 
 
Eu, Jesus o seu Rei e Salvador, agora apresento Minha 
oração de confissão. 
Esta oração deve ser dita para implorar por clemência 
pelo perdão dos pecados durante e após o GRANDE 
ALERTA: 
 
Cruzada de Orações (8): A Confissão 
 
Querido Jesus, eu peço perdão por todos os meus 
pecados e pela dor e mágoa que causei aos outros. 
Eu oro humildemente pela graça de evitar de ofender-
Vos novamente e para oferecer-Vos penitência de 
acordo com Vossa Santíssima Vontade. E peço Vos 
perdão por qualquer ofensa futura, praticada por mim, 
que venha causar-Vos dor e sofrimento. Levai-me 
Convosco para a Nova Era de paz,  que eu possa fazer 
parte de Vossa família por toda eternidade. Eu Vos 
amo Jesus! Eu preciso de Vós! Eu Vos honro e honro 
tudo que Vos representa. Ajudai-me, Jesus, para que 
eu possa ser digno de ingressar no Vosso Reino. 
Amém. 
Seu Salvador, Jesus Cristo 
 
261. O mundo será mudado para sempre 
Recebido quinta-feira, 24 de novembro de 2011, 21:00 
 
Minha amada filha, não tenha medo porque o tempo já 
está sobre você e o mundo inteiro. Esta viagem foi intensa 
para você, Minha filha, durante este tempo que foi um 
período muito curto. 
Você vem obedecendo a Minha Santa Vontade desde o 
início, embora tivesse suas dúvidas. Apesar de ser 
ridicularizada em certos momentos e, em particular, por 
aqueles que professam serem Meus santos discípulos e 
da Minha querida Mãe, você nunca hesitou em comunicar 
Minha Santa Palavra para o mundo. Ignore toda a mágoa, 
porque já passou! 
Agora que Eu estou chegando com a Minha Grande 
Misericórdia, todos os Meus filhos que têm verdadeira fé 
vão prostrar-se em humilde gratidão para Me receber e 
aceitar a Minha Misericórdia. A Verdade vai ser revelada 
agora. 
Levantem-se todos vocês e aguardem com alegria a 
Minha chegada! 
O mundo será mudado para sempre. 
Lembrem-se que é por causa do Meu profundo Amor por 
todos vocês, inclusive por aqueles dentre vocês, que 
zombam da Minha Santa Palavra, ou que Me negam, Eu 
venho para salvá-los mais uma vez. 
Seu Salvador e Redentor, Jesus Cristo 
 
262. Eu não revelo datas 
Recebido domingo, 27 de novembro de 2011, 15:00 
 
Minha amada filha, você deve manter-se calma e serena e 
coloque toda sua confiança em Mim! 
O tempo para o GRANDE ALERTA está quase aqui e 
você deve ser paciente. Reze, Minha filha, para que toda a 
Humanidade possa ser salva através do Meu presente. 
Por favor, não fale de datas, porque Eu disse para você 
muitas vezes que não revelo datas! 
Elas não são para seu conhecimento. Seja paciente! O 
tempo para o GRANDE ALERTA será de acordo com a 
Minha Santa Vontade. 



O Livro da Verdade 

www.jesusfala.org/O_Livro_da_Verdade.pdf 118

 
Coloque toda a sua confiança em Mim e deixe tudo em 
Minhas Mãos!  
O seu amado Jesus 
 
263. Ande ao Meu lado e você será cuspida 
Recebido segunda-feira, 28 de novembro de 2011, 20:00 
 
Minha amada filha, lembre-se, quando você Me servir, sua 
vida será sempre uma cama de espinhos. 
Nada vai ser fácil, mas saiba que quando uma alma é 
escolhida, isto não vem sem sacrifício. Nesta viagem você 
se compromete ao Meu lado, você será cuspida, 
tropeçada, escarnecida, chutada e atormentada quando 
menos esperar. Todos aqueles que proclamam 
abertamente a Minha Palavra, também sofrem as mesmas 
indignidades. 
No entanto, até que você aceite estas humilhações e 
provações, como sendo parte da cruz, que você carrega, 
quando você escolheu trabalhar para Mim, você não vai 
amadurecer em direção à perfeição espiritual, que é 
esperada de você. 
Minha filha, aceite as humilhações, dor e sofrimento, 
jogado no seu caminho! Certamente desde agora, você e 
todos os Meus amados soldados, que aceitam Minhas 
instruções mais Sagradas por essas mensagens, devem 
saber que sou Eu quem anda ao seu lado. 
O seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
264. Cruzada de Orações (9): Oferta do 
sofrimento como um presente 
Recebido segunda-feira, 28 de novembro de 2011, 20:30 
 
Ó Sacratíssimo Coração de Jesus, ensinai-me a 
aceitar insultos em Vosso Santo Nome, quando eu 
anuncio a Vossa Palavra com humilde gratidão.  
Ensinai-me a compreender como a dor, a humilhação 
e o sofrimento me trazem mais perto de Vosso 
Sagrado Coração. Permiti-me aceitar essas 
tribulações com amor e generosidade de espírito,  
para que eu possa apresenta-las como presentes 
preciosos para Vós, a fim de salvar almas. Amém. 
 
265. Cruzada de Orações (10): Levar a 
chama do Vosso amor 
Recebido terça-feira, 29 de novembro de 2011, 15:35 
 
Ajudai-nos, querido Jesus, a subirmos sem medo em 
Vosso Nome, para carregarmos a chama do Vosso 
Amor a todas as nações. Dai a Vossos filhos força 
para enfrentarem o abuso, de serem confrontados 
entre aqueles, que não são verdadeiros fiéis da Vossa 
misericórdia. Amém.   
 
266. Virgem Maria: Meu presente para 
derrotar e destruir a serpente 
Recebido terça-feira, 29 de novembro de 2011, 21:00 
 
Minha filha, diga a todos os seguidores do Meu amado 
Filho Jesus Cristo, que eles devem buscar a Minha 
proteção em todos os momentos! Os dias de Satanás 
estão chegando rapidamente ao fim e muitos filhos são 
vulneráveis às suas tentações. 
Ao pedir-Me a proteção e as Minhas Graças especiais, 
Satanás não vai prejudicar Meus filhos ou levá-los para 
longe do Meu Filho. 
Hoje, todos são alvo de Satanás, porque ele percorre em 
todos os lugares procurando a ruína das almas. Seus 
ataques são mais cruéis quando vocês são devotos 
seguidores de Deus e quando têm uma grande fé. Seu 
ódio por essas almas irá causar-lhes dor e confusão. 
Ele, o enganador, só tem um objetivo, que é seduzir todas 
as almas, a fim de que elas o siga, para que ele possa 
destruir suas chances de salvação eterna. 

Rezem em todos os momentos que vocês puderem, 
pedindo a Minha proteção contra o mal! A Mim foi 
concedido o grande Dom de Meu Pai Celestial, para 
derrotar e destruir a serpente. 
Quando vocês Me pedem para ajudar, Eu sempre ajudo-
os a voltar para o Meu Filho, para o consolo que tão 
desesperadamente procuram e que vai acalmar as suas 
almas. 
Rezem, rezem, rezem e orem o Meu Santo Rosário, pois é 
a arma mais poderosa para manter Satanás longe e 
impedi-lo de destruir suas vidas! 
Obrigada por responder ao Meu chamado, Minha filha, 
porque Eu precisava lembrá-la da urgência de buscar a 
Minha ajuda, porque você está sob ataque feroz, nesta 
fase da sua missão.  
Vão em paz!  
Sua Mãe Celestial, Maria Rainha do Céu 
 
267. Eu vou salvá-los dos horrores de seu 
mundo 
Recebido quarta-feira, 30 de novembro de 2011, 15:30 
 
Minha amada filha, aqueles que estão ansiosos para 
provar seu amor por Mim, muitas vezes encontram 
desespero em suas almas, que lhes deixa a sensação de 
vazio do Meu amor. Isto pode ser tão inesperado, que 
pode deixar as almas em tal estado de abandono, que 
elas sentem como se nunca fossem recuperar os 
sentimentos de desamparo e falta de fé. 
Não tenham medo, filhos! Abandono é algo que vocês vão 
sentir, quando vocês estão perto de Mim. Senti o mesmo 
abandono de Meu Pai amado, enquanto na Terra. Senti-
Me perdido e solitário quando Eu tentava Me comunicar 
com Ele muitas vezes. Esta é uma tribulação difícil, que 
vocês vão sofrer quando forem verdadeiros crentes em 
Deus. É o jeito de Satanás colocar vocês de lado, porque 
ele espera que, depois de um tempo, vocês vão desistir de 
sua busca por Mim e cair de volta nos caminhos do 
mundo, que irá encantar, mas não conseguem satisfazer. 
Vocês não sabem que a oração vai impedir que isso 
aconteça? Vocês não percebem que Eu permito que isso 
aconteça, para seu próprio bem e, como parte de seu 
treinamento para ganhar uma força espiritual, que só é 
alcançada através deste abandono? 
Filhos, os caminhos de Meu Pai são difíceis para vocês de 
entender. Basta confiarem em Mim, seu Jesus, e chamar 
por Mim para lhes dar as Graças necessárias para lutarem 
Comigo, para salvar seus irmãos e irmãs. Eles devem ser 
salvos dos planos ímpios, orquestrados em seu mundo 
por aqueles poderes, que procuram controlá-los através 
das próprias coisas, que vocês precisam para sobreviver. 
Lembrem-se, filhos, que Eu estou tão perto de todos os 
Meus seguidores, que quando o GRANDE ALERTA 
ocorrer, Meu exército irá imediatamente surgir, para se 
tornar um poderoso adversário de Satanás. 
A esperança, filhos, nunca deve ser perdida! Eu vou lhes 
salvar dos horrores de seu mundo, que está em total 
desordem, causado pela falta de fé em Meu Pai Eterno. 
Tudo isso está prestes a mudar, quando o mundo vai 
testemunhar a prova de que necessita para aceitar a 
existência de Deus Pai (o GRANDE ALERTA). 
Seu Jesus, Salvador da Humanidade 
 
268. Cruzada de orações (11): Impedi o ódio 
contra os videntes 
Recebido quarta-feira, 30 de novembro de 2011, 20:00 
 
Ó Sagrado Coração de Jesus, por favor, impedi o ódio 
e a inveja, que existem entre Vossos seguidores,  
contra os Vossos verdadeiros videntes, nestes  
tempos. Eu rezo para que minha oração seja ouvida 
por Vós, que Vossos videntes tenham a força de que 
precisam, para proclamarem a Vossa Santíssima 
Palavra a um mundo descrente. Amém. 
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269. Guerra terrível sendo orquestrada 
Recebido quinta-feira, 1° de dezembro de 2011, 12:00 
 
Minha filha, um grande Castigo cairá sobre o mundo, a fim 
de proteger os inocentes. 
Um grande mal de atrocidades, que poderia criar uma 
terrível guerra mundial, está sendo orquestrada. 
A Mão de Meu Pai vai cair e punir aquelas almas 
ludibriadas por Satanás. Não será permitido que eles 
levem seu plano perverso ao resultado final. 
Filhos, no mundo, poucos de vocês sabem o que está 
realmente acontecendo. 
Tão cuidadosos são esses grupos, que, o que vocês vêm 
envolvendo-se, quando nação ataca nação, não é bem 
como parece. 
Há uma tentativa deliberada em andamento, para criar 
uma guerra para matar milhões de pessoas. Meu Pai não 
pode ficar para trás. Ele deve intervir. 
Rezem, rezem e rezem, filhos, para a salvação das almas! 
O seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
270. Virgem Maria: Um Castigo vai 
acontecer 
Recebido quinta-feira, 1° de dezembro de 2011, 23:00 
 
(Esta mensagem foi recebida após uma aparição que 
durou 30 minutos durante o qual a Virgem Maria chorou 
muito e continuamente a angústia da vidente Maria da 
Divina Misericórdia, que disse que era de partir o coração 
para testemunhar.) 
 
Minha filha, Minha tristeza pela maldade, tão evidente no 
mundo, parte Meu coração, quando vejo essas almas 
perdidas mergulharem mais fundo no abismo da escuridão 
da qual não há retorno. 
Satanás tenta agora os Meus filhos como ele rapidamente 
rouba as almas daqueles, que não têm amor a Deus em 
seus corações. É assustador, Minha filha, que aquelas 
mesmas almas não têm idéia do que elas vão enfrentar 
após a morte. 
Minhas lágrimas de tristeza correm em fluxo de um rio 
interminável de dor, enquanto Eu assisto também o 
tormento puro e o sofrimento que Meu Filho está 
enfrentando neste momento. 
A mão de Meu Pai Celestial está pronta para cair como 
castigo agora em certas partes do mundo. Aquelas 
nações, planejando uma terrível atrocidade de matar as 
nações, serão punidas severamente. Eu não posso 
segurar a Mão de Meu Pai, tal é a amplitude da sua ira. 
Orem por aqueles, que enfrentam esta punição severa. 
Rezem por suas almas. Suas ações devem ser 
interrompidas ou eles vão acabar com a vida de milhões 
de Meus pobres filhos. Suas más ações não podem ser 
toleradas, no entanto terão como objetivo causar terrível 
destruição sobre as outras nações, que veem como sendo 
seus inimigos. 
Orem, orem, orem antes do Castigo, para aliviar o 
sofrimento dos inocentes! 
Sua amada Mãe, Rainha das Dores 
 
271. Minha misericórdia abrange todas as 
raças, cores, religiões 
Recebido sexta-feira, 2 de dezembro de 2011, 22:35 
 
Minha querida filha, mantenha-se forte e pense na boa 
notícia, em que a Minha misericórdia irá trazer para a 
maioria dos Meus queridos filhos voltarem para o seio do 
Meu Sagrado Coração. 
Aquelas pobres almas infelizes, que comprometeram suas 
vidas com a maldade, precisam do seu sofrimento, para 
que possam ser salvas. Embora isso seja extremamente 
difícil de entender, e do ponto de vista humano muito difícil 
de aceitar, você deve confiar em Mim. O seu próprio 
sofrimento e o dos Meus devotados seguidores servirá 
para a salvação das almas. Nada disso é desperdiçado. 

Este sacrifício é um presente para Mim. Lembrem-se 
que o sofrimento também alivia Meu fardo. 
Cansado do Meu próprio sofrimento, finalmente, Minha 
filha, estou ansioso para abraçar Meus filhos em 
comunhão com o Meu Pai Eterno. 
Pense nisso assim: Quando qualquer membro amado de 
uma família emigra e volta para casa depois de muitos 
anos, quanta excitação existe! Quanta alegria! Pense na 
saudade que um pai tem de um filho ou uma filha, que não 
via por muitos anos e o quanto o retorno significa. 
Eu amo todos vocês, filhos, com uma paixão permanente. 
Estou ansioso pelo nosso reencontro, quando poderei 
abraçar cada um de vocês firmemente em Meus braços e 
segurá-los perto do Meu Coração. Minha família está 
pronta para reunir-se pela primeira vez desde quando o 
Paraíso foi criado para Adão e Eva. 
Derramo o Meu Amor e a Minha Misericórdia, para cobrir 
todos os Meus filhos em todos os lugares do mundo, 
incluindo todas as raças, todas as cores, todas as religiões 
e todos os pecadores. 
Esperem por este grande momento! Finalmente, o 
lamentável ódio, o sofrimento, o desconforto, a 
desconfiança, a ganância, a violência e outros males irão 
desaparecer para sempre, em troca do bem. Imaginem o 
que vai ser isso, filhos! Uma Nova Era maravilhosa de 
amor e de paz no mundo. 
Não deixem ninguém perder esta vida de felicidade 
eterna! Será que vocês desejariam que alguns dos seus 
irmãos ou irmãs não fossem incluídos? Porque, se eles 
não fossem, eles sofreriam a escuridão eterna no fogo do 
inferno por toda a eternidade. Lembrem-se, filhos: 
Eternidade! Não existe a possibilidade de voltar depois. 
Rezem para que todas as almas possam herdar este 
Paraíso! Orem por aquelas almas por quem vocês estão 
pessoalmente preocupados. Rezem por todas as almas! 
Seu Jesus, Salvador e Redentor de toda a Humanidade 
 
272. Cruzada de Orações (12): Oração para evitar o 
pecado do orgulho 
Recebido sábado, 3 de dezembro de 2011, 19:40 
 
Minha filha, Eu preciso das orações de todos os fiéis, para 
que elas possam salvar as almas dos ímpios. 
Muitos estão tão cheios de orgulho, por causa de seu 
auto-proclamado conhecimento dos Meus Ensinamentos, 
e sua falta de humildade Me machuca. Eles devem rezar 
pelas graças de modo que possam tornar-se pequenos e 
confiar em Mim. Peça-lhes para rezar esta oração: 
 
Ó Meu Jesus, ajudai-me a evitar o pecado do orgulho,  
quando eu falar em Vosso Nome. Perdoai-me se eu já 
menosprezei alguém em Vosso Santo Nome. Ajudai-
me a escutar, Jesus, escutar a Vossa Voz, e enchei-me 
com o Vosso Espírito Santo, para que eu possa 
discernir a Verdade de Vossa Palavra, quando Vós a 
proclamardes para a Humanidade. Amém. 
 
273. Profetas para preparar a Minha 
Segunda Vinda 
Recebido sábado, 3 de dezembro de 2011, 20:45 
 
Minha muito amada filha, é com grande mágoa que vejo 
os Meus seguidores, rejeitarem a Minha Palavra mais 
Sagrada, através destas mensagens. Como isso Me 
entristece! 
Peço aos Meus filhos em todos os lugares, para rezarem 
por aqueles que rejeitam Deus em suas vidas. No entanto, 
Eu também desejo orações para os Meus seguidores, que 
têm ignorado ou esquecido que Minha Segunda Vinda vai 
acontecer e que não pode ser interrompida. Este é um 
evento importante e todos vocês devem estar preparados 
para isso. 
Profetas foram enviados ao mundo para anunciar o Meu 
nascimento. Profetas foram enviados também por Meu 
Pai, para preparar as almas para a salvação desde o 
início. Agora profetas estão sendo enviados ao mundo 
para preparar a Humanidade para Minha Segunda Vinda. 
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Acordem todos os que professam conhecer-Me! Se vocês 
Me conhecem, então reconheçam a Minha Voz quando Eu 
chamo em seus corações. Muitos rejeitam estas 
mensagens e rejeitam a Mim também. 
Que aqueles que tão rapidamente Me condenam, 
negando Minhas súplicas dadas a todo o mundo através 
destas mensagens, entendam isso: 
Ao virar as costas teimosamente contra a Minha Palavra, 
dada a vocês agora, estão Me negando as orações que 
tanto preciso de vocês neste momento. Vocês, todas as 
pessoas, que professam conhecer-Me, ouçam o que tenho 
a dizer-lhes: 
Sua crueldade perfura Meu coração. Sua falta de 
generosidade significa que suas preces não estão sendo 
oferecidas como deveriam ser, para a salvação das almas. 
Onde está a sua humildade e por que vocês disfarçam sua 
aversão a Minha Santa Palavra com uma falsa 
humildade? 
Vocês devem invocar o Meu Espírito Santo, para guiá-los 
a Mim de modo que irão trabalhar para Mim com total 
amor em seus corações. 
Nunca sejam prepotentes devido seu conhecimento das 
Escrituras! Nunca usem o conhecimento de Meus 
Ensinamentos para humilhar os outros! Nunca caluniem, 
abusem,  desprezem e nem ridicularizem os outros em 
Meu Nome! Porque quando vocês fazem isso, vocês Me 
ofendem muito. 
Acordem filhos! Preparem as suas almas e sejam 
generosos de espírito, porque o tempo agora está curto. 
O seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
274. O momento da Minha Segunda Vinda 
está próximo 
Recebido segunda-feira, 5 de dezembro de 2011, 15:15 
 
Minha querida filha, os preparativos do Meu GRANDE 
ALERTA para preparar a Humanidade estão completos. 
Quero agradecer Meus preciosos seguidores quem têm 
ajudado a salvar tantos milhões de almas, através de seu 
amor por Mim. 
O momento da Minha Segunda Vinda está quase 
chegando ao mundo. Muitos ainda não estão preparados, 
mas Minha Misericórdia irá protegê-los. 
Minha chegada será um evento glorioso - homens, 
mulheres e crianças vão cair de joelhos em admiração, 
alegria e com amor em seus corações por Mim, seu Divino 
Salvador. 
Muitos vão sentir um enorme alívio porque o homem não 
poderia sobreviver ao tormento, que está sendo infligido a 
ele por Satanás e seus milhões de anjos negros, que 
estão ocultos em todas as partes do mundo e que estão 
causando dores terríveis. 
Eles, os demônios de Satanás, tão ignorados por muitos 
dos Meus filhos, porque eles simplesmente não acreditam 
que existem, estão causando infelicidade desesperadora 
no mundo. 
Eles criam ódio entre os homens, inveja, ciúme e desejo 
de matar. Eles não têm mais muito tempo, filhos, porque 
Eu, o seu Salvador, voltarei em breve, como prometido. 
Rezem todos vocês para salvar todas as almas no mundo, 
para que elas também estejam prontas para o Novo 
Paraíso na Terra. Seu Salvador Jesus Cristo 
 
275. Chamada para os não-crentes se 
converter 
Recebido quarta-feira, 7 dezembro de 2011, 04:00 
 
Minha querida e amada filha, hoje Eu gostaria de apelar a 
todos os não-crentes e aqueles fracos na fé. Em 
particular, peço por aqueles tão submersos nos caminhos 
do materialismo e aqueles, que vivem fechados como num 
casulo de riquezas, sem tempo para o seu bem-estar 
espiritual. 
Vocês, Meus filhos, Me preocupam mais, porque estão 
muito longe de Mim. No entanto, Eu os amo profunda-

mente e espero que, quando o GRANDE ALERTA 
acontecer, vocês respondam imediatamente à Minha 
chamada. 
Como Eu anseio por vocês, filhos, para que Me conheçam 
e compreendam como suas posses mundanas colocaram 
um véu de armadura, que os bloqueiam para a Luz da 
Verdade! Será por vocês, que serão feitos os maiores 
sacrifícios de sofrimentos por Minhas almas vítimas. 
Por favor, abram suas mentes e voltem para Mim, para 
que Eu possa levá-los comigo e todos aqueles que estão 
próximos a vocês e o resto da Humanidade ao Novo 
Paraíso! O seu amado Jesus, Redentor e Salvador de 
toda a Humanidade 
 
276. Virgem Maria: Eu experimentei o 
mesmo sofrimento 
Recebido quinta-feira, 8 de dezembro de 2011, 21:10 
 
Minha filha, quando Eu dei à Luz a Jesus Cristo, o 
Redentor de toda a Humanidade, Eu era como qualquer 
mãe. Meu amor por esta criança era tão esmagador, que 
Eu chorei lágrimas de alegria quando vi pela primeira vez 
seu rosto bonito. Mas Eu sabia que o papel que Eu tinha 
aceitado não seria fácil, embora Eu nunca tenha percebido 
no momento o quão difícil esta jornada seria. 
Quando olhei para o rosto precioso do Meu querido Filho, 
nada importava, apenas o Meu desejo de protegê-Lo em 
todas as ocasiões, custasse o que custasse. 
Meu coração estava unido com o do Meu Filho, como 
é hoje. Este mesmo coração sofrido, em união com Ele, 
em todos os momentos da Sua vida na Terra. 
Cada alegria que Ele sentiu, eu também podia sentir. Seu 
riso trouxe um sorriso ao Meu rosto. Sua dor Me 
machucou profundamente. 
Sua tortura durante aquela crucificação foi sentida em 
todos os ossos do Meu corpo. Cada prego que 
perfurou Seu corpo, perfurou o Meu também. Cada 
soco e chute que Ele recebeu das mãos dos Seus 
perseguidores, Eu senti também. 
Eu experimentei o mesmo sofrimento, mesmo que Eu 
não estivesse presente durante a maior parte da 
tortura infligida a Ele, que estava escondido de Mim e de 
Seus discípulos. 
Hoje Eu sofro com Meu Filho, assim como o foi então. 
Quando Ele é zombado no mundo de hoje e ridicularizado 
em público, no palco e na mídia, especialmente por ateus, 
Eu choro lágrimas de amargura. 
Quando vejo Meu precioso Filho em prantos pelos 
pecados que Ele testemunha cada dia, Eu também choro 
com Ele. Eu vejo, sinto e testemunho Seu sofrimento 
pela Humanidade. 
Jesus Cristo, o Salvador da Humanidade, sofreu por todos 
vocês, mas os ama muito. 
Eu farei tudo que puder para cumprir o Seu maior desejo 
que é salvar cada uma das almas na Terra das garras do 
maligno. 
Quando esta missão for bem sucedida, então, e só então, 
poderei Me alegrar na paz final, quando Meus filhos se 
reunirem como um só no Novo Paraíso. 
Reze, Minha filha, que todos rezem para a salvação das 
almas, para que nenhuma seja excluída. 
Vá em paz e continue esta missão, a mais importante para 
o Meu amado Filho! Vou protegê-la em todos os 
momentos. Sua amada Mãe, Rainha do Céu 
 
277. Tentativas de introduzir moeda 
mundial na Europa 
Recebido sexta-feira, 9 de dezembro de 2011, 23:28 
 
Minha amada filha, como Eu gostaria que os Meus filhos, 
especialmente aqueles que sofrem sob a opressão na 
Europa, pelo menos se voltassem para Meu Pai pedindo 
ajuda. 
O grupo do mal, ao qual Me referi umas e outras vezes, 
agora estão se aproximando em suas tentativas de 
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controlar todos os Meus pobres filhos nesta parte do 
mundo. 
Eles, peões inocentes em um plano cruel, para 
introduzir a moeda mundial única, para controlar toda 
a Europa, devem orar muito agora, pedindo a ajuda de 
Deus Pai Todo-Poderoso. 
Nunca deixem, filhos, que a perseguição que está sendo 
perpetrada por trás de portas fechadas, venha 
acontecer. Rezem para mitigar essas circunstâncias. 
Peçam a Deus Pai, em Nome de Seu amado Filho Jesus 
Cristo, para evitar esta crise e rezem: 
 
"Deus Pai, em Nome de Vosso amado Filho Jesus 
Cristo, peço-Vos para abortardes essa abominação, 
que pretende controlar Vossos filhos. Por favor, 
proteja todos os Vossos filhos nestes tempos 
terríveis, para que possamos encontrar a paz e a 
dignidade para vivermos as nossas vidas livres do 
maligno." 
 
Minha filha, a oração pode e vai levar esses planos 
sinistros para um fim. 
Deus, o Pai Eterno, como já disse, vai castigar os 
responsáveis por este plano maligno, se eles não voltarem 
para a fé em seu Criador Todo-Poderoso. 
Confiem em Mim! Confiem em Meu Pai Eterno, e rezem 
para que essa perseguição seja interrompida antes que o 
verdadeiro plano para destruir, controlar e danificar essas 
almas seja finalmente revelado. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
278. A transição para o Novo Paraíso será 
rápida e sem sofrimentos 
Recebido domingo, 11 dezembro de 2011, 12:45 
 
Eu venho aqui hoje com grande alegria no Meu 
Sagrado Coração como o Seu cônjuge. Você, Minha 
filha, aceitou o pedido mais sagrado para juntar-se a Mim 
e salvar as almas. 
Muito se espera de você agora, e será através da sua 
humilde obediência. O medo será eliminado, conforme 
você se mover para a frente, como resultado do Meu 
legado especial, para dedicar sua vida em prol do Meu 
desejo ardente de salvar a Humanidade das profundezas 
do inferno. 
Seu trabalho, guiado pela Minha Divina Mão, agora está 
completamente sagrado e livre de qualquer tipo de 
interferência do maligno. 
Nenhuma dúvida a mais atacará você, mas saiba disso: A 
Minha Palavra a você será violada e transformada em 
pedaços. Toda tentativa será feita agora, para 
manchar essas Santas Mensagens, mesmo por parte 
daqueles que professam conhecer-Me. 
Você vai aceitar o seu sofrimento, a partir de agora, com a 
rendição completa e alegria em sua alma. A Minha força, 
dada a você pelo poder do Espírito Santo, vai assustá-la. 
Você vai crescer, com uma convicção completa de 
coração e com uma confiança serena, mas determinada a 
entregar a Minha Palavra para todo o mundo. 
Ninguém vai ou poderá impedi-la nesta missão. 
Ninguém poderá impedi-la na sua vocação mais 
Sagrada e pura dos Céus. 
Você, Minha filha, está pronta para tornar-se uma tábua 
de salvação para as almas que vagam no deserto. Elas 
vão responder ao apelo destas mensagens, não importa 
quão endurecidos estejam os seus corações. Muitos não 
sabem por que isto está acontecendo com eles. Será pelo 
Poder do Espírito Santo, que vai acender uma chama de 
amor e alegria em suas almas, que elas serão atraídas 
para Mim, através destas Minhas urgentes súplicas, 
para trazer Meus filhos de volta para Meus Braços 
Sagrados. 
Obrigado por responder a este pedido especial, para 
tornar-se Minha esposa em união final Comigo. Este 
compromisso, quando você Me entregar completamente a 
Sua alma, vai permitir-Me a liberdade que Eu preciso para 

concluir esta missão com sucesso, para a qual você foi a 
escolhida. 
Vá agora, Minha preciosa filha, e ajude-Me a cumprir 
Minha Promessa em prol da Humanidade. Meu retorno 
será para recuperar Meus preciosos filhos e levá-los à 
Nova Era de Paz. Esta transição para o Novo Paraíso 
será rápida e sem sofrimentos, por causa de sua doação a 
Mim. 
Diga aos Meus filhos que o Meu Coração está repleto de 
alegria neste momento em que se aproxima o tempo 
para comemorar o Meu Nascimento. 
Eu  amo a todos. O seu amado Salvador e Redentor, 
Jesus Cristo 
 
279. Deus Pai: Promessa de Imunidade 
para aqueles que rejeitam a Jesus 
Recebido domingo, 11 de dezembro de 2011, 15:30 
 
Minha preciosa filha, obrigado por responder a este 
chamado importante do Reino Celestial, quando Eu lhe 
pedi para aceitar a união mística com o Meu precioso 
Filho Jesus Cristo. 
Eu estou presente em Meu Filho Jesus, que está em Mim, 
unido com o Amor do Espírito Santo. Sua alma, portanto, 
agora está entrelaçada Comigo e tudo se tornará muito 
mais claro para você. 
Minha filha, você está sendo moldada para ser a criatura 
que Eu tanto desejo, para que seja digna na íntegra para 
esta Missão Divina. Lágrimas da Intervenção Divina foram 
dadas a você, para que possa reconhecer 
instantaneamente este novo e inesperado chamado. Você 
já derramou suas lágrimas, não chore mais, porque 
somente a felicidade vai reinar em sua alma, a partir de 
agora. 
Minha filha, Me entristece saber que ninguém mais Me 
reconhece no mundo. Muitos se esqueceram 
completamente de Mim. Eu não significo mais nada 
para muitos dos Meus filhos. Você deve ajudar-Me, 
filha, quando Eu manifestar Minha Presença, para que Eu 
seja reconhecido através da oração. 
Por favor, rezem para que toda a Humanidade aceite o 
Dom da Nova Vida, que agora lhes será dado pelo Meu 
amado Filho Jesus Cristo. 
Ninguém realmente entende Minha preocupação por 
aquelas almas, que rejeitam a Mim ou a existência do 
Salvador, que Eu enviei ao mundo. 
Essas pobres almas, tão cheias de explicações lógicas, 
usadas de maneira arrogante para ignorar Minha 
existência, estão perdidas para Mim neste momento. Sua 
única salvação (visto que muitos irão rejeitar a oferta da 
Divina Misericórdia, durante o GRANDE ALERTA) será 
através da oração dos filhos que amam o Pai. 
Assim, muitos que não Me aceitam, ainda sabem muito 
pouco sobre Mim. Eu sou um Deus de amor paterno, um 
Pai Celestial, que cuido de cada um dos Meus filhos. Os 
fortes, os fracos, os doentes, os bons e os maus. Ninguém 
é excluído do Meu Amor infinito, não importa quão 
obscura seja a sua alma. 
Exorto-vos, filhos, a orarem a Mim, em Nome de Meu 
Filho, em expiação por todos os pecados da Humanidade. 
Meu Filho vai envolver toda a Humanidade agora, e 
quando a Iluminação da Consciência (GRANDE ALERTA) 
tiver passado, suas orações serão realmente necessárias 
nesta fase. Filhos, suas orações vão ajudar a salvar as 
pessoas, que vão continuar rejeitando de forma 
desafiadora a Misericórdia que Meu Filho vai mostrar-lhes. 
Filhos, Minha solene Promessa é que a todos aqueles 
que Me chamam, em Nome do Meu amado Filho Jesus 
Cristo, para salvar seus irmãos e irmãs, receberão uma 
imunidade imediata. Graças especiais serão dadas a cada 
um de vocês, que rezarem um mês inteiro de oração por 
suas almas. Aqui está o que Eu lhes peço para rezar. 
 
Cruzada de Oração (13): 
Ó Pai Celestial, através do Amor de Vosso amado 
Filho Jesus Cristo, cuja paixão na Cruz nos salvou do 
pecado, por favor, salvai todos aqueles que ainda 
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rejeitam a mão da Misericórdia. Enchei suas almas, 
querido Pai, com o Vosso Amor! Peço-Vos, ó Pai 
Celestial, ouvi minha oração e salvai essas almas da 
eterna condenação. Através da Vossa misericórdia,  
permiti que elas sejam as primeiras a entrarem na 
Nova Era de paz na Terra. Amém. 
Seu Pai Celestial, Deus, o Altíssimo 
(Nota de esclarecimento: A Imunidade será concedida 
àqueles por quem vocês rezarem.) 
 
280. O Ciúme espiritual é uma coisa terrível 
Recebido segunda-feira, 12 de dezembro de 2011, 19:00 
 
Minha querida filha, o ciúme espiritual é uma coisa terrível 
e aflige muitos dos Meus videntes. 
E também aflige os Meus seguidores, que se sentem 
isolados e um tanto decepcionados, porque Eu escolhi 
certas almas para Me ajudarem a salvar a 
Humanidade. Em vez disso, devem saber que Eu amo 
todos eles de forma igual. 
Como isso parte Meu Coração quando, especialmente 
as almas escolhidas se sentem ameaçadas por outras 
almas escolhidas. 
A cada alma que Eu escolhi é dada uma tarefa diferente, e 
um pedido para seguir vários caminhos. O denominador 
comum é sempre o mesmo. Eu desejo que todos os Meus 
videntes, mensageiros e profetas realizem uma Missão 
Sagrada para salvar almas. 
Eu uso almas diferentes, humildes de coração, para 
alcançar Meus objetivos. 
Satanás sempre tentará conquistar os corações das 
Minhas almas escolhidas, insultando-as. Ele sabe como 
tocar um nervo exposto em suas almas, dizendo-lhes 
que outras almas escolhidas são mais importantes do 
que estas são. 
Depois disso, ele cria um sentimento de ciúme e mágoa 
em seus corações. Isto significa que, ao invés de amarem 
um ao outro e manter-se em um estado de graça, eles são 
tentados a olhar com desprezo o outro. Em muitos casos, 
eles imediatamente demitem-se e permitem que o pecado 
do orgulho possa invadir suas almas. 
Muitos dos Meus seguidores não só não gostam dos Meus 
mensageiros e videntes escolhidos, mas podem tratá-los 
com desprezo, da maneira como Eu também fui tratado 
pelos fariseus hipócritas. 
Durante Meu tempo na Terra, eles sondaram e sondaram 
cada Palavra que veio dos Meus lábios. Cada desafio de 
astúcia foi apresentado para Me confundir, até que eles 
pudessem provar que Eu era um mentiroso. Assim 
também serão tratados Meus profetas e videntes 
modernos. 
Satanás atormenta os Meus seguidores, plantando 
dúvidas nas mentes dos Meus mensageiros, porque ele 
quer desacreditar a Minha Santa Palavra. Isto é o seu 
objetivo. 
Rezem muito para que a cada um de vocês possam ser 
dadas graças para respeitar a Minha Palavra, através das 
mensagens dos Meus preciosos videntes. 
Videntes, nunca caiam na armadilha de sucumbir ao 
ciúme espiritual! É impróprio e machuca Meu coração 
como uma espada. 
Amem-se uns aos outros! 
Mostrem respeito e honra pelo outro, em Meu Nome. 
Esta é a lição mais importante. 
Se vocês acham difícil fazer isto, então todas as outras 
obras para Mim serão inúteis. 
Seu mestre e Salvador, Jesus Cristo 
 
281. Eu não suporto pensar naquelas almas 
que são arrastadas por Satanás para o 
inferno 
Recebido terça-feira, 13 de dezembro de 2011, 20:15 
 
Minha querida amada filha, as preparações são 
importantes para todos os Meus seguidores, porque o 
GRANDE ALERTA se aproxima. 

Todos os fiéis devem rezar muito, pedindo o perdão 
dos seus pecados, a fim de evitar as dores do 
Purgatório, que a maioria das pessoas no mundo 
experimentarão, imediatamente após o GRANDE 
ALERTA, por um tempo curto. 
Rezem, rezem por todos aqueles, que ficarão 
traumatizados quando virem a condição das suas almas, 
quando os pecados forem revelados a eles durante o 
GRANDE ALERTA. 
Eles devem entender que seus pecados devem ser 
revelados a eles, antes que possam ser purificados de 
todo pecado, para que possam entrar em Meu Novo 
Paraíso na Terra - a Nova Era de Paz, Amor e Felicidade, 
que cada um dos Meus filhos devem herdar. 
Meu coração está cheio de alegria, porque Eu trago este 
grande Dom para a Humanidade. Minha tristeza ainda 
perdura por causa daqueles que simplesmente 
rejeitam a possibilidade desta Nova Vida. 
Eu preciso de tantas orações, filhos, para que Satanás 
possa ser impedido de roubar suas almas. Ele 
continuará a fazer isso até o último minuto. 
Eu nem posso suportar a ideia de pensar naquelas almas, 
que serão puxadas de Mim, gritando e chutando em 
protesto, enquanto Satanás e seus asseclas vão arrastá-
las para as profundezas do inferno. 
Ajudem-Me, filhos, a evitar isso através de suas orações! 
Filhos, essas almas devem rejeitar Satanás e seus 
caminhos agora, se quiserem entrar no Novo Paraíso! 
Elas devem voltar-se para Mim, querendo ou não. 
Elas têm duas escolhas: O Novo Paraíso na Terra ou 
as profundezas da condenação eterna, na companhia 
de Satanás. 
Nunca, jamais duvidem da existência do inferno, 
filhos! Estejam cientes de que cada alma obscura, após a 
morte, é arrastada pelos demônios de Satanás para o 
inferno e atormentada por toda a eternidade. Além de 
todas as suas promessas, Satanás criou um estado 
terrível de tortura para essas almas. 
Por causa do seu ódio pela Humanidade, estas almas 
sofrerão além da sua resistência. No entanto, elas devem 
suportar isto por toda a eternidade. 
Estas almas não sabem o que significam as promessas de 
Satanás? 
Elas não sabem que as riquezas, a fama e o materialismo 
sedutor criarão um caminho bem claro em linha reta para 
os braços do maligno? 
Acordem todos vocês, quando ainda podem! Salvem-se e 
salvem aqueles pobres pecadores equivocados deste 
terrível fim à sua existência! 
Vocês não têm mais muito tempo! 
Comecem ainda hoje as orações por estas almas! 
Seu Salvador, Jesus Cristo 
 
282. A Segunda Vinda acontecerá logo 
após o GRANDE ALERTA 
Recebido quarta-feira, 14 de dezembro de 2011, 19:15 
 
Minha querida filha, você deve confiar sempre em Mim e 
saber que nenhuma mensagem dada para você vai estar 
contaminada. 
Você está firme no Meu Sacratíssimo Coração e sua mão 
está sendo guiada pela Minha Mão. 
Apenas a Minha Santa Palavra pode e será escrita por 
você, para transmitir Minhas mensagens para toda a 
Humanidade. 
Você não deve continuar tentando estabelecer a data para 
o GRANDE ALERTA. Não posso revelar essa data, 
porque não está de acordo com a Vontade de Meu Pai 
Eterno. O GRANDE ALERTA vai acontecer de maneira 
inesperada e os homens serão pegos de surpresa. 
O tempo é muito curto, então usem bem o tempo para 
rezar muito, para salvar almas! Todas as almas! 
O Castigo tinha sido retido e só vai ocorrer se os homens 
não se arrependerem e retornarem em grande número de 
volta dos seus caminhos perversos, após o GRANDE 
ALERTA. 
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O Meu Pai deu permissão para anunciar Minha Segunda 
Vinda na Terra dentro de um período muito curto de 
tempo. Isso vai acontecer logo após o GRANDE ALERTA. 
Todas as almas precisam estar totalmente preparadas. 
A próxima cruzada de orações para salvar almas é a 
seguinte: 
 
Cruzada de Oração (14): Contra guerra nuclear 
 
Ó Pai Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, por favor, tende 
piedade de todos os pecadores. Abri seus corações 
para aceitarem a salvação e para receberem uma 
abundância de graças. Atendei meus pedidos! Rogo-
Vos por minha família. Que cada um encontre graças 
em Vosso coração amoroso. Ó Divino Pai Celestial,  
protege todos os Vossos filhos na Terra contra 
qualquer guerra nuclear, ou outros atos, que estão 
sendo planejados para destruírem os Vossos filhos. 
Mantende-nos livres de todo mal e protegei-nos! 
Iluminai-nos, para que possamos abrir nossos olhos,  
ouvir e aceitar a Verdade de nossa salvação,  
sem qualquer temor em nossas almas. Amém. 
 
Vai em paz!  
Seu amoroso Salvador Jesus Cristo 
 
283. Meus filhos foram despidos neste ano 
de purificação 
Recebido quinta-feira, 15 de dezembro de 2011, 20:55 
 
Minha querida filha, o ano da purificação está quase 
concluído e os Meus filhos, em todos os lugares, agora 
estão preparados para o GRANDE ALERTA como 
conseqüência. 
Muitos dos Meus filhos sofreram terrivelmente em 
2011. Guerras, violências, assassinatos e ódio, tudo o que 
foi planejado pelo exército de Satanás tem mutilado e 
matado as Minhas almas preciosas. Esses ímpios poderes 
sofrerão um terrível castigo, se eles não se arrependerem 
depois que ocorrer o GRANDE ALERTA. 
Muitos dos Meus filhos foram despidos de confortos 
materiais e sofreram privações, que eles nunca tiveram 
que suportar antes. 
Estes desconfortos foram criados e infligidos sobre a 
Humanidade por Satanás, mas foram autorizados por 
Mim, a fim de purificar as almas. Cruel, você pode pensar, 
Minha filha, mas era necessário preparar a Humanidade 
para estabelecer a humildade em suas almas. 
Agora, mais puros ante Meus olhos, seus corações se 
abriram para aceitar a Verdade de sua vida eterna. Isso 
significa que menos vão sofrer durante o GRANDE 
ALERTA, porque eles passaram por essa perseguição. 
Meus filhos já estão prontos para receber Meu presente 
de Misericórdia. O tempo já está quase em cima do 
mundo. Seja paciente, Minha filha! Nunca espere que Eu 
dê ao mundo uma data, porque isto não é para você 
saber, como Eu já lhe disse muitas vezes. 
Confia em Mim completamente e você estará em paz! 
Vou trazer Meu presente do GRANDE ALERTA, quando 
for a hora certa e quando menos Meus filhos esperarem. 
O seu amado Jesus, Redentor da Humanidade 
 
284. Virgem Maria: A profetisa do Fim dos 
Tempos é guiada pelo Céu 
Recebido sexta-feira, 16 de dezembro de 2011, 22:35 
 
Minha filha, Eu venho a você para trazer-lhe conforto de 
coração. Você, Minha forte filha, a partir de agora será 
capaz de suportar o sofrimento a tal ponto, que irá recebê-
lo de bom grado e, portanto, provar a sua resistência, 
enquanto lutar para proclamar a Palavra do Meu 
precioso Filho Jesus Cristo. 
Você, Minha filha, é testada. Cada dia apresenta novos 
desafios e muitos nesta missão serão difíceis. 
Agora é a hora de pegar sua armadura sem qualquer 
medo. Vá e lute por Meu Filho, para garantir que Sua 

Santa Palavra seja ouvida rapidamente ao redor do 
mundo! Tão rapidamente como você puder! Não demore! 
Não se permita distrações! 
Eu te amo, Minha filha. Você está completamente 
protegida contra danos. Você não nota o quão pouco é 
afetada agora, quando atacada por outros nesta missão? 
Esta é a graça da armadura. 
Lute a batalha contra Satanás, com o seu exército de 
guerreiros e ajude a salvar toda a Humanidade! 
Você é a verdadeira profetisa dos Tempos Finais, 
guiada pelo Céu, para ajudar a converter o mundo. Será 
enviada ajuda rapidamente. Prepare-se! Alegre-se, porque 
isso é um grande Dom! 
Você está sendo guiada a cada passo que dá, então 
confie apenas em Jesus e obedeça a Meu Pai Celestial 
em todos os momentos! 
Seja valente, corajosa e vá em frente, sem medo, em sua 
alma!  Sua Mãe celeste, Rainha dos Anjos 
 
285. Virgem Maria: A esperança nunca deve 
enfraquecer em favor do medo 
Recebido sábado, 17 de dezembro de 2011, 15:30 
 
Minha filha, ao mundo deve ser contado rapidamente 
sobre o amor e a misericórdia que o Meu Filho Jesus 
Cristo tem para cada pessoa na Terra. 
Ele ama todos, incluindo aqueles com as almas tíbias e 
aqueles que não O conhecem. 
Nunca duvidem que essas mesmas pessoas, que são 
fracas em espírito, são muito amadas por Ele. Será dada a 
elas uma grande esperança, quando a misericórdia do 
Meu Filho envolve-las. 
O Céu se alegrará, quando essas pessoas abrirem os 
olhos para a Verdade durante o GRANDE ALERTA. Isto é, 
quando aceitarem o amor e a esperança, que serão dadas 
a elas. Será o maior Dom que vão receber nesta vida na 
Terra. 
Minha filha, as pessoas nunca devem condenar aqueles 
que não honram o Meu Pai. Elas nunca devem perder a 
esperança por aqueles que também rejeitam o Meu Filho. 
Estas almas são todas amadas com uma profunda ternura 
pelo Meu Filho, que só quer salvá-las. 
Esperança, Minha filha, é um Dom de Deus-Pai. Nunca 
deve ser enfraquecida em favor do medo ou da 
negatividade. A Misericórdia do Meu Filho não conhece 
limites. Vai ser dada a todos e a cada um de vocês em 
breve. 
A esperança e a alegria devem estar na vanguarda dos 
seus pensamentos, filhos, porque o Meu Filho está 
prestes a dar um Dom tão grande para os seus filhos, a 
fim de salvar o mundo. 
Ele quer que toda a Humanidade faça parte dessa Grande 
Era Gloriosa de paz, que aguarda todos vocês. 
Rezem, rezem, rezem para que todas as almas na Terra 
acolham este Dom de Amor com o coração aberto e 
humilde. 
Através do GRANDE ALERTA, a Misericórdia de Deus 
será finalmente mostrada à Humanidade. 
Após (do GRANDE ALERTA) não podem haver dúvidas a 
respeito de quanto todos os seus filhos são amados e 
acarinhados por Ele. Sua amada Mãe, Rainha dos Céus 
 
286. Rezem como nunca rezaram antes 
Recebido domingo, 18 de dezembro de 2011, 15:10 
 
Minha querida filha, aquelas pessoas, que estão tão longe 
de Mim, são Minha preocupação principal. 
Todo o esforço deve ser feito por Meus seguidores, para 
espalhar Minha Oração, dada a vocês por Meu Pai Eterno, 
pedindo Imunidade para as suas almas (Cruzada de 
Orações 13): 
Oh Pai Celestial, através do Amor de Vosso amado 
Filho Jesus Cristo, cuja paixão na Cruz nos salvou do 
pecado, por favor, salva todos aqueles que ainda 
rejeitam a mão da Misericórdia. Enche suas almas, 
querido Pai, com o Vosso Amor! Peço-Vos, ó Pai 
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Celestial, ouça minha oração e salva essas almas da 
eterna condenação. Através da Vossa misericórdia,  
permite que elas sejam as primeiras a entrar na Nova 
Era de paz na Terra. Amém. 
 
Exorto a todos os fiéis, que lerem estas Sagradas 
mensagens, dadas ao mundo, a rezar como nunca 
rezaram antes! 
Eu preciso da sua devoção, para garantir que todos os 
Meus filhos aceitem Meu Dom com amor e alegria em 
seus corações. 
Eles não devem ter medo, porque Eu venho com um Dom 
de Amor e de Misericórdia. 
Seu Jesus, Redentor e Salvador de toda a Humanidade 
 
287. Cruzada de Orações (15): Obrigado 
pelo Dom da Divina Misericórdia 
Recebido segunda-feira, 19 de dezembro de 2011, 19:30 
 
Minha querida filha, como Eu desejo, que os Cristãos em 
toda parte vão prestem homenagem ao Meu Nascimento, 
do fundo dos seus corações. 
Eu desejo fervorosamente, que toda a Humanidade 
permita que o Meu Espírito Santo possa penetrar seus 
corações e almas neste momento. 
Meu Nascimento deve ser reverenciado por aquilo que ele 
representa, quando celebrado. Lembrem-se vocês estão 
honrando o Meu Dom da Salvação! 
É por isso que Eu fui enviado por Meu Pai a primeira vez. 
É por isso que Eu vou voltar de novo, para oferecer à 
Humanidade uma segunda chance de redenção. 
Quero que Meus filhos ofereçam a seguinte Cruzada de 
Oração, neste Natal: 
Cruzada de Orações (15): Obrigado pelo Dom da 
Divina Misericórdia 
 
Ó Meu Pai Celestial, nós Vos honramos com uma 
apreciação profunda, pelo sacrifício que fizestes,  
quando nos enviastes o Salvador para o mundo. 
Oferecemos-Vos com alegria e ação de graças  
a nossa oração em humilde gratidão, pelo Dom da 
Divina Misericórdia que Vós dareis a Vossos filhos.  
Rogamos-Vos, ó Deus Altíssimo, para que sejamos 
dignos e aceitemos Vossa grande Misericórdia com 
gratidão. Amém. 
Seu amado Salvador, Jesus Cristo 
 
288. Pecadores que voltam-se para Mim, 
encontrarão favor instantâneo 
Recebida terça-feira, 20 de dezembro de 2011, 20:30 
 
Minha querida e amada filha, por que Meus filhos sentem-
se tão abandonados no mundo agora? 
Por que eles desesperam de tristeza e solidão, quando 
tudo o que têm a fazer é chamar a Mim, seu Jesus, 
para dar-lhes conforto? 
Cada um deles deve voltar e pedir-Me ajuda. Vou 
responder a cada oração. Nenhum pedido será ignorado e 
suas orações serão respondidas de acordo com a Minha 
Santa Vontade. 
Muitos se esquecem que quando eles voltam-se para 
Mim, Eu estou constantemente em pé ao lado deles. 
Cada alma na Terra é preciosa para Mim. 
Se eles percebessem que Me dão grande alegria, quando 
se voltam para Me pedir ajuda. 
Me dá ainda mais alegria e felicidade, quando os 
pecadores Me pedem para perdoá-los e mostram 
tristeza por seus pecados. 
Estas são as almas que encontrarão favor 
instantâneo. Diga-lhes que nunca devem ter medo de se 
voltar para Mim, pois Sou sempre misericordioso. O alívio 
que vão sentir depois, é uma graça que Eu distribuo sobre 
as pessoas com corações sinceros e quentes. 
Esta é a época do ano, em que a Minha Misericórdia é 
derramada por todo o mundo a mais. Então venham a 
Mim agora, para receberem a força e as graças 

necessárias para ajudá-los a suportar suas provações no 
mundo. Seu Jesus, Salvador e Redentor da Humanidade 
 
289. Até mesmo o pecado de assassinato 
pode ser perdoado 
Recebido quarta-feira, 21 de dezembro de 2011, 20:10 
 
Minha querida amada filha, sou Eu. 
Agora Eu venho para oferecer conforto aos 
pecadores, que acreditam que não são dignos de estar 
diante de Mim. 
Apelo a aqueles de vocês, pobres almas torturadas, que 
acreditam que seus pecados são tão repulsivos, que 
Eu não poderia perdoá-los. Como vocês estão 
errados. 
Vocês não sabem que não existe nenhum pecado que Eu 
não possa perdoar? Por que vocês estão com tanto 
medo? 
Vocês não sabem que até mesmo o pecado mais grave 
de assassinato pode ser perdoado? Todos os pecados 
podem ser perdoados, se for mostrado sincero e 
verdadeiro arrependimento. 
Estou esperando. Abram seus corações para Mim! 
Confiem em Mim! Sou provavelmente o único 
verdadeiro amigo que vocês têm, em que vocês podem 
dizer qualquer coisa e não vou Me chocar. 
O pecado é um fato da vida. Muitas poucas almas, 
incluindo almas escolhidas, podem permanecer em 
um estado de graça por qualquer período de tempo. 
Nunca sintam que vocês não podem confessar seus 
pecados, independentemente de como graves eles 
possam ser. 
Se vocês têm medo de Mim e continuam a virar as costas, 
vocês vão se distanciar ainda mais de Mim. 
Muitos dos Meus filhos não se sentem dignos do Meu 
Amor. No entanto, Eu amo todos, incluindo os pecadores 
endurecidos. Eu não aceito o pecado. Eu nunca poderia 
fazer isso. Mas Eu amo o pecador. 
Foi por causa do pecado que fui enviado para o seu 
mundo como um Salvador, para que vocês possam ser 
perdoados. 
Para ser perdoados vocês precisam pedir o perdão. 
Quando buscarem o perdão, vocês devem ser 
primeiramente humildes. Porque sem humildade não há 
verdadeiro arrependimento. 
Eu, o seu Salvador, peço que vocês parem e pensem 
sobre como vivem as suas vidas. Vocês amam a Deus 
com suas boas ações e amam ao seu próximo, ou não. 
Vocês não necessitam conhecer-Me para amar-Me, filhos. 
Através de suas obras, seu amor para com os outros, a 
bondade e a generosidade que mostram, vocês 
demonstram seu amor por Mim, sem perceber. 
Através da humildade de seus corações, quando 
demonstram verdadeiro remorso por todas as ações 
erradas em suas vidas, vocês também provam o seu amor 
por Mim. 
De que outra forma vocês acham, que podem chegar-se 
perto do Meu Coração? 
Vocês nunca devem ter medo de se aproximar de Mim! Eu 
nunca estou longe. 
Venham até Mim agora, para que Eu possa alimentar 
suas almas e dar-lhes a paz que vocês desejam. 
O seu amado Jesus 
 
290. Virgem Maria: O plano para redimir a 
Humanidade para a Segunda Vinda está 
completo 
Recebido quinta-feira, 22 de dezembro de 2011, 09:30 
 
Minha filha, o mundo deve se preparar para o Meu Filho 
através da oração. 
O plano do Meu precioso Filho para redimir a 
Humanidade para a Segunda Vinda está completo. 
Tempo foi dado para permitir que a fé se difunda através 
destas e de outras mensagens Divinas. 



O Livro da Verdade 

www.jesusfala.org/O_Livro_da_Verdade.pdf 125

Mesmo um pequeno grupo de Cristãos devotos, orando 
por aqueles, que negam o Meu Filho, pode salvar essas 
almas. 
Você, Minha filha, deve pedir o maior número possível de 
seguidores para rezar por imunidade por estas pobres 
almas em pecado. 
Exorto todos os seguidores do Meu Filho, para nunca 
perderem a esperança por toda a Humanidade. 
Muitas pobres almas não entendem o que estão fazendo, 
quando elas negam a existência de Deus, o Pai Celestial. 
Suas mentes são ditadas pela lógica humana, onde todas 
as coisas são baseadas em como eles são vistos a olho 
nu. 
Eles não conseguem entender que a Terra é 
simplesmente um planeta que foi criado por Deus para 
seus filhos. É apenas um lugar temporário. 
O Novo Paraíso é a sua herança verdadeira. 
Rezem, rezem, rezem para estes filhos, para que o 
Espírito Santo toque suas almas e acenda o amor em 
seus corações por Meu Filho. 
Nunca se esqueçam que o Natal é uma festa Santa para 
celebrar o Salvador, que foi enviado para dar a todos os 
Meus filhos a vida eterna. 
Sua Mãe Santíssima, Rainha dos Céus 
 
291. Deus Pai: Meu Filho está sendo 
enviado para reivindicar Seu trono de 
direito 
Recebido sábado, 24 de dezembro de 2011, 18:00 
 
Minha filha, assim como Eu enviei um Salvador ao mundo 
pela primeira vez, para salvar a Humanidade, agora estou 
pronto para enviar o Meu Filho Jesus, o Redentor da 
Humanidade, mais uma vez, para salvar as almas que 
não poderiam ser salvas de outra maneira. 
Meus filhos devem compreender o significado do sacrifício 
doce-amargo que Eu fiz pela Humanidade, quando enviei 
Meu Filho pela primeira vez. 
Quando percebi que a única maneira de redimir a 
Humanidade seria enviar um Salvador, Eu sabia que não 
poderia esperar por qualquer profeta ou alma 
escolhida para sofrer tal sacrifício. Decidi pela segunda 
pessoa da Minha Divindade que enviaria o Filho para 
salvar a Humanidade. Esta foi a única forma eficaz para 
frustrar os planos de Satanás, tão grande é o Meu Amor 
por Meus filhos. 
O tempo de ver Meu Filho crescer e tornar-se um homem 
foi ao mesmo tempo agradável e doloroso, sabendo o que 
estaria à frente Dele. No entanto, por causa do profundo 
Amor que tenho por cada um dos Meus filhos, isso foi um 
sacrifício suportado voluntariamente para salvar Minha 
família. 
Agora, como o GRANDE ALERTA está perto, estou 
preparando o mundo também através destas Santas 
Mensagens, para receber Meu Filho pela segunda vez. 
A Segunda Vinda do Meu amado Filho está perto, 
filhos. Ele está sendo enviado para reivindicar Seu Trono 
de direito, quando Ele reinará como Rei da Humanidade. 
Este glorioso evento será espetacular e é a parte final do 
Plano para salvar a raça Humana do mal, que existe 
neste mundo. Logo Satanás será lançado para fora. Seus 
seguidores e os ímpios de coração ficarão chocados e 
desmaiados. Eles deverão fazer uma escolha nesta fase. 
Ajoelhar-se e implorar por misericórdia e serem salvos, ou 
recusar o grande Dom que será apresentado a eles. 
Meus filhos, unam-se todos e não temam o ridículo. 
Todos são guiados pelo Espírito Santo e estão recebendo 
a proteção dos Anjos e Santos no Céu. Caberá a vocês, 
Meus seguidores, proclamar a Palavra e a Promessa de 
Meu Filho, que deseja que estas mensagens sejam 
espalhadas em todo o mundo. 
Também será através das suas orações que os pecadores 
perdidos poderão ser arrancados dos braços do maligno. 
Filhos, vocês estão nos estágios iniciais da batalha 
final. Sua segunda chance de salvação eterna está sendo 
dada a vocês através da Misericórdia do Meu Filho muito 

amado. Não desperdicem esta oportunidade! Juntem-se 
como um só em união com sua família no Céu, para salvar 
seus irmãos e irmãs na Terra. 
Alegrem-se neste Natal porque será uma celebração 
especial, porque vocês devem ajudar agora a preparar as 
almas para a Segunda Vinda do Meu Filho, depois que o 
GRANDE ALERTA ocorrer. 
Eu os amo a todos, filhos. Levem Meu amor. Abracem-Me, 
o Pai Eterno, que vai fazer todo o possível para levá-los 
todos para a Nova Era de paz. Deus, o Pai 
 
292. Honrar a importância da Família 
Recebido domingo, 25 de dezembro de 2011, 18:00 
 
Hoje, Minha filha, é uma celebração do Meu Nascimento. 
É também um dia especial para as famílias. 
Lembrem-se que a Sagrada Família também nasceu neste 
dia. Esta Sagrada Família tem uma relação com as 
pessoas de todo o mundo de hoje. 
Assim como todas as almas na Terra fazem parte da 
família do Meu Pai Eterno, também as pessoas em todos 
os lugares devem honrar a importância da família. 
É somente através da família que o verdadeiro amor 
nasceu. Enquanto muitas famílias no mundo sofrem de 
ruptura, raiva e separação, é importante entender isso. 
Se não houvesse famílias na Terra, não poderia haver 
vida. A família representa tudo o que Meu Pai Eterno 
deseja para Seus filhos na Terra. 
As Famílias, quando em conjunto, criam um amor íntimo, 
conhecido apenas nos Céus. Destruam a família, e vocês 
vão danificar o amor puro que existe dentro de cada alma, 
que faz parte dessa família. 
Satanás gosta de dividir as famílias. Por quê? Porque 
ele sabe que o ninho de amor, essencial para o 
crescimento espiritual da Humanidade, vai morrer quando 
a família estiver dividida. 
Por favor rezem, filhos, para que as famílias se unam. 
Orem para que as famílias rezem juntos. Rezem para 
manter Satanás fora das casas da sua família. 
Nunca se esqueçam, que todos vocês são parte da família 
de Meu Pai e devem estimular essa unidade na Terra 
sempre que possível. Nem sempre é o caso, Eu sei, mas 
esforcem-se sempre para manter a unidade familiar, a fim 
de manter o amor um pelo outro. 
Se vocês não tiverem uma família na Terra, então 
lembrem-se que vocês fazem parte da família que Meu 
Pai criou. Esforcem-se para juntar-se com a família do 
Meu Pai na Nova Era de paz. 
Rezem pedindo as graças necessárias, para permitir que 
vocês encontrem o seu verdadeiro lar neste Novo Paraíso, 
em que serão convidados para entrar na Minha Segunda 
Vinda. O seu amado Jesus, Salvador da Humanidade 
 
293. Fui acusado de heresia e blasfêmia, 
quando Eu andava na Terra 
Recebido segunda-feira, 26 de dezembro de 2011, 15:50 
 
Eu sou o teu Jesus, que nunca te abandona, não importa 
o quanto você sofra. Eu sou o Alfa e o Omega, o Filho de 
Deus, feito homem e que nasceu da Imaculada Virgem 
Maria. 
Minha amada filha, eleve-se acima desta súbita explosão 
de sofrimento e nunca se esqueça do número de almas 
que você está salvando neste processo. 
Meus filhos devem sofrer a purificação, a fim de que suas 
almas sejam purificadas neste momento. Então, eles 
devem acostumar-se com isso. Muitos dos Meus filhos 
ainda estão sendo purificados antes de ocorrer o 
GRANDE ALERTA. Eles vão entender em tempo por que 
isto está acontecendo com eles, Minha filha. 
Os Anjos estão com você o tempo todo, como nunca 
antes. Porque você, Minha filha, agora você vai receber o 
maior número de ataques, muito fortes, por causa dessas 
mensagens. Cada Palavra que Eu proferir agora será 
rasgada em pedaços. 
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Cada lição e Verdade que Eu tento transmitir ao mundo, 
agora vai ser questionada e considerada blasfema. 
Minha Santa Palavra, quando ensinei aos Meus 
seguidores, quando Eu andava na Terra, também foi 
criticada. 
Fui acusado de heresia, blasfêmia e de tolerar pecadores, 
quando caminhei entre Meu povo. Minha Palavra não foi 
aceita em muitos lugares e especialmente entre os 
sacerdotes e os fariseus. 
Minha filha, essas pessoas, que zombarão 
descaradamente por causa de seu auto-proclamado 
conhecimento das escrituras, serão os piores criminosos. 
Eles vão argumentar arrogantemente que a sua 
interpretação equivocada do Santo Evangelho é mais 
importante que a Verdade. 
Seu orgulho impede de reconhecerem a Minha Voz, 
que está sendo transmitida para o mundo de hoje. 
Nunca se envolva com essas pobres almas, Minha filha, 
pois elas não são da Luz. Infelizmente, elas acreditam que 
são. Lembre-se daqueles que olham para baixo e zombam 
de outros em Meu Nome, esses não Me representam. 
Eles não mostram amor, compreensão e humildade. 
 Estes ataques estão sendo montados para pará-la nesta 
missão, e criar novas dúvidas em sua mente. Reze por 
essas pessoas! Ignore-os! Focalize apenas a Minha Voz e 
não permita que esta Sagrada Missão seja afetada desta 
forma. 
Satanás está trabalhando ativamente dentro dessas almas 
e vai usar todas as formas de argumentação astuta, para 
minar estas mensagens de Meus lábios. Ao envolver-se 
ou responder a esses ataques, você dará a Satanás o 
poder que ele procura. 
Vá agora em paz. Continue olhando em frente e continue 
sendo obediente aos Meus desejos em todos os 
momentos. Lembre-se que você tem Me dado o dom de 
seu livre arbítrio. Permita-Me, portanto, guiá-la. Confie em 
Mim completamente. Eu te amo. Seu Jesus 
 
294. Virgem Maria: As dores de parto já 
começaram 
Recebido terça-feira, 27 de dezembro de 2011, 14:00 
  
Minha filha, as dores de parto já começaram. 
Chegou o momento para o nascimento de um Mundo 
Novo, um novo começo. 
Muitas mudanças ocorrerão agora na Terra, como nunca 
antes foi testemunhado. 
Meu Pai Celestial está enviando o Meu amado Filho Jesus 
Cristo mais uma vez, para salvar a Humanidade das suas 
maldades. 
Você, Minha filha, vai testemunhar uma série de eventos, 
que já tinham sido revelados a você. 
Você não deve ter medo, pois esta limpeza é essencial 
para despertar a Humanidade, porque as almas devem 
ser salvas. 
Os sinais terão início conforme profetizado. Meus 
filhos devem aceitar estas alterações com um coração 
humilde e contrito. 
Rezem, rezem pelas almas, para descartar o pecado do 
orgulho e pedir perdão por suas ofensas contra Deus, o 
Pai. 
A incapacidade de se redimirem irá resultar em uma 
punição severa. 
A Misericórdia do Meu Filho é tão grande, que Ele vai dar 
tempo para os Meus filhos se arrependerem. 
Mas vocês devem rezar agora por todas as almas, para 
que possam ser dignas de entrar na Nova Era de paz. 
Sua amada Mãe, Maria, Rainha dos Céus 
 
295. Deus Pai: Aceitem esta última chance, 
ou enfrentem um terrível Castigo 
Recebido quarta-feira, 28 de dezembro de 2011, 15:15 
 
Minha filha, agora você tem o dever de informar os Meus 
filhos em todos os lugares da urgente necessidade de 
buscar a redenção. 

Por causa da Minha Grande Misericórdia, Eu agora envio 
o Meu Filho para oferecer à Humanidade uma última 
chance de voltar a Mim, seu Pai Celestial. 
Eu posso revelar que a Grande Misericórdia (o GRANDE 
ALERTA) a ser mostrada a todos os Meus filhos, vai 
ter lugar apenas uma vez só. 
Eles, Meus filhos, devem aceitar esta última chance de 
salvação, ou aceitar que um terrível castigo cairá sobre 
o mundo. 
Cada alma na Terra vai em breve testemunhar os sinais 
da Iluminação da Consciência (o GRANDE ALERTA). 
Cada um deles cairão de joelhos de vergonha, quando 
virem, provavelmente pela primeira vez, o quão doloroso 
seus pecados aparecem em Meus olhos. 
Para aqueles com um coração bondoso e humilde, eles 
vão aceitar esta Grande Misericórdia, com gratidão e 
alívio. 
Os outros vão ver isto como um processo muito difícil e 
muitos irão rejeitar Minha Mão de Amor e de amizade. 
Rezem por essas almas urgentemente, Minha filha, pois 
sem oração, não pode ser dada uma segunda chance a 
elas. 
O mundo finalmente vai aceitar o Poder de seu Pai 
Celestial, quando o milagre nos céus for testemunhado 
por todos em toda parte. 
O nascimento do novo mundo está muito perto. Segurem 
a Minha Misericórdia agora, enquanto podem! Não 
deixem-na até o último minuto! 
Juntem-se como um em união Comigo, a abraçar a Nova 
Era de paz, que aguarda todas aquelas almas 
graciosas que Me amam! 
Minha Misericórdia é tão grande, que a oração que Meu 
Filho tem dado ao mundo, através de você, Minha filha, de 
Imunidade para essas almas (veja abaixo a Cruzada de 
Orações número 13) será tão poderosa que as almas que 
ainda estão na escuridão podem e vão ser salvas. 
 
”Oh Pai Celestial, através do Amor de Vosso amado 
Filho Jesus Cristo, cuja paixão na Cruz nos salvou do 
pecado, por favor, salva todos aqueles que ainda 
rejeitam a Mão da Misericórdia. Enche suas almas, 
querido Pai, com o Vosso Amor! Peço-Vos, ó Pai 
Celestial, ouça minha oração e salva essas almas da 
eterna condenação. Através da Vossa misericórdia,  
permite que elas sejam as primeiras a entrar na Nova 
Era de paz na Terra. Amém.” 
 
Lembrem-se, filhos, do poder da oração e como ela pode 
mitigar o Castigo. 
Rezem, rezem, rezem para que o mundo possa e vai ser 
salvo e que a Grande Tribulação possa ser evitada. 
Seu Pai Celestial, Deus, o Altíssimo 
 
296. Virgem Maria: Meu Rosário pode 
salvar nações 
Recebido quinta-feira, 29 de dezembro de 2011, 14:15 
 
Minha filha, recitando Meu Santo Rosário pode salvar 
nações. 
Meus filhos nunca devem esquecer o poder do Meu Santo 
Rosário. 
É tão poderoso, que torna o enganador inútil. Ele não 
pode fazer nada contra vocês ou suas famílias, 
quando vocês recitarem o Rosário diário.  
(Obs.: O Rosário tem 4 terços.) 
Por favor, peça aos Meus filhos, que comecem rezar o 
Meu Santo Rosário a partir deste dia em diante, a fim de 
proteger, não só suas famílias, mas também suas 
comunidades. 
O Rosário é a arma mais poderosa contra os planos do 
maligno, para destruir o que ele pode fazer nestes, seus 
últimos dias na Terra. 
Nunca subestimem as mentiras que ele planta nas mentes 
das pessoas, a fim de levar os Meus filhos para longe da 
Verdade. 
Tantos, sob sua influência, vão chutar e lutar contra a 
Verdade da Misericórdia de Meu Filho. 
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Ao rezar Meu Santo Rosário, vocês podem proteger as 
almas das mentiras. 
Seus corações podem e vão ser abertos, se vocês 
reservarem um tempo para rezar o Meu Rosário. 
Rezem agora para os Meus filhos abrir seus corações 
para a Verdade. Rezem também para que todos os Meus 
filhos encontrem a força para aceitar a Misericórdia de 
Meu Filho (GRANDE ALERTA). 
Sua amada Mãe, Rainha dos Anjos 
 
297. Todo tipo de Misericórdia será 
mostrada para aqueles que não amam Meu 
Pai 
Recebido quinta-feira, 29 de dezembro de 2011, 15:00 
 
Minha querida amada filha, Meus filhos em todos os 
lugares serão despertados em breve de um sono profundo 
e vazio. 
Quando eles despertarem para o GRANDE ALERTA, 
muitos ficarão aterrorizados. Para aqueles que vão ficar 
com medo Eu tenho que dizer isto: 
Sejam gratos, vocês estão sendo acordados das trevas! 
Sejam alegres, porque a vocês está sendo mostrada 
Minha Luz de Misericórdia! Se vocês sentem isso como 
algo doloroso, então Eu lhes imploro para suportar esta 
limpeza com humildade. Pois sem esta limpeza, vocês 
não terão a vida eterna que é seu direito. 
Rezem a Mim para ajudá-los durante esses momentos 
difíceis e Eu vou lhes levantar e dar-lhes a força que 
precisarem! 
Rejeitem Minha Mão de Misericórdia, e a vocês serão 
dado somente um período muito curto para se arrepender. 
Haverá todo o tipo de misericórdia mostrado para 
aqueles, que não amam o Meu Pai. Mas saibam que 
Sua paciência está se esgotando. 
Haverá um só grande Ato da Minha Misericórdia mostrado 
(o GRANDE ALERTA). Caberá a vocês tornarem-se 
humildes e implorar por misericórdia. Vocês não podem 
ser forçados a fazer isso. 
Rezem, para que, se vocês não podem lidar com esta 
limpeza, que os outros então rezem por suas almas. 
Nunca tenham medo de Mim! Nunca rejeitem Minha Mão 
da Salvação. Porque sem Mim vocês não são nada. 
Não esperem para clamar pelo Meu amor até que seja 
tarde demais para ajudá-los! Seu Salvador Jesus Cristo 
 
298. Sem Meu Ato de Misericórdia, as 
nações iriam destruir-se umas às outras 
Recebido sábado, 31 de dezembro de 2011, 12:00 
  
Extrato das mensagens privadas, reveladas a Maria da 
Divina Misericórdia, que inclui a Cruzada de Orações (16) 
para as pessoas, para que aceitem as graças que vão ser 
dadas a elas por Jesus durante o GRANDE ALERTA e 
uma chamada para proclamar a Sua Palavra Santíssima 
para todo o mundo: 
 
Minha filha, o GRANDE ALERTA provará a autenticidade 
destas Minhas Santas Mensagens para todo o mundo. 
Vocês nunca devem ter dúvidas delas! De nenhuma 
forma, nenhuma delas foi contaminada. 
Preparem-se para o GRANDE ALERTA e digam para suas 
famílias e crianças para rezar uma pequena oração, 
pedindo perdão por seus pecados! 
Agora vou dar-lhes uma Cruzada de Oração especial para 
o mundo, para ajudar as almas a permanecerem fortes 
durante o grande Ato de Misericórdia, que apresento para 
o mundo agora: 
Cruzada de Orações (16): Para ajudar as almas a 
permanecerem fortes durante o GRANDE ALERTA 
 
Ó Meu Jesus, mantende-me forte durante esta prova 
da Vossa misericórdia. Dai-me as graças necessárias 
para tornar-me pequeno ante Vossos olhos. Abri meus 
olhos para a Verdade da Vossa promessa de salvação 
eterna. Perdoai-me os meus pecados e mostrai-me 

Vosso Amor e a mão da Vossa amizade. Abraçai-me 
nos braços da Sagrada Família, para que possamos 
todos nos tornar um de novo. Eu Vós amo, Jesus, e 
prometo-Vos, deste dia em diante, vou anunciar a 
Vossa Santa Palavra, sem medo no meu coração e 
com pureza de alma, para todo o sempre. Amém. 
 
Nunca temam este grande Ato da Minha Misericórdia, que 
deve ter lugar agora, ou as nações iriam destruir-se umas 
às outras. 
A maioria da Humanidade irá converter-se, mas a 
batalha pelas almas vai intensificar-se agora. 
O seu amado Jesus, Redentor de toda a Humanidade 
 
299. Virgem Maria: Vai ter paz temporária 
no mundo, se as almas obscuras se 
converterem 
Recebido domingo, 1° de janeiro de 2012, 15:00 
 
Minha filha, o tempo está perto, mas Meus filhos devem 
mostrar paciência. Tudo está indo de acordo com a 
Santa Vontade de Meu Pai. 
Filhos, vocês devem perceber, que as forças do mal em 
seu mundo ameaçam sua fé em Deus-Pai. Essas forças 
do mal não vão ganhar, porque não têm poder sobre o 
Meu Pai Celestial. No entanto, eles vão atormentar seus 
irmãos e irmãs por meio de guerra, assassinato e o 
controle. 
Rezem para que estas almas obscuras vejam a Luz do 
Meu Filho em breve! Se eles verem e se converterem 
durante do GRANDE ALERTA, em seguida, haverá uma 
paz temporária na Terra. 
Meu Filho, Jesus Cristo, em quem todas as almas 
precisam confiar para a salvação, está impaciente para 
trazer à Humanidade sua Grande Misericórdia. 
Rezem muito, Meus filhos, para a salvação dessas almas 
obscuras, que não vão sobreviver ao GRANDE ALERTA! 
Essas pobres almas serão aterrorizadas, não apenas 
quando elas testemunharem seus pecados, mas quando 
verem a escuridão em que se encontram. Essa escuridão 
tem nublado as suas almas de tal forma, que a Luz da 
Misericórdia de Meu Filho vai fazê-las sentir-se fracas e 
impotentes. 
Muitas estarão fracas demais para compreender a 
Misericórdia, que Meu Filho irá lhes oferecer. 
Rezem por essas almas, Eu exorto vocês! Meu Filho está 
determinado a salvar essas almas primeiro. Ele precisa 
de mais orações, filhos. Vocês devem implorar por 
piedade por essas almas obscuras. 
Minha filha, peça aos Meus filhos para dedicarem esta 
Cruzada de Oração a Mim, a Mãe da Salvação: 
 
Cruzada de Oração (17): Para a Mãe da Salvação 
(Virgem Maria) 
 
Ó Imaculado Coração de Maria, Mãe da Salvação e 
Medianeira de todas as graças, Vós que ides participar 
na salvação da Humanidade da maldade de Satanás, 
rogai por nós! Mãe da Salvação, rezai para que todas 
as almas possam ser salvas e aceitem o Amor e a 
Misericórdia, mostradas por Vosso Filho, nosso 
Senhor Jesus Cristo,  que vem mais uma vez para 
salvar a Humanidade, e para nos dar a chance da 
salvação eterna. Amém. 
 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
300. Existe apenas uma Verdade. Uma Luz. 
Qualquer outra coisa é mentira. 
Recebido domingo, 1° de janeiro de 2012, 17:30 
 
Minha amada filha, sabe que, não importa quão difícil é 
esta missão, Eu não deixarei de direcioná-la. 
Minha voz encoraja você em todos os momentos. Meu 
espírito move o seu coração, para que você seja submissa 
a Ele. Meu amor é tão envolvente, que você será incapaz 
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de virar as costas para Mim, ou Me negar. No entanto, 
você acha que pode tropeçar pelo caminho. 
Quando você tenta analisar a Minha Palavra, você vai 
achar que é incapaz de fazer isso com sucesso. 
Nenhuma quantidade de análises pode mudar a 
Verdade do que Eu digo. 
Ninguém, incluindo você, Minha filha, tem a autoridade 
para distorcer o significado da Minha Santa Palavra, 
para que ela se torne mais aceitável em seus olhos. 
Isso se aplica a Minha Palavra contida na Bíblia Sagrada e 
Minha Palavra contida dentro dessas mensagens. 
Confia mais em Mim, Minha filha! Peça a Meus filhos e 
todos os Meus amados seguidores para confiar em Mim 
completamente! 
Eu nunca vou deixar a Humanidade para baixo. Eu 
nunca vou virar as costas para os pedidos dos Meus 
queridos filhos. Eu vou sempre responder às pobres 
almas, que pedem a Minha Misericórdia. 
O que Eu nunca vou fazer, Minha filha, é falar aos 
Meus filhos a fim de atender às suas necessidades e 
dar-lhes o que eles querem ouvir. 
A Verdade deve ser dita. Minha Santa Palavra nunca deve 
ser diluída ou a Verdade adulterada. 
Minha Santa Palavra nunca deve ser alterada, ajustada 
ou distorcida para que ela se torne uma mentira. 
Saibam que o tempo para Minha justiça está próximo. 
Entendam que a Minha Misericórdia é grande, mas a 
maldade que Eu vejo em seu mundo Me enoja. 
Esta maldade é ainda justificada por aqueles, que 
professam a Minha Palavra e que afirmam conhecer-Me. 
Eles têm distorcido Meus Ensinamentos durante séculos, 
para adequar a sua avareza, luxúria, orgulho e ganância. 
Como isto quebra Meu Coração, ver os atos de 
depravação diante de Mim e testemunhar como Meus 
filhos estão enganados em acreditar que esses atos são 
aceitáveis aos Meus olhos. 
Acordem para a Verdade! Minha Grande Misericórdia 
estará disponível para cada alma, durante o GRANDE 
ALERTA. 
Mas cuidado! Estes Cristãos, que acreditam que a 
Verdade distorcida de Meus Ensinamentos será aceitável 
diante de Mim, ficarão chocados durante o GRANDE 
ALERTA. Eles resistirão à Verdade, quando Eu revelar 
que seus pecados Me ofendem muito. 
Exorto essas pessoas a aceitar que Eu sou a Verdade e a 
Luz. Existe apenas uma Verdade. Uma Luz. Qualquer 
outra coisa é uma mentira. 
Examinem honestamente a sua consciência, filhos, antes 
do GRANDE ALERTA ocorrer! Aprendam a identificar a 
Verdade antes de vir diante de Mim! Pois então e só então 
o seu sofrimento será menor. 
O vosso Mestre e Redentor, Salvador de toda a 
Humanidade, Jesus Cristo 
 
301. Virgem Maria: O momento de triunfo 
do Meu Imaculado Coração está perto 
Recebido segunda-feira, 2 de janeiro de 2012, 12:00 
 
Minha filha, o momento de triunfo do Meu Imaculado 
Coração não está longe. 
Como o poder de Satanás está diminuindo, ele se torna 
mais cruel em sua perseguição das almas. 
Mesmo almas fortes vão encontrar este período difícil, 
porque a sua fé será testada até o limite. 
Minha filha, quando a fé dos Meus filhos for testada desta 
maneira cruel, eles não devem vacilar, mas ficar 
alertas. Eles devem permanecer puros de coração em 
todos os momentos. 
Eles também devem permanecer em silêncio, quando 
sentirem inveja em suas almas. A inveja e o ciúme leva ao 
ódio. A inveja de almas escolhidas está aumentando, 
mesmo entre aqueles, que amam o Meu Filho. 
Filhos, vocês nunca devem sucumbir a essa tentação, que 
foi colocada em seus corações pelo maligno. 
Haverá agora um aumento de ciúme generalizado de 
todos os visionários e mensageiros santos no mundo. 

Isto foi predito, porque eles estão entre os muitos Santos 
dos Fim dos Tempos. 
Sua missão é difícil e eles vão sofrer intensamente, pelas 
tarefas deles. 
Minha filha, peço a todos aqueles que Me veneram, sua 
Mãe Santíssima, a rezar a Mim pela proteção de 
videntes e profetas do Fim dos Tempos. 
Eles precisam de suas orações. Se vocês tiverem dúvidas 
sobre estas almas, que foram escolhidas para dar a 
Verdade ao mundo, então rezem por elas 
independentemente. 
Vocês todos são a criação de Deus. Vocês devem mostrar 
amor uns aos outros! Proclamem a Santa Palavra do 
Meu Filho, mas nunca insultem os filhos de Deus à 
custa de outro. 
Insultos não brotam do amor. Eles vêm do enganador, 
cujo ódio pela Humanidade não conhece limites. 
Se vocês amam o Meu Filho e encontram falhas em 
outras almas, então vocês devem selar os seus lábios. 
Nunca caluniem outros em Nome do Meu Filho! 
Meu coração é perfurado como com uma espada, quando 
vejo aquelas almas, que se dedicam a Mim, a Santa Mãe 
de Deus, desprezando os visionários escolhidos para 
ajudar a salvar almas. 
Rezem, rezem, rezem pelos visionários escolhidos por 
Deus Pai no mundo de hoje. 
Tenham a certeza de que eles, que sofrem os maiores 
insultos, falam em Nome de Meu Filho. 
Aqueles, cujas mensagens são desafiadas ferozmente, 
desaprovadas e dilaceradas, são geralmente as almas 
escolhidas. 
Eles são os alvos principais do maligno que, através de 
outras pessoas, quer enganar os fiéis em rejeitar esses 
videntes. 
Lembrem-se, esses mensageiros representam o Meu 
Filho e Sua Santa Palavra. 
Rejeitem os videntes autênticos, e vocês rejeitam a 
Palavra do Meu precioso Filho. 
Rezem sempre para o discernimento! No entanto, vocês 
nunca devem desprezar publicamente essas Divinas 
mensagens, dada à Humanidade a fim de salvar as almas 
do fogo do inferno. 
Bloqueiem a missão desses visionários, e vocês 
bloqueiem a salvação das almas. 
Sua amada Mãe, Rainha do Céu, Mãe da Salvação 
 
302. Deus Pai: Dois bilhões de almas irão 
converter, como resultado destas 
mensagens 
Recebido terça-feira, 3 de janeiro de 2012, 15:30 
 
Minha filha, o Dom da visão de hoje, onde Eu revelei a 
você o rosto do Meu Filho e o Meu, seu Pai Celestial 
amado, é raro. 
Você é abençoada, ter sido dado este Dom extraordinário 
dos Céus. Isso foi necessário, para torná-la mais forte. 
Seu sofrimento vai facilitar agora e você se tornará mais 
forte do que antes. 
Nunca tenha medo desta missão, pois você tem que saber 
agora, que todo o Poder sobre a Terra está em Minhas 
mãos Celestiais. Ninguém tem poder sobre o Pai. 
Mesmo o enganador não pode adulterar ou alterar Meu 
Plano Celestial para a Humanidade. 
O Céu se rejubila por causa da conversão, que evoluiu a 
partir destas, Minhas Mensagens para o mundo. Mais de 
dois bilhões de almas vão agora converter-se como 
um resultado direto dessas mensagens Divinas. 
Nenhum homem vai parar esta missão. Eles podem 
até tentar, mas será inútil. 
Minha proteção Divina cobre todas as almas, que 
proclamem a Verdade da salvação eterna. 
Nunca desistam, filhos, não importa quão difícil se torna o 
seu sofrimento! Nunca se esqueçam, que o sofrimento 
aproxima vocês do Meu Reino Celestial! Vocês, Meus 
filhos, se alegrarão em breve, quando sentirem as graças 
derramadas sobre vocês, através do Meu Filho. 
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Fiquem alertas! Continuem rezando por todas as almas e 
nunca duvidem por um minuto, que sou Eu, vosso Pai 
Eterno, que lhes traz paz de mente, corpo e alma, através 
destas mensagens. 
Tratem estas mensagens como Sagradas! Eles são e 
serão sempre de acordo com a Minha Palavra, dada ao 
homem desde o início dos Tempos. Elas irão inflamar a 
chama das suas almas,  de uma maneira, que vocês vão 
achar difícil ignorar. 
Permitam que Meu Espírito chegue até vocês e relaxem! 
Só assim então Eu posso tocar suas almas, e uma 
centelha de reconhecimento irá disparar seus corações. 
Convido-os a correr para Mim, para que Eu possa abraçá-
los da única maneira que um Pai pode fazer. 
Deixem-Me oferecer-lhes Minha proteção e as Graças, 
para fazê-los fortes o suficiente, para lutarem no Meu 
exército contra o mal em seu mundo. 
Meu exército vai trazer a paz que vocês desejam e o 
amor que vocês precisam para saciar a sua sede. 
Vão em paz, filhos, no conhecimento de que a Verdade 
está contida nestas mensagens, que tenho sancionado 
para todo o mundo. 
Vocês vão, se são puros e humildes de coração, 
reconhecer Meu Amor. Tornem-se pequenos, como 
crianças, diante dos Meus olhos. Só então Eu lhes levanto 
como os Anjos em Minha hierarquia, quando for a hora 
certa. 
Vão em paz. Descansem sua cabeça cansada sobre o 
Meu ombro, e Eu lhes trarei o conforto e consolo que 
desejam. 
Eu os amo, filhos. Cada um de vocês. 
Alegro-Me, pois quando chegar o dia para a nossa 
Sagrada Família se reunir, todos os Céus vão cantar em 
louvor e glória por toda a eternidade. Deus, o Pai 
 
(Nota: Referência de 2 bilhões de almas - Maria da Divina 
Misericórdia quer que se saiba que, em uma mensagem 
pessoal anterior, que ela recebeu de Deus Pai, ela foi 
informada de que "mais dois bilhões de almas, do que de 
outra forma teriam sido condenadas, serão salvas por 
causa dessas mensagens". Umas pessoas têm 
interpretado que a mensagem acima significa que apenas 
dois bilhões de pessoas no mundo serão salvas, o que 
não é correto. Haverá muito mais que isso. Estes dois 
bilhões são adicional.) 
 
303. Muito em breve Eu Me farei conhecido  
Recebido quarta-feira, 4 de janeiro de 2012, 18:15 
 
Minha filha, Me faço conhecido muito em breve. 
Os preparativos estão completos, mas Eu preciso de mais 
orações para aqueles, que vão morrer de uma morte 
miserável em um estado de pecado mortal durante o 
GRANDE ALERTA. 
Exorto Meus seguidores a rezar, rezar, rezar por essas 
pobres almas! 
Eu os amo, Meus amados seguidores. Como Me alegro 
com o amor e a pureza de corações, que testemunho 
entre vocês! Vocês Me trazem tanto conforto e facilitam 
Meu sofrimento. Sua devoção é como um bálsamo em 
Minhas feridas purulentas. 
No mundo, onde Eu sou demitido e rejeitado por muitos, é 
a lealdade de vocês, Meus amados seguidores, que Me 
traz grande alegria. 
Meu sofrimento é ditado pelo nível da Divindade no 
mundo. Este mundo, que honra a ambição, a glória de si 
mesmo e falsos ídolos. 
Meu Nome não é considerado importante. Minha Voz não 
é ouvida por causa do barulho das vozes da auto-
obsessão. 
Quão alto eles gritam e se orgulham de seus ganhos 
mundanos! Mas são os sussurros dos Meus amados 
seguidores, que Me permitem falar, para que Minha Voz 
seja ouvida. 
Vocês, Meus seguidores, estão agora em união Comigo, 
de uma maneira que irá surpreendê-los. 

Vai, Minha filha, e diga aos Meus amados seguidores, que 
Eu os amo, e que Minhas graças irão torná-los fortes o 
suficiente, para proclamar a Minha Santa Palavra a um 
mundo, que precisa ouvir a Verdade para que as almas 
possam ser salvas. O seu amado Jesus 
 
304. Tentativas de Guerra Nuclear no 
Oriente 
Recebido quarta-feira, 4 de janeiro de 2012, 19:20 
 
(Extração de uma mensagem pessoal à Maria da Divina 
Misericórdia) 
 
Minha amada filha, escutai-Me agora, enquanto Eu 
informar ao mundo, que as nações tentarão começar a 
destruir uns aos outros, no Leste. 
Muita oração é necessário, para garantir que esta guerra 
nuclear e outras atrocidades sejam evitadas. Nunca se 
esqueçam, que a oração é poderosa e pode atenuar 
muitos eventos maus. 
Devo lembrá-los do Meu desejo, de receber orações para 
salvar almas. 
Eu preciso de mais almas, Minha filha, especialmente 
aquelas, que estão destinadas a morrer durante o 
GRANDE ALERTA. 
Vocês devem saber agora, que esse é o Meu maior 
desejo, e serão as orações dos Meus seguidores, que 
podem trazer a salvação dessas almas. 
Exorto os grupos de oração em todos os lugares, para 
agora rezar muito por essas almas! 
Deus, Meu Pai Eterno, irá responder de acordo com suas 
solicitações e oferecer a salvação à essas pobres almas. 
Você está cansada agora, Minha filha. Vai em paz. 
Descansa. Seu Jesus 
 
305. Julguem e maldiçoem uns aos outros, 
em Meu Nome, e vocês estarão cuspindo 
na Minha cara 
Recebido sábado, 7 de janeiro de 2012, 15:40 
  
Minha amada filha, enquanto Meus seguidores continuam 
a lutar entre si, por causa da autenticidade destas Minhas 
Santas Mensagens para o mundo, mais e mais almas 
continuam afastando-se de Mim. 
Para aqueles de vocês, que afirmam conhecer-Me: 
Tenham a certeza de que seu amor por Mim deve ser 
comprovado. 
Não é suficiente dizer que Me amam. Vocês 
primeiramente devem amar o seu próximo. 
Como vocês amam o seu próximo? Tratando-os com amor 
e respeito, não importa quanto eles lhes ofendem. 
Ai daqueles que caluniam outros em Meu Nome! 
Vocês estão perdidos para Mim. Sem humildade em 
seus corações, quando vocês julgam e amaldiçoam outros 
em Meu Nome, vocês estão cuspindo na Minha cara. 
Lembrem-se, vocês não Me representam, quando 
caluniam e mostram ódio publicamente para os outros. 
No entanto, muitos daqueles que se projetam como 
Meus Santos Apóstolos, caiem nesta armadilha, 
lançada sobre eles por Satanás, a fim de levá-los. 
Vão embora, Eu lhes digo. Rezem pelo perdão. É muito 
melhor que vocês gastem mais tempo em oração pela 
salvação dos seus irmãos e irmãs. 
Oh, como Eu quero que estes seguidores, que dizem que 
vêm em Meu Nome, se comportem da maneira como 
Eu lhes ensinei! Como eles machucam essas pobres 
almas, que tentam de tudo para permanecer humildes 
ante Meus olhos. 
Há uma grande necessidade de discernimento em 
relação a essas mensagens Santas, que vêm dos 
Meus lábios, as Últimas Mensagens Divinas dessa 
forma, neste Final dos Tempos. 
Nunca criem sua própria opinião, baseada em uma 
compreensão imperfeita, de quem Eu sou e dos Meus 
Ensinamentos. 
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Acima de tudo, Sou um Deus de Misericórdia, antes que 
Eu venha como Juiz. 
Eu amo todos vocês, mas Eu sofro a mesma dor hoje, 
como experimentei durante Meu tempo no Jardim do 
Getsêmani. Eu nunca vou descansar, até salvá-los do mal. 
Qualquer homem, que disser que Eu não sofro, não Me 
conhece. 
Qualquer homem, que pensar que recebeu autoridade 
para julgar os outros em Meu Nome, realmente não Me 
ama. Em vez disso, ele ama a si mesmo e está cheio de 
orgulho. 
Qualquer homem que levantar o dedo contra os outros, a 
fim de forçá-los a acreditar em Mim, também não 
compreende Meus Ensinamentos de humildade, amor e 
paciência. 
Muitos Cristãos bem intencionados acreditam, que seu 
papel é analisar e reavaliar Meus Ensinamentos. No 
entanto, grande parte de sua análise é baseada em 
raciocínio humano e lógico, que é de pouca substância no 
Meu Reino. 
Quando Eu os exorto a tornarem-se pequenos diante de 
Mim, Eu quero dizer como uma criança, que não pergunta. 
Eu quero dizer como uma criança, que confia 
completamente em seu pai, sem ter medo em seu 
coração. 
Até que se tornem pequenos diante de Mim, vocês não 
estão aptos a falar em Meu Nome. 
Quando vocês encontrarem a humildade, que Eu quero, 
só então podem Me ajudar a salvar almas. 
Seu mestre, o Redentor da Humanidade, Jesus Cristo 
 
306. Deus Pai: Vocês, Meus amados filhos, 
terão um futuro glorioso pela frente 
Recebido domingo, 8 de janeiro de 2012, 14:04 
  
Eu Sou o Rei de toda a criação. Eu Sou o Alfa e o Omega. 
Toda a Humanidade irá honrar-Me, Deus Pai, Criador e 
Rei Altíssimo. 
Minha querida filha, o tempo para a Humanidade honrar-
Me, seu Pai celestial, em toda a Minha Glória, está agora 
muito próximo. 
As orações dos Meus amados filhos, os Meus humildes 
servos, estão salvando almas e grande parte da 
Humanidade contra as forças da escuridão, que cobrem a 
Terra. 
Eis que Eu digo para todos vocês, Meus humildes 
seguidores e aqueles que acreditam em Mim, o criador de 
toda a Humanidade, unam-se! Vocês devem unir-se como 
uma força única, para honrar a Mim, o seu Pai. 
Rezem em unidade agora para a conversão global! O 
Espírito Santo foi derramado por Mim sobre o mundo 
inteiro, no dia 10 de maio de 2011. Já alertou tantas boas 
almas para proclamarem a Minha Palavra. 
Agora, que o poder de Satanás está diminuindo, ele vai 
atacar o maior numero possível de almas. Os piores 
ataques serão infligidos nas Minhas Igrejas e a todos 
aqueles que honram a Mim, seu Pai Celestial. 
A fé da Minha Igreja vai continuar a enfraquecer, mas a fé 
daqueles que se curvam diante de Mim, vai influenciar as 
mentes dos bons Cristãos em toda parte e trazê-los para 
perto de Mim. 
Muita confusão está surgindo entre os Meus filhos. A 
todos aqueles, que estão esquecendo de orar a Mim, o 
Deus Altíssimo, ouçam Meu Apelo para a Humanidade 
agora: 
Nunca deixem ninguém desviá-los da Verdade da Minha 
Santa Palavra, dada à Humanidade para salvar almas! 
Nunca permitam a ninguém que os impeça de orar por 
essas pobres almas atormentadas, que foram 
dominadas por Satanás. 
Unam-se como um, filhos, e rezem por misericórdia pela 
última vez! Suas orações Me oferecem a ajuda 
necessária para salvar a maioria da Humanidade. 
Você, Minha filha, é a profetisa do Fim dos Tempos, e vai 
sofrer demais. Devido a esta missão, você receberá as 
Últimas Mensagens dessa espécie para o mundo e 
será o alvo principal de Satanás e seus asseclas. 

Existem hoje muitos profetas, que receberam uma 
missão sagrada, sancionada por Mim, para ajudar a 
guiar a Humanidade. 
Após a sua missão Eu não vou enviar mais ninguém 
para dar Minhas Mensagens, porque o mundo, como 
vocês o conhecem, terá mudado para sempre. 
Como profetisa do Fim dos Tempos, a sua voz será 
muito rejeitada primeiro pelos fiéis. Pois eles irão se 
opor a essas Mensagens Divinas de forma tão agressiva, 
que irá surpreender e assustar você, Minha filha. 
Satanás atacará essas pobres almas, como um meio para 
Me machucar. Ele já cegou os corações de fiéis para a 
Verdade. 
Ele vai distorcer a Verdade nas mentes daqueles, que 
prestam homenagem a Mim, seu Pai Celestial e ao 
Meu Filho amado, Jesus Cristo. 
Alegrem-se, no entanto, porque muita conversão já foi 
alcançada com a ajuda de outros videntes e profetas 
no mundo. 
Tantos eventos catastróficos já foram evitados por 
causa dos seus trabalhos. 
No entanto, um certo número de castigos vai continuar 
acontecendo à Humanidade, a fim de purificar as 
nações. 
Minha filha, o poder da serpente será esmagado e em 
breve. Por isso os Meus filhos não devem temer o futuro. 
Vocês, Meus amados filhos, têm um futuro glorioso pela 
frente. 
Tudo o que vocês precisam fazer é orar por seus irmãos e 
irmãs e confiar em Mim completamente! 
Visto que o GRANDE ALERTA terá lugar em breve e de 
forma inesperada, irá salvar almas, porem muita oração 
ainda é necessária. 
As orações que lhes peço agora, são especialmente para 
os jovens em todas as partes do mundo. 
Estes são os filhos aprisionados pelas mentiras perversas, 
perpetradas por Satanás. Estes são os filhos que passam 
grande parte do seu tempo, vivendo na idolatria e num 
mundo falso. 
Eles precisam muito de suas orações. 
Unam-se, filhos! 
Coloquem suas diferenças de lado! 
Tirem a sua máscara de orgulho! 
Apoiem-se no amor e na humildade para Me pedir as 
Graças que precisam! 
Essas Graças irão inundar as suas almas com o Espírito 
Santo. Só então suas orações serão ouvidas e atendidas. 
O vosso amado Pai Celestial, Deus, o Altíssimo 
 
307. Jesus chama as crianças de todo o 
mundo 
Recebido domingo, 8 de janeiro de 2012, 15:30 
 
Minha amada filha, hoje Eu chamo a todas as crianças 
com idade superior a 7 anos e chamo cada uma das 
Minhas crianças no mundo. 
Vocês, Meus filhos, são como joias diante de Mim! 
Vocês Me trazem muito amor e Eu tenho prazer em sua 
companhia. 
Saibam que Eu lhes amo muito! Alguns de vocês já Me 
conhecem e isso é bom. 
Convido vocês para conversarem mais Comigo. Em suas 
próprias palavras. Como um amigo. 
Nunca se sintam obrigados a aprender ou recitar 
orações que vocês podem achar difícil. 
Em vez disso, venham a Mim e compartilhem Comigo 
todos os seus pensamentos, medos, notícias ou 
problemas. 
Estou sempre ao seu lado, mesmo quando vocês Me 
ignoram. Estou sempre esperançoso. 
Para os pobres jovens, cujas vidas estão repletas de 
falsidades ou que estão envolvidos com bebidas ou 
drogas, vocês devem saber isso: 
Embora possam sentir um vazio dentro de vocês, devem 
dar-Me sua mão e Eu vou agarrá-la. Eu vou lhes salvar 
de um afogamento em um mar de confusão. 
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Muitos de vocês sentem-se inúteis e sem significado. 
Vocês estão tão oprimidos por aqueles que idolatram no 
mundo da música e celebridades, que se sentem 
completamente inadequados. 
Nunca sintam-se assim, Meus filhos, porque para Mim 
vocês são muito especiais! 
Cada um de vocês tem um lugar único no Meu coração. 
Permitam-Me levá-los a uma viagem a um futuro novo e 
maravilhoso. 
Em breve Eu vou introduzir uma Nova Era maravilhosa de 
paz e glória na Terra. 
Vocês devem manter-se fortes. Nunca desistam quando 
se sentirem fracos! Nunca se desesperem quando se 
sentirem inúteis! 
Lembrem-se, vocês nasceram por uma razão. Não 
importa quais são as circunstâncias, a razão de seu 
nascimento é isso: Vocês nasceram para juntar-se 
Comigo como um parte de Meu Novo Reino Glorioso. 
Eu sei que é difícil para vocês ouvirem a Minha Voz, pois 
há tantos falsos deuses tentando chamar sua atenção. 
Minha promessa a vocês é esta: Vivam as suas vidas na 
esperança e amor por Mim, o seu Jesus, e Eu lhes darei o 
Dom do Paraíso. Este Paraíso é o que está esperando por 
vocês, se vocês apenas Me pedirem para ajudá-los em 
sua jornada a Mim. 
Eu sou o Amor que está faltando em sua vida. 
Eu sou a paz que vocês procuram. 
Eu sou a ajuda de que necessitam para sentirem o Amor 
em seus corações novamente. 
Eu sou o Amor. 
Eu sou a Luz. 
Sem Mim, vocês permanecerão na escuridão. 
Eu os amo, não importa o quanto vocês Me machucam ou 
Me ofendem. 
Rezem esta pequena oração, e Eu virei correndo para 
vocês imediatamente:  
 
”Vós podeis me ouvir, Jesus, então ouça o meu 
pedido de ajuda! Por favor, ajude-me a lidar com 
aqueles, que me causam dor! Ajude-me a não deixar 
que a inveja tome conta da minha vida e impeça-me de 
desejar coisas que não posso ter. Em vez disso abra 
meu coração para Vós, querido Jesus! Ajude-me a 
sentir Amor verdadeiro - o Vosso Amor! E sentir a 
verdadeira paz em meu coração! Amem.”  
 
Alegrai-vos, Meus filhos, porque agora Eu estou falando 
dos Céus aos seus corações.  
Eu sou real. Eu existo. 
Eu os amo e nunca vou desistir da Minha luta para salvá-
los, para que Eu possa levá-los com suas famílias e 
amigos para o Novo Paraíso na Terra. 
Este Paraíso foi criado para Adão e Eva e vai agora voltar 
à Terra. 
Eu quero que vocês façam parte desta nova vida gloriosa, 
que está além de seus sonhos. 
Eu vos abençôo agora. 
O seu querido amigo Jesus 
 
308. Depois da Confissão Global vou 
prepará-los para Minha Segunda Vinda à 
Terra 
Recebido segunda-feira, 9 de janeiro de 2012, 08:10 
  
Minha querida amada filha, o tempo está correndo rápido 
e o GRANDE ALERTA anunciará a preparação para 
Minha Segunda Vinda. 
Após a confissão global, quando a maioria da 
Humanidade for dado graças e bênçãos especiais, Eu vou 
preparar o caminho para Minha Segunda Vinda. 
A Humanidade deve aceitar que o momento para este 
grande evento está quase em cima deles. 
Não percam tempo na preparação das suas almas e das 
almas das suas famílias, para o Meu glorioso retorno! 
Minha Segunda Vinda vai acabar com o tormento, que 
vocês têm sofrido por milhares de anos na Terra. 

Tão grande é este glorioso evento, que ninguém vai deixar 
de suspirar com admiração e espanto, quando Eu 
aparecer no Céu. 
Vocês desta geração foram escolhidos para se beneficiar 
desta viagem Comigo ao Meu Novo Paraíso, durante a 
Era da Paz, sobre o qual Eu vou reinar. 
Ninguém deve ser excluído. Não deve ser permitido 
nenhuma alma cair através da rede. É Meu maior desejo 
levar todos vocês Comigo no Meu Reino. 
Esta é a glória que a Humanidade tem esperado desde a 
Minha Morte na Cruz. 
Para aqueles de vocês, que ignoram os Meus apelos, Eu 
os exorto a começar a preparar-se agora! 
Meu tempo está se aproximando. Eu já enviei o Meu 
mensageiro final ao mundo, para ajudar vocês a 
preparar as suas almas. Isso tem sido profetizado. 
Não ignorem Meu Alerta, porque se vocês fizerem isso, 
não estarão acordados e vão deixar de preparar-se 
adequadamente. 
Vou dar muitas mensagens a partir de agora, para que o 
mundo esteja pronto para aceitar-Me como seu 
Governante. 
O seu amado Jesus, Redentor de toda a Humanidade 
 
309. Virgem Maria: Tantas almas ignoram 
os sinais que Eu dou 
Recebido terça-feira, 10 de janeiro de 2012, 20:30 
  
Minha filha, você deve dizer ao mundo da importância da 
oração neste momento. 
Meus filhos estão sofrendo em todos os lugares em todos 
os Países. 
É importante que todos os filhos de Deus se unam neste 
momento, por causa da escuridão, para ser finalmente 
levantados da Terra. 
Como Eu choro de tristeza, quando essas almas ignoram 
Minhas visitas aos visionários na Terra. Muitos optam 
por ignorar os sinais que dou, para garantir que a fé 
possa ser restaurada. 
Tão frio são os seus corações, incluindo os de sacerdotes 
e clérigos, que estão cegos para a Verdade, e muito 
tempo foi desperdiçado. 
Se eles tivessem só aberto seus corações para as 
mensagens que tenho dado ao mundo, então teriam 
sido dado para mais almas o alimento de que precisavam. 
Estes são os últimos dias, em que as Minhas Palavras de 
encorajamento devem ser atendidas. 
Rezem, rezem, rezem para que a Voz do Meu Filho seja 
ouvida da forma como foi feito para ser! 
Vocês não acham, filhos, que Ele não iria preparar a 
Humanidade para Sua Grande Misericórdia? 
Jesus prepara este evento agora, para alcançar através 
da conversão de tantas almas quanto possível. 
Seus Planos são completos, com uma exceção. Ele 
precisa de mais orações, pois sem tais orações as almas 
serão perdidas para o enganador. 
Minha filha, o Meu Filho vai trazer o alívio necessário para 
Seus amados filhos em breve. 
Em Sua Misericórdia Ele irá agora preparar o mundo 
para a Sua Segunda Vinda. 
Rezem para que todos aqueles, que acreditam no Meu 
Filho, abram seus corações para a Verdade de Suas 
Santas Mensagens! 
Se ouvirem e seguirem Suas instruções, tudo ficará bem. 
Se ignorarem o Alerta, dado a eles por puro Amor, eles 
vão negar aos outros a chance de salvação. 
Peço pela generosidade de almas, para jurar fidelidade 
ao Meu Filho amado, marchando com Ele para o Reino 
Glorioso no Novo Paraíso. 
Estes mensageiros foram enviados ao mundo por algum 
tempo, para ajudar a preparar o mundo para este grande 
evento. 
Os estágios finais estão feitos. 
Ouçam agora a Voz do Meu Filho, como Ele fala com 
vocês! Não rejeitem-No! 
Sua Mãe amorosa, Rainha do Céu, Mãe da Salvação 
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310. A maior abominação desde o 
Holocausto está sendo conspirada contra 
os Judeus 
Recebido quarta-feira, 11 de janeiro de 2012, 15:00 
 
Minha amada filha, assiste agora os esforços feitos pelo 
poder global, que não é da Luz, que tentam montar uma 
campanha contra o Meu povo. 
Refiro-Me aos Cristãos e Meu povo escolhido, os 
Judeus. 
Planos iníquos estão sendo conspirados para acabar com 
a prática do Cristianismo em um caminho tortuoso, mas 
sutil. Isso vai começar com uma mudança nas 
constituições de Países em todo o mundo ocidental. 
Todas as tentativas serão feitas, para fazer 
reivindicações indecentes contra as Minhas Igrejas 
Cristãs. Meus servos sagrados, lentamente retirados, 
deixarão o Meu povo com pouco apoio espiritual. Todas 
essas leis terão um exterior de astúcia da tolerância. 
Sua fé, Meus filhos, está sendo posta à prova como nunca 
antes. 
O Cristianismo e qualquer tentativa de proclamar 
publicamente o Meu Nome, será frustrado. Em seu lugar, 
uma doutrina vazia irá surgir e as pessoas vão ser 
confundidas. Elas vão pensar que esta doutrina é um bom 
e justo substituto para a Verdade, mas na verdade será 
uma mentira. 
Este grupo ímpio é tão poderoso, e muito pouca gente 
sabem que eles existem. No entanto, eles estão puxando 
as cordas por toda parte. Meus filhos são como 
marionetes. 
Meu povo escolhido, os Judeus, estão enfrentando 
mais uma vez uma perseguição terrível. Planos para 
derrubá-los estão em andamento. 
Aqueles, que eles acham ser seus amigos, são seus 
inimigos. 
Eles vão sofrer tantas dificuldades, Eu apelo a toda a 
Humanidade para rezar por Israel! 
A maior abominação desde o Holocausto está sendo 
conspirada contra o Meu povo. 
Rezem, rezem para que o grupo do Anticristo pare de 
cometer tais atos de maldade. 
Estas almas escuras precisam de suas orações, para que, 
durante o GRANDE ALERTA eles reconheçam seus 
crimes. Rezem, para que eles deixem de lado suas 
armas e implorem por Minha misericórdia! 
Se o fizerem, então as guerras e conflitos em Israel 
podem ser diluídas. 
Muitas profecias vão se desdobrar agora diante de seus 
olhos. A aqueles cegos para Minhas Promessas deve ser 
dada a Luz da Minha Misericórdia, a fim de verem 
novamente. 
Não se deixem enganar, filhos! O que parece bom no 
exterior, nem sempre é como parece. As organizações de 
paz, muitas delas peões inocentes, estão sendo 
enganadas. Nunca tenham medo, porque a Minha 
Misericórdia (o GRANDE ALERTA) irá ter uma influência 
importante sobre esta seita, que conspirou contra a 
Minha Igreja desde séculos. Eles não podem e não vão 
ganhar. Mas eles vão causar enorme terror, somente a 
oração pode mitigar o seu domínio maligno. 
Rezem a nova Cruzada de Orações (18), para ajudar a 
parar o Anticristo e seu grupo, sobre o qual Eu estou 
falando: 
Cruzada de Orações (18): Salvai o mundo do 
Anticristo 
 
Ó querido Jesus, salvai o mundo do Anticristo! 
Protegei-nos dos laços ímpios de Satanás! Salvai os 
últimos remanescentes da Vossa Igreja do mal! 
Dai a todas as Vossas Igrejas a força e a graça 
necessárias, para nos defendermos contra as guerras 
e as perseguições, planejadas por Satanás e por seu 
exército de terroristas! Amém. 
O seu amado Jesus, Salvador e Redentor de toda a 
Humanidade 

311. Rezem pelas almas em pecado mortal, 
que não podem ter a chance de procurar a 
redenção 
Recebido quinta-feira, 12 de janeiro de 2012, 15:30 
  
Minha amada filha, há uma necessidade para todos rezar 
com todo o seu coração agora, para as almas que não 
podem sobreviver o choque, quando eles 
testemunham o GRANDE ALERTA e Minha 
Misericórdia. 
Algumas destas pobres almas, em pecado mortal, não 
podem ter a chance de procurar a redenção, então por 
favor garantam que suas orações serão oferecidas para 
essas almas. 
As orações são urgentemente necessário por essas almas 
na escuridão. Elas aprofundaram tanto em sua maldade 
para destruir a Humanidade, através de controles 
monetários e outros controles, que vão achar o GRANDE 
ALERTA como um choque terrível. 
Eu preciso que seja dada para elas a chance de se 
arrepender, mas muitas vão resistir-Me. Por favor, 
rezem para estas almas torturadas! 
Finalmente, gostaria de pedir a todos Meus seguidores 
para rezar o Terço da Divina Misericórdia em todos as 
oportunidades, pois o momento do GRANDE ALERTA 
está se aproximando. 
A todos aqueles fiéis, que se recusam a aceitar que sou 
Eu, Jesus Cristo, seu Salvador, que está falando com eles 
por meio dessas mensagens, ouçam-Me agora: 
Não sejam como aquelas pobres almas, que viveram 
no tempo de Noé, quando ele foi ridicularizado! 
Abram sua mente e deem generosamente de seu tempo 
em oração! Isso é tudo que peço a vocês neste momento. 
Vocês, Meus filhos, vão chorar lágrimas de remorso, 
quando perceberem seus erros. E sim, mesmo que Me 
tenham machucado profundamente, Eu vou perdoá-los. 
Seus insultos Me ferem. 
Suas provocações são como uma faca ferindo-Me de fora 
para dentro, porque vocês acham que Me conhecem, mas 
não Me conhecem. 
Suas mentes estão fechadas para a Minha Voz 
verdadeira, que é como um grito no deserto. 
Sua altivez Me ofende. 
Vocês devem aceitar, que agora o caminho está sendo 
planejado para Minha Segunda Vinda. 
Talvez vocês não Me ouçam agora, rogando-os a rezar 
para as almas que se perderão para Mim. Mas vocês vão, 
quando isso for comprovado a vocês, depois deste grande 
evento (o GRANDE ALERTA). 
Pois então Eu vou esperar vocês Me seguirem, para 
formarem os remanescentes da Minha Igreja. Então 
vamos todos unidos, para pegar os pedaços deixados, 
quando nós caminharmos para o Novo Paraíso. 
Seu amado Jesus Cristo, Salvador e Redentor de toda a 
Humanidade 
 
312. Virgem Maria: Cruzada de Orações 
(19): Oração para os jovens 
Recebido sexta-feira, 13 janeiro de 2012, 08:00 
 
Minha filha, estou triste hoje, porque Eu sofro muito, 
quando penso naquelas pobres almas, que morrerão 
durante o GRANDE ALERTA. 
Você deve pedir urgentemente orações para estas almas, 
que provocam a ira do Meu Pai. Seus comportamentos 
são uma abominação diante Dele. 
Por favor, rezem, rezem, rezem para estes filhos das 
trevas, pois muitos deles não sabem o que estão fazendo! 
Sua maldade faz Meu Filho chorar e as feridas Dele 
infeccionar. É importante que tantas almas quanto 
possível sejam envoltas nos braços do Meu Filho, na Sua 
Divina Misericórdia. Por favor, peça as pessoas para rezar 
esta Cruzada de Orações a Mim, a Mãe da Salvação, para 
salvar esses pobres filhos: 
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Cruzada de Orações (19): Pelos jovens 
 
Mãe da Salvação, peço-Vos que rezeis pela 
misericórdia das almas jovens que estão em trevas 
terríveis, para que elas reconheçam o Vosso amado 
Filho, quando Ele vier para redimir toda a 
Humanidade. Não deixeis cair uma só alma à beira do 
caminho. Não deixeis uma só alma rejeitar a Vossa 
misericórdia. Peço-Vos, Mãe, que todas sejam salvas  
e peço-Vos que cubrais essas almas com o Vosso 
Manto Sagrado, para fornecer a proteção de que 
necessitam contra o enganador. Amém. 
  
Minha filha, todas as almas são importantes para o Meu 
Filho. Mas são as almas jovens em pecado mortal, que 
ferem-no mais. 
Rezem, para que a Luz da Misericórdia brilhe através da 
escuridão das suas mentes e almas. Rezem para que eles 
rejeitem suas vidas terríveis de depravação e vazio que 
levam. Rezem para eles alcançarem e implorarem 
misericórdia, pois de outra forma eles nunca irão receber 
as graças que necessitam para entrar no Novo Paraíso. 
Que perda seriam estes jovens para vocês, que vão 
aceitar o Dom do GRANDE ALERTA e entrar na Nova Era 
do Paraíso na Terra! Isso vai quebrar o coração do Meu 
Filho, se eles não puderem ser salvos. 
Sua amada Mãe, Maria, Rainha do Céu, Mãe da Salvação 
 
313. Virgem Maria: A paz reinará na Terra 
em breve 
Recebido sexta-feira, 13 de janeiro de 2012, 20:15 
 
Minha filha, a paz reinará na Terra em breve. 
Haverá turbulências e conflitos, mas é necessário para 
eliminar finalmente a maldade na Terra. 
A Mão do Meu Pai vai cair rapidamente sobre aqueles, 
que ignoram a Misericórdia do Meu Filho. Ele não vai 
tolerar a sua desobediência, uma vez que a Verdade tem 
sido revelada a eles. 
Aqueles que virarem as costas para o Meu Filho após o 
GRANDE ALERTA, será concedido um determinado 
período de tempo, em que possam mostrar remorso 
por seus pecados, mas isso não vai durar muito. 
Rezem por aquelas almas, cuja obstinação será sua 
caída! 
Minha filha, as mudanças já estão em andamento e muito 
vai acontecer rapidamente. 
Assistam os céus, filhos, para ver os primeiros sinais 
da Misericórdia do Meu Filho. 
Para aqueles com o coração humilde e contrito: Não 
tenham medo, porque este é o momento que vocês têm 
esperado. 
Aquelas almas, que não reconhecem a existência do Meu 
Filho, vão ficar surpresas e tristes, quando a Verdade for 
finalmente apresentada a elas. 
As almas atormentadas, que têm prometido fidelidade ao 
maligno, serão arrasada com sofrimento, enquanto outros 
vão esconder-se da Verdade, porque não serão capazes 
de suportar a Luz. 
Rezem para que todas essas almas, através das orações 
de outras pessoas, possam e sejam resgatadas diante do 
Meu precioso Filho. 
Conversão evitará o Castigo, e diminuirá os planos 
perversos do Anticristo que já estão em andamento, para 
destruir a Humanidade. 
Rezem para que a batalha entre o Céu e o maligno resulte 
em que todos os filhos de Deus possam ser salvos e 
poupados do fogo do inferno! 
Sua amada Mãe, Rainha das Rosas, Mãe da Salvação 
 
314. Os cientistas vão negar publicamente 
que o milagre aconteceu 
Recebido sexta-feira, 13 de janeiro de 2012, 21:35 
  
Minha querida amada filha, Minha Divina Misericórdia será 
realizada em breve e finalmente entendida. 

Meus raios da Misericórdia, que começará com o céu de 
cor rosa, vai inundar a Terra para salvar a Humanidade. 
Nenhuma pessoa será excluída. Presidentes, reis, 
rainhas, príncipes, celebridades, ladrões, assassinos, 
ateus e fiéis de Deus Pai e de Mim, seu amado Filho, 
todos serão tocados pelo Meu presente. 
Os arrogantes vão cair na humildade, quando vêem seus 
pecados graves, como eles (os pecados) aparecem diante 
de Mim. 
Os ímpios verão a Luz da Minha existência Divina e terão 
que fazer uma escolha. Eles vão aceitar o Meu Amor e 
Misericórdia, ou eles vão Me bater no rosto. De qualquer 
maneira, todos os filhos de Deus vão ver os raios da 
Minha Misericórdia e vão achar difícil ignorar este milagre. 
Exorto todos vocês que rezem, para que a Minha 
Misericórdia seja bem recebida e aceita, como um homem 
faminto que agarra o pão da vida! Sem este pão ele vai 
morrer. 
Há apenas dois caminhos: Vêm Comigo, o seu Divino 
Salvador, ou enfrentarão as chamas do inferno. 
Eu Sou sempre Misericordioso, mas haverá tão pouco 
tempo para vocês mostrarem remorso depois do GRANDE 
ALERTA. 
Muitos cientistas, e os do exército de Satanás, serão 
usados para negar publicamente que este grande milagre 
tenha acontecido. Rezem por eles, para que esse engano 
não seduza as almas tíbias, que podem ser tentadas a 
virar as costas para Mim mais uma vez. 
Prepararem-se, filhos! Lembrem-se, esta Intervenção do 
Céu é a única maneira com que Eu posso salvar a maioria 
da Humanidade. 
Se Eu não derramar a Minha Misericórdia sobre todo o 
mundo, muito poucas almas poderiam entrar no Meu Novo 
Paraíso na Terra. 
Eu amo a todos vocês e sejam bem-vindos ao seio do 
Meu Amor e Misericórdia. 
Não tenham medo, as suas almas serão inundadas com o 
Meu Espírito Santo. Para os fiéis: Isso vai fazer vocês 
ainda mais fortes em seu amor por Mim e então vocês irão 
juntar-se ao Meu exército, para converter aqueles que 
precisam de mais tempo para voltar-se para Mim. 
Seu Salvador e Rei de Misericórdia, Jesus Cristo 
 
315. Deus Pai: Mensageira final para 
anunciar a Segunda Vinda 
Recebido segunda-feira, 16 de janeiro de 2012, 13:20 
  
Minha filha, quando Eu envio profetas ao mundo, eles 
costumam ser aqueles a quem vocês menos esperam. 
Vocês nunca vão encontrá-los nos mais altos escalões da 
Minha Igreja. Nem serão as almas exteriormente mais 
santas. Em muitos casos, eles nem são dignos desse 
Dom especial. 
No entanto, Eu escolhi almas imperfeitas, de caminhadas 
incomuns, mas simples de vida, para que Eu possa 
transformá-las em criaturas que Eu tanto desejo. 
Meus profetas para o Fim dos Tempos não são diferentes. 
Eles não serão aceitos com facilidade. Como no início, 
quando Eu enviei os Meus profetas para preparar a 
Humanidade para a chegada de Meu Filho amado, Jesus 
Cristo, o Messias, eles acharam difícil para que suas 
vozes fossem ouvidas. 
As vozes dos Meus genuínos mensageiros do Tempo 
Final, não serão ouvidas no início da sua missão. Mas 
com o tempo eles serão reconhecidos. Pois será a Minha 
Voz, que se tornará facilmente identificável. 
Você, Minha filha, é a Mensageira Final, enviada para 
anunciar a chegada do Meu Filho amado, Jesus Cristo, 
para a Sua Segunda Vinda muito antecipada. 
Isso é assustador para você e, às vezes, muito difícil de 
digerir. Mas é a Verdade. 
Esta missão, a qual serão dadas Mensagens Divinas, para 
preparar os restos da Minha Igreja na Terra, para a 
Segunda Vinda, vai ser difícil. 
Embora Eu tenha selecionado muitas almas escolhidas 
até agora e vou continuar a Me comunicar com elas, para 
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o bem de toda a Humanidade, a vida delas vai ser mais 
fácil. 
Sua vida será difícil ao extremo e você será perseguida 
por causa disso. 
Eu a abençoo com toda a Graça do Meu Reino Celestial. 
Você vai avançar como o instrumento escolhido para dar a 
Minha Palavra Santíssima para o mundo. 
Esta missão será protegida em todos os momentos. 
Sim, você será atacada quase diariamente, mas saiba 
disso: Se esta missão é tão importante, você acha que 
poderia escapar da atenção de Satanás e do domínio dos 
seus anjos caídos? 
Eles, Minha filha, se infiltraram na Terra e têm rastejado, 
em muitos casos insuspeitos, nos corações e almas de 
muitos dos Meus filhos. 
O caminho sagrado da sua missão, você, a Mensageira 
Final, enviada à Terra para ajudar a salvar a Humanidade 
das garras finais de Satanás, foi predito nas escrituras. 
O mundo está aguardando as instruções pelo Meu Santo 
comando. 
Muitos falsos profetas tentarão bloquear isto, Minha 
Santa Palavra, através da disseminação de mentiras e 
confusão. 
Estas mensagens serão interrogadas e examinadas por 
Minha Igreja a procura de erros. No entanto, elas dizem 
apenas a Verdade. 
Muito da Verdade, ignorada pelas Minhas Igrejas ao longo 
dos séculos, vai surgir novamente. 
Mais revelações sobre a Verdade da sua vida eterna, 
filhos, serão reveladas a vocês. 
Esta missão irá causar indignação, Minha filha. Você será 
cuspida, ridicularizada, desprezada e bloqueada em todas 
as maneiras imagináveis. 
Para aqueles, que encontram dificuldade quando a 
Verdade é dada a você, a Profetisa Final do Fim dos 
Tempos, ouçam agora Minhas súplicas: 
Antes de poderem abrir seus ouvidos para ouvir a Minha 
Voz, vocês devem Me pedir o Dom do Espírito Santo! 
Para a Verdade da Minha Santa Palavra e para as 
instruções, que Eu darei para todos vocês, para que 
possam ter a vida eterna. 
Minhas Santas Palavras serão simples, para que cada 
homem, mulher e criança possam segui-las. Mas vocês 
devem saber isso: Como haverá muito Amor e Luz 
brilhando através da Minha Palavra, haverá também um 
ambiente de Autoridade Divina, que vocês vão achar 
impossível ignorar. 
É assim, que vocês vão saber que sou Eu, vosso Deus, 
seu Pai Eterno, que fala. Meu Amor vai invadir as suas 
almas e levantar os seus corações em união com o Meu. 
Todos os preparativos estão no lugar. Depois da 
Misericórdia do Meu amado Filho (o GRANDE ALERTA), o 
tempo será reservado para preparar o mundo para a Sua 
Segunda Vinda (na Terra). 
Sim, filhos, agora estou organizando para salvar Meus 
filhos das trevas. Estou recuperando Minha Criação, Meus 
filhos, e Eu os estou levando para o seu verdadeiro lar, a 
sua herança: O Novo Paraíso. 
Sejam pacientes, filhos! Simplesmente lembrem que Eu os 
amo. Confiem em Mim e na Minha Santa Palavra, dada a 
vocês através da Minha profetisa do Tempo Final, Maria 
da Divina Misericórdia. 
Seu Pai Eterno, Deus o Altíssimo, Criador de todas as 
coisas 
 
316. Servos sagrados, vocês serão levados 
pelo Falso Profeta 
Recebido terça-feira, 17 de janeiro de 2012, 14:00 
  
Minha querida amada filha, chegou o momento de dizer ao 
mundo para preparar suas almas para o Meu retorno à 
Terra, como foi predito. 
Meu povo se levantará e darão boas-vindas a Mim, 
quando Eu voltar, desta vez, para recuperar Meu Trono de 
direito, como o Rei da Humanidade. 
Para aqueles, que reconhecem a Minha Voz, vocês 
devem confiar em Mim completamente! 

Vou encaminhá-los no caminho da Verdade, para que 
cada um de vocês se torne digno para entrar no Novo 
Paraíso na Terra. 
Rejeitem a voz das trevas que, em cada oportunidade, 
cegá-los-á e tentá-los-á a virar as costas para Mim. 
Eu sou o seu amado Salvador, que morreu cruelmente na 
Cruz. No entanto, Meu sofrimento vai continuar até que 
Eu tenha salvado o resto de Minha Igreja na Terra. 
Eu estou vindo para salvá-los novamente e permitam-Me 
fazer isso, sem impedimento! 
Muitos de vocês já estão fechando os seus ouvidos aos 
Meus apelos à Humanidade, para preparar suas almas 
para esta época gloriosa da paz. Vocês não sabem que 
Eu os amo? 
É por causa do Amor compassivo que tenho por cada um 
de vocês, que Eu venho, não apenas para avisá-los, mas 
para ajudá-los a se preparar para este grande momento. 
Eu percebo que aqueles de vocês que Me amam, 
especialmente os Meus servos sagrados, agem 
cautelosamente por causa dos falsos profetas, que podem 
surgir. Isto é muito importante. Venham agora e peçam-
Me para enchê-los com o Espírito Santo, para que a 
Verdade possa ser revelada a vocês. 
Se vocês não voltarem para Mim, então vocês vão errar 
ao compreender o que é esperado de vocês. 
Vinde a Mim! Ouçam-Me agora! Seu sofrimento será 
difícil, porque Satanás não vai lhes dar um momento de 
descanso. 
Ele sabe que estou Me tornando conhecido, não apenas 
por meio da Minha profetisa do Fim dos Tempos, Maria, 
mas através de muitas almas. Aquelas, Minhas almas 
escolhidas, para serem os mensageiros do Fim dos 
Tempos, serão as que estarão mais bloqueadas por Meus 
servos sagrados. 
Vocês vão, infelizmente, ser conduzidos pelo enganador, 
para os falsos profetas e seus asseclas, que vomitam 
mentiras e inverdades em toda parte. 
Para aqueles de vocês, que rapidamente condenarem 
Meus mensageiros, tenham muito cuidado! Vocês, Meus 
servos sagrados, serão o alvo principal do enganador. 
Serão suas mentes, que vão ser viradas para o outro lugar 
primeiro. Porque, quando vocês virarem as costas para 
Mim, o Divino Salvador, então vocês vão dirigir o Meu 
povo na direção errada. 
E sem querer, vocês vão impedi-los de ouvir a Verdade 
dos Meus Divinos Lábios. 
Vocês vão morrer de fome, Meus filhos, do alimento 
essencial para seu crescimento espiritual. 
Saibam agora, que o Fim dos Tempos já está sobre 
vocês. Não desperdicem o tempo que lhes resta, 
vivendo em um vácuo de mentiras e confusão! 
A batalha já começou e Minha Igreja remanescente será 
salva, quando marchar Comigo, para o Meu Glorioso Novo 
Reinado. 
Rezem para que nenhuma alma seja deixada para trás! 
Rezem também para que vocês, Meus santos servos, não 
sejam responsáveis por levar Meus filhos para longe da 
Verdade, da Luz, da salvação, que é seu direito! 
Sigam-Me agora e ajudem-Me a salvar almas! 
O seu amado Salvador, Jesus Cristo 
 
317. Virgem Maria: O plano do mal, dentro 
do Vaticano, para destruir a Igreja Católica 
Recebido quarta-feira, 18 de janeiro de 2012, 09:50 
  
Minha filha, perseverança é necessária por todos os filhos 
de Deus, durante esse tempo de apostasia no mundo. 
Tão poucos acreditam em seu Criador Divino, Meu Pai, 
Deus, o Altíssimo. 
Eles vão ver a Verdade logo, mas muitos ainda 
argumentarão que não há Deus. Muita oração é 
necessária agora, filhos! 
Uma seita maligna, dentro de seus próprios 
corredores, está conspirando contra o Papa Bento 
XVI. 
Esta seita é conhecida e existe entre os servos sagrados 
dentro do Vaticano; ainda são impotentes contra esse 
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grupo do mal, que se infiltrou na Igreja Católica durante 
séculos. 
Eles são responsáveis por distorcer a Verdade dos 
Ensinamentos do Meu Filho. Eles são tão pouco 
conhecidos, como também suas obras vis. 
Eles têm tirado a verdadeira doutrina da Igreja Católica, e 
em seu lugar uma versão morna, diluída tem sido 
colocada para os católicos nos últimos 40 anos. 
Muita confusão tem sido espalhada por esta seita ímpia, 
que é oculta, e Meus filhos se desviaram da verdadeira 
Igreja. 
Rezem, para eles não tirarem o Papa! 
Rezem, para que o Falso Profeta não tome o lugar do 
Santo Papa, para poder espalhar mentiras! 
Rezem, para que os servos sagrados no Vaticano sejam 
fortes o suficiente, para resistirem a essa má conspiração, 
projetada para destruir a Igreja Católica! 
Eles planejam substituir o Santo Vigário, o Papa Bento 
XVI, com um ditador de mentiras. Ele vai criar uma nova 
igreja, em aliança com o Anticristo e seu grupo, a fim de 
enganar o mundo. 
Infelizmente, muitos dos Meus filhos vão, em sua 
fidelidade à fé católica, seguir cegamente esta doutrina 
nova e falsa, como cordeiros para o abate. 
Acordem filhos, para a Verdade! Este plano ímpio 
mudou a autenticidade fundamental da doutrina 
Católica ao longo dos anos. 
Vocês insultam o Meu Filho, quando recebem a 
Sagrada Eucaristia na mão! 
Isto foi o que eles fizeram. 
Vocês insultam o Meu Filho, quando não procuram os 
Sacramentos regulares. No entanto, aqueles em quem 
vocês confiam, não garantem o seu bem-estar espiritual, 
porque eles não colocam os Sacramentos disponíveis 
para todos. 
Minha filha, um grande mal, escondido por séculos nos 
corredores da Santa Sé, em breve emergirá para todo o 
mundo ver. Aqueles dos Meus filhos, que são cobertos 
com o Espírito Santo, vão ver a Verdade, quando a 
mentira perversa for apresentada ao mundo. 
Os outros seguirão cegamente por um beco escuro. 
Grande divisão vai surgir dentro das fileiras de sacerdotes, 
bispos, arcebispos e cardeais. Um lado contra o outro. 
Os verdadeiros discípulos terão que esconder-se e pregar 
privadamente, ou então serão assassinados. 
Tão escondida vai ser a verdadeira Igreja, que os 
verdadeiros fiéis terão de se unir, a fim de praticar a sua 
fidelidade ao Meu Pai Eterno. 
A Terra será sacudida em todos os cantos, por causa da 
ira de Meu Pai Celestial, contra essa farsa. 
Minha filha, eles não podem vencer. Será pela fé e 
coragem dos remanescentes da fé Cristã, que esses maus 
impostores serão destruídos para sempre. 
Aguardem agora e preparem-se até que a Igreja Católica 
vá anunciar essas mudanças. 
Então vocês vão saber a Verdade do que Eu lhes digo. 
Rezem, rezem, rezem para o Papa Bento XVI e seus 
autênticos discípulos! 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
318. O Anticristo, que ainda está escondido 
nas asas, em breve irá aparecer no mundo 
Recebido quinta-feira, 19 de janeiro de 2012, 20:30 
 
Minha amada filha, vai agora com força para continuar a 
proclamar a Minha Palavra Santíssima. 
Aqueles que ouvem e acreditam em Minha Palavra mais 
Santa, grandes graças podem obter através da reza das 
Minhas Cruzadas de Orações. 
O purgatório na Terra, que em breve será experimentado 
pelas almas que mostrarem verdadeiro remorso por seus 
pecados, depois do GRANDE ALERTA, será difícil. 
Esta penitência é importante, filhos. 
Não lutem contra ela! Aceitem-na! 
Aqueles, que acreditam em Mim, devem Me ouvir agora: 
Vocês vão crescer em números, após a Minha 

Misericórdia (o GRANDE ALERTA) ser mostrada para o 
mundo, e suas vozes vão ser o eco do deserto. 
Será através de sua força e espírito de luta, que a Minha 
Igreja será capaz de sobreviver à perseguição. 
Vocês, filhos, não têm nada a temer, quando andarem 
humildemente ao Meu lado. 
Sua humilde obediência é essencial, estejam em estado 
de graça, a fim de ficarem fortes, para manter a calma e 
lutarem em Meu exército contra o Anticristo. 
Ele, Meus filhos, está escondido nas asas, mas em breve 
irá aparecer perante o mundo. 
Ele não tem vergonha e vai se orgulhar de seus esforços 
humanitários. Muitos vão se apaixonar por seu charme, 
enquanto ele vai apelar para sua bondade de coração. 
Aqui está a Cruzada de Orações (20), para ajudar a 
impedir o Anti-Cristo de destruir os Meus filhos: 
 
Cruzada de Orações (20): Para impedir o Anticristo 
 
Ó Deus, ó Pai, em Nome de Vosso Filho precioso,  
eu Vos peço que impeçais o Anticristo de enganar as 
almas dos Vossos filhos! Peço-Vos, ó Pai todo-
poderoso, impedi-o de infligir terror aos Vossos filhos! 
Peço-Vos para impedi-lo de contaminar a Vossa 
Criação e peço-Vos também para ter misericórdia 
daquelas pobres almas, que são impotentes contra 
ele. Ó Pai querido, atendei a minha oração, e salvai 
todos os Vossos filhos deste terrível mal. Amém. 
 
Seu amado Jesus Cristo 
 
319. O selado “Livro Da Verdade” será 
aberto, na preparação para Minha Segunda 
Vinda 
Recebido sexta-feira, 20 de janeiro de 2012, 20:15 
 
Minha amada filha, não é necessário se preocupar com a 
opinião humana. 
Os pontos de vista da Humanidade não são nada, quando 
comparados com as Minhas Santas Palavras, dadas a 
você. 
Minha Palavra vem primeiro. Nenhum outro ponto de vista 
contra a Minha Palavra deve influenciar você. 
O tempo, Minha filha, é muito curto para Mim agora, 
para salvar a Humanidade. 
Minha filha, será esperado tanto de você agora, tão 
rápido, que é de tirar o fôlego. 
Há muitas revelações agora a serem transmitidas a 
você, para que Meus filhos saibam como preparar-se 
adequadamente. 
Se você se permite distrações, como a opinião das 
pessoas ou pontos de vistas ocuparem o seu tempo 
desnecessariamente, então isso vai levá-la para longe da 
missão, que é verdadeiramente importante. 
Permita-Me enchê-la com Amor e conforto neste 
momento, Minha filha. 
O GRANE ALERTA está muito próximo. Assim que Meus 
raios de Misericórdia envolverem o mundo inteiro, todos 
que crêem em Mim, vão se arrepender (dos seus 
pecados). 
Aqueles, que anunciam Minhas mensagens, dadas a 
você, e que Me amam, vão voltar para o Meu Sagrado 
Coração com amor e alegria em suas almas. 
O GRANDE ALERTA não vai acontecer antes que uma 
série de eventos ocorram. 
O Anticristo e seu grupo, embora enfraquecido com o 
resultado da confissão global, vai começar a planejar a 
tomada da Minha Santa Igreja por dentro. 
Meu exército vai tomar posição e começarão a lutar para 
salvar a Santa Igreja Católica da ruína. Eles, o Falso 
Profeta e seus seguidores, não vão ganhar, Minha filha, 
mas como Eu choro por aqueles Meus servos sagrados, 
que vão cair na beira do caminho. 
Tão iludidos eles serão, que vão pensar, que estão 
seguindo a Igreja Católica Ortodoxa. 
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Na verdade, eles vão caminhar ao lado do Falso Profeta, 
que reinará sobre a Minha Santa Sé com orgulho e 
desprezo em seu coração. 
Você, Minha filha, deve pedir aos Meus filhos para 
rezarem muito, a fim de mitigar essa abominação! 
Preciso de orações para salvar as almas dos Meus pobres 
e equivocados sacerdotes, bispos e cardeais, cegos para 
a Verdade. 
A Santa Sede de Pedro será profanada por anjos 
caídos de Satanás na liga com o Anticristo e suas 
diversas organizações. 
Todos são um conjunto de Satanás, Minha filha. 
Eu sei que isso é assustador, mas não vai durar muito 
tempo. Muita oração vai facilitar e ajudar a evitar esses 
eventos. 
Preparem as suas almas agora, filhos, indo para a 
confissão, se vocês são Católicos, o mais depressa que 
puderem. Caso contrário, Eu desejo a todos vocês, que 
busquem a redenção por seus pecados, com uma pureza 
de coração. 
Isso irá aliviar o seu sofrimento de penitência no GRANDE 
ALERTA. Depois vocês devem rezar pela paz na Terra. 
Preparativos para Minha Segunda Vinda serão 
iniciados imediatamente, após o GRANDE ALERTA 
ocorrer. 
O selado “Livro Da Verdade” vai ser aberto e os 
segredos revelados através de você, Minha filha, para 
todo o mundo poder ver. 
Meu Livro Da Verdade será dado ao mundo, para que 
suas almas sejam purificadas em união Comigo. 
Só então vocês estarão prontos para vir Comigo para a 
Era da Vontade Divina de Meu Pai, a Era da Paz, Meu 
Novo Paraíso na Terra. 
O seu amado Jesus, Salvador da Humanidade 
 
320. O Falso Profeta será tratado como um 
Santo vivo. Aqueles que se opõem a ele, 
serão considerados hereges. 
Recebido sábado, 21 de janeiro de 2012, 13:15 
  
Minha amada filha, Meus mensageiros no mundo, 
nomeados para espalhar a Minha Santa Palavra, a cada 
um tem sido dado um papel diferente. Não há dois iguais. 
Por isso, meus mensageiros nunca devem confundir as 
mensagens, comparando-as umas com as outras. 
Você, Minha filha, como a 7° mensageira, foi escolhida 
para informar os Meus filhos sobre a Verdade. Grande 
parte da Minha Verdade foi dada a você, mas muito mais 
ainda está por vir agora. 
Por causa dos segredos, contidos nessas mensagens, 
quando elas forem reveladas, você vai ser ridicularizada, 
zombada e feita parecer uma idiota. 
Essas mensagens são para ajudar a purificar o Meu povo, 
incluindo aqueles que aceitam o chamado para seguir-Me, 
bem como as almas vazias de amor e de coração frio. 
Sem essa limpeza, a Terra não pode ser purificada. Ela 
precisa ser purificada, para que seja feita digna para Eu 
andar novamente nela. 
Meus filhos devem se alegrar. O medo não é algo que 
vem de Mim. 
O medo vem do mal. Vocês serão perdoados e 
justificados, quando se preocuparem com as almas, que 
andam na cegueira. Não porque elas não podem ver, mas 
porque elas preferem não ver. 
Seu dever para Mim, Meu amado exército de seguidores, 
é ajudar-Me a preparar o caminho para o Meu Reino 
Divino na Terra, que está próximo. 
Preciso de sua ajuda. Preciso de suas orações. Suas 
orações vão enfraquecer o trabalho do Anticristo e 
também do Falso Profeta, que vai ocupar a posição na 
Santa Sé de Roma. 
A todos os Meus filhos: Vocês devem saber que Eu 
perdôo tudo. Mesmo aqueles, que estão envolvidos com 
grupos satânicos, de quem Eu estou falando, podem ser 
salvos de descer para baixo, onde estão os portões do 
inferno. 

O pecado pode ser diluído por causa da oração. Vocês 
não têm que ir para a batalha e lutar com seus punhos 
levantados, tudo que vocês têm que fazer é rezar. 
Meu Novo Paraíso é magnífico, filhos. Muita preparação 
foi concluída com as mesmas maravilhas, como foi 
apresentado a Adão e Eva, que o rejeitaram por causa do 
pecado. Tudo está pronto. 
Vocês, Meus seguidores, se beneficiarão do belo Novo 
Paraíso na Terra, sobre o qual Eu vou reinar. 
Porque vocês, desta geração, foram selecionados para 
desfrutar deste Paraíso, vocês não devem parar na sua 
missão para Me ajudar a levar todos os Meus filhos 
Comigo ao Meu Reino Glorioso. 
Meus filhos, vocês devem saber, que o Falso Profeta (o 
novo Papa) vai querer fazer vocês acreditar, que ele 
também está preparando um lugar similar de Paraíso. 
Suas mentiras vão encantar um grupo de seguidores 
Católicos ingênuos. Ele irá apresentar um carisma externo 
maravilhoso e amoroso, e todos os Meus filhos da Igreja 
Católica serão confundidos. 
Um sinal para conhecer será o seu orgulho e a arrogância, 
escondido atrás de uma humildade falsa. Tão enganados 
vão ser Meus filhos, que eles vão pensar que ele é uma 
alma excepcional e pura. 
Ele será tratado como um Santo vivo. Nenhuma 
palavra da sua boca será questionada. 
Ele também parece ter dons sobrenaturais e as pessoas 
vão instantaneamente acreditar que ele pode fazer 
milagres. 
Qualquer um, que se opõe a ele, vai ser criticado e 
considerado um herege. 
Todas as almas, acusadas de hereges, serão deixadas 
de lado e jogadas como comida para os cachorros. 
Toda a Verdade sobre Meus Ensinamentos será 
distorcida. Tudo será uma mentira. A perseguição irá 
evoluir lentamente e primeiramente será sutil. 
Meus verdadeiros servos sagrados terão que celebrar 
as missas em privado e em muitos casos não poderá 
ser dentro de uma Igreja Católica. 
Eles terão que oferecer as missas em refúgios. Filhos, 
quando isso acontecer, vocês não devem perder a 
esperança. Este será um curto período de tempo. 
Apenas rezem para aquelas almas, que irão, em sua 
fidelidade ao Falso Profeta, esquecer a Santíssima 
Trindade, que é o próprio fundamento sobre o qual a 
Igreja Católica é construída. 
Muitas religiões seguem apenas uma entidade da 
Santíssima Trindade. Alguns honram o Pai. Outros o Filho, 
mas todos são um, Minha filha. 
Há só um Deus verdadeiro. Que é o Pai, o Filho e o 
Espírito Santo, três pessoas distintas em uma só 
essência Divina. Para todas as religiões será dada a 
Verdade em breve, e muitos irão aceitar este Mistério 
Sagrado. 
Sigam-Me para o caminho da salvação, Meus seguidores, 
vocês têm um futuro glorioso pela frente, mas vocês 
devem permanecer fortes. 
Esta é a geração eleita para o Meu Novo Paraíso na 
Terra. 
Não rejeitem este Dom glorioso da vida, que brilha em 
toda a sua magnificência. Para nenhuma alma vai faltar 
qualquer coisa. Meu Novo Paraíso na Terra será uma era 
de paz e felicidade, sem pecado. 
Esta é a Vontade Divina de Meu Pai, e tem sido a 
promessa para a Humanidade desde o início. 
Sejam alegres e felizes, porque vocês têm muito a olhar 
pela frente, filhos! A Tribulação na frente vai ser pálida na 
insignificância, quando testemunharem o Reino Glorioso 
que espera por vocês. 
Eu os amo, filhos. Eu sei que vocês Me amam. Devido a 
isso, peço-lhes para mostrar o amor por aqueles, que são 
cegos para o Meu Espírito Santo. 
Rezem por eles em todas as oportunidades, para que eles 
possam ver de novo a Verdade da Minha Promessa, feita 
à Humanidade, quando Eu morri para garantir a sua 
salvação eterna.  
O seu amado Jesus, Salvador de toda a Humanidade 
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321. Ouçam Meu apelo urgente, para rezar 
pelas almas dos ateus 
Recebido segunda-feira, 23 de janeiro de 2012, 15:20 
  
Minha amada filha, o mundo está prestes a mudar para 
além do reconhecimento. 
Meu tempo está quase aqui agora. 
Exorto todos aqueles que crêem em Mim, o seu Divino 
Salvador e em Meu Pai Eterno, para parar o que estão 
fazendo e ouvir: 
Se vocês acreditam ou não nestas Minhas mensagens ao 
mundo para estes tempos, ouçam o Meu apelo urgente: 
Rezem, rezem e rezem com todo o amor que vocês 
mantém em seu coração por Mim, para as almas dos 
ateus! 
Muitos morrerão durante o GRANDE ALERTA. 
Muitos não terão a chance de arrepender-se em tempo. 
Exorto vocês a oferecer todos os seus sofrimentos e 
orações por essas almas, para que Eu possa salvá-los do 
fogo do inferno. 
Rezem por aqueles, que não voltarão para Mim, mesmo 
quando a Verdade for apresentada a eles! 
Rezem também para aqueles, que vão achar o 
purgatório na Terra muito difícil, a penitência que será 
aceita por aqueles com bom coração. 
Muitos vão achar isso muito doloroso. 
Rezem para que eles recebam a força que precisam, para 
perseverar. 
Vão, filhos, e façam tudo o que Eu pedi a vocês, porque 
resta pouco tempo. 
Eu os amo. Lembrem-se, que não há nada a temer, se 
vocês Me amam. 
Rezem por aqueles, que Me rejeitam agora, e por aqueles, 
que viram as costas para a Verdade. 
O seu amado Salvador, Jesus Cristo 
 
322. Boa Nova - Deus, Meu Pai Eterno, 
sancionou a salvação de grande parte da 
Humanidade 
Recebido terça-feira, 24 de janeiro de 2012, 16:55 
 
Minha amada filha, sou Eu, seu Jesus, que vem a você 
hoje para dar-lhe a boa notícia para o mundo. 
Muita oração e sofrimento, oferecido por muitas das 
Minhas almas escolhidas na Terra, permitem que muito 
mais dos filhos de Deus possam ser salvos agora. 
Se vocês entenderam o poder do sacrifício e da oração, 
filhos, vocês nunca irão parar de rezar. 
Deus, Meu Pai Eterno, sancionou a salvação de 
grande parte da Humanidade. Isto significa que muitos 
irão se converter durante o GRANDE ALERTA e aqueles 
que não fazem, podem ser salvos por causa do poder da 
oração. 
Isso não significa que todos serão salvos, porque, 
infelizmente, nem todos vão ser salvos. 
Essas pessoas endurecidas, cuja primeira lealdade é com 
Satanás e as seitas do mal, que ele controla no mundo, 
não vão querer ser salvos. 
Em vez disso, vão escolher um paraíso diferente. Um 
paraíso, que eles são levados a acreditar, que existiria 
fora do prometido à Humanidade por Meu Pai. 
Este paraíso falso, em que os seguidores da besta 
satânica acreditam, na verdade não existe. 
Foi criado por Satanás nas mentes dos seus discípulos e 
é simplesmente uma ilusão. Tanto é prometido. 
As almas das trevas acreditam em um universo diferente, 
uma entidade diferente, onde Deus não existe. 
Elas acreditam em outras formas de vida, outras 
criaturas e um regime pacífico, e tudo isso é baseado 
em uma mentira. 
Nada disso é real, filhos. Não existe, nem pode existir, 
porque não foi criado por Meu Pai. 
Deus, o Pai Todo-Poderoso, criou todo o universo - as 
estrelas, os planetas e a Terra, e também todo o 
espaço no meio. 
Rezem por aqueles, que seguem tais cultos! 

Rezem, para que mais dos Meus filhos, quando estiverem 
com dores, não procurem esses (falsos) estabelecimentos 
espirituais, que não são de Deus. 
Rezem agora em ação de graças por este Dom especial, 
que agora está sendo oferecido à Humanidade por Meu 
Pai, nesta  
Cruzada de Orações (21): Ação de graças por este 
Dom especial  
 
Nós Vos louvamos e agradecemos, ó Deus Santo e 
Todo-Poderoso, Criador da Humanidade, pelo amor e 
compaixão que Vós tendes pela Humanidade. 
Agradecemos pelo Dom da salvação,  que é dado aos 
Vossos pobres filhos. Rogamos-Vos, ó Senhor, salvai 
os que seguem o maligno. E que seus corações 
estejam abertos para a verdade da vida eterna. Amém.  
  
Alegrai-vos, filhos, por este grande presente! 
Mas vocês ainda têm muito trabalho a fazer, para ajudar 
as almas, porque muitos de seus irmãos e irmãs 
permanecerão teimosamente contra a Verdade da Minha 
Santa Palavra. 
O seu amado Jesus, Salvador de toda a Humanidade 
 
323. Virgem Maria: A guerra nuclear, 
envolvendo o Irã, está sendo conspirada 
Recebido quarta-feira, 25 de janeiro de 2012, 13:50 
 
Minha filha, muito está acontecendo agora no mundo, 
porque o exército de Satanás continua a espalhar o caos 
em toda parte. 
Eles estão tentando tomar o controle de todas as 
instituições financeiras, para que possam infligir uma 
terrível atrocidade para Meus filhos. 
Eles, o grupo do mal, conduzido pela luxúria e poder, 
também estão tentando criar uma guerra nuclear no 
Irã. 
Você, Minha filha, deve rezar para que Deus o Pai, em 
Sua grande Misericórdia, abra os corações deles, para 
pararem com essas coisas. 
Nunca percam a fé, filhos, porque suas orações estão 
funcionando. 
Grandes males, incluindo o aborto, a eutanásia, 
prostituição e perversidades sexuais, estão começando a 
enfraquecer no mundo agora. 
Rezem, rezem, rezem Meu Santíssimo Rosário em 
grupos, filhos, se é possível em todos os lugares!  
(Obs.: 1 Rosário contem 4 terços. A Virgem Maria pede 
rezar o Rosário diariamente.) 
Satanás está perdendo seu poder rapidamente, porque 
Meu calcanhar começa a esmagar a cabeça da serpente. 
Não vai demorar muito agora para a chegada do Meu 
Filho na Terra. 
Primeiro Ele lhes dará essa última chance de converter. (o 
GRANDE ALERTA) 
Depois Ele vai preparar o mundo rapidamente para a Sua 
Segunda Vinda. 
O tempo é curto agora. 
A oração é a arma, filhos, para manter o exército de 
Satanás longe da perseguição final, que eles estão 
planejando contra a Humanidade. 
Lembrem-se que o Meu Pai Eterno, através do seu Amor 
e compaixão, vai proteger todos aqueles, que crêem Nele. 
Para aqueles, que continuarão a desobedecer a Ele e 
negar a Verdade da existência do Meu amado Filho, 
rezem, rezem, rezem por sua salvação! 
O tempo está pronto. Abram seus corações para a Divina 
Misericórdia do Meu Filho (o GRANDE ALERTA). 
O céu vai começar a mudar agora e, em seguida, todos 
vão ver este grande milagre se desdobrar diante deles (o 
GRANDE ALERTA). 
Estejam prontos! (Quer dizer: Estejam preparados, com 
almas limpas, pecados confessados.) 
Preparem as sua casas e rezem o Meu Santo Rosário 
em todas as oportunidades, para afrouxar o aperto do 
maligno! 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 



O Livro da Verdade 

www.jesusfala.org/O_Livro_da_Verdade.pdf 138

(Obs.: Como preparar as casas? Conselho: Por favor 
vejam nas mensagens anteriores, e tenham água benta, 
Crucifixos, velas bentas, comida, água para beber e 
cobertores para no mínimo um mês prontos na sua casa.) 
 
324. O último Segredo de Fátima revela a 
Verdade da seita maligna de Satanás, que 
entrou no Vaticano 
Recebido quinta-feira, 26 de janeiro de 2012, 21:40 
 
Minha amada filha, agora é o momento em que a plena 
Verdade dos mistérios do Reino Divino será revelada 
ao mundo. 
A Verdade foi escondida por algum tempo. O 
conhecimento da Minha Divina Intervenção no mundo, 
através dos milagres, aparições e comunicações Divinas 
às almas escolhidas, a Minha Igreja empurrou para o lado 
por muitos anos. 
A Minha Igreja sentiu a necessidade de silenciar a 
Verdade, quando ela era necessária para fortalecer a fé 
dos Meus filhos em todos os lugares, isso é conhecido 
somente por eles. 
Cada um dos Meus verdadeiros visionários e a Minha Mãe 
Santíssima foram ignorados no início e tratados com 
desprezo pela Minha Igreja. 
Minha filha, mesmo o segredo final de Fátima não foi 
dado ao mundo, porque revelou a Verdade da seita 
maligna de Satanás, que entrou no Vaticano. 
A última parte do segredo não foi revelada, para proteger 
a seita maligna, que entrou no Vaticano em grande 
número, desde a aparição da Minha Mãe no santuário de 
Fátima. 
Minha filha Lucia foi silenciada pelos poderes que 
controlam parte do Vaticano, sobre a qual Meus 
pobres e amados Papas têm pouco controle. 
Observem como eles têm distorcido a Verdade dos Meus 
ensinamentos, e introduzido novos métodos de culto 
Católico, que insultam a Mim e a Meu Pai Eterno! 
A Igreja Católica é a única verdadeira Igreja, e como 
tal é o principal alvo de Satanás e sua seita maligna. 
A Verdade vem de Mim. 
A Verdade torna a Humanidade desconfortável, porque 
pode envolver sacrifícios pessoais. 
A Verdade causa indignação em alguns casos e, em 
muitos casos é tratada como heresia. 
No entanto, somente a Verdade poderá libertá-los das 
mentiras. As mentiras que vêm de Satanás e que criam 
um pesado fardo nas suas almas. 
Chegou a hora que a Verdade será revelada em um 
mundo que está cheio de mentiras. 
Minha filha, tantas mentiras foram apresentadas aos Meus 
filhos, falsas religiões, falsos deuses, falsos líderes da 
Igreja, falsos líderes políticos e organizações, bem como 
uma mídia falsa. 
Grande parte da Verdade está escondida. Se a Verdade 
sobre o que está acontecendo no mundo for revelada 
hoje, poucas pessoas aceitariam. 
O mesmo se aplica aos Dez Mandamentos do Meu Pai. 
Estas são as regras estabelecidas pelo Meu Pai Eterno, e 
dada a Seu profeta Moisés. 
A Verdade nunca muda, não importa o quanto a 
Humanidade tenta mudá-la. 
Os Mandamentos de Meu Pai não são mais aceitos, 
mesmo entre as igrejas cristãs. 
Não matarás significa que vocês não podem matar outro 
ser humano! Isso não se refere a auto-defesa, mas em 
todas as outras circunstâncias. 
Ninguém pode justificar o assassinato – aborto, 
execução ou a eutanásia! Ninguém! 
Este é um pecado mortal e a punição é uma vida eterna 
no inferno. 
Meus filhos entendem isso, Minha filha? Não. Eles ainda 
aprovaram leis, que tornam não só aceitável, mas 
desculpáveis aos olhos de Deus. Mas não são. 
Cada um dos Dez Mandamentos do Meu Pai são 
quebrados, todos os dias. 

A Minha Igreja não está pregando sobre a gravidade do 
pecado. Nunca dizem às pessoas que elas vão para o 
inferno, se cometerem um pecado mortal sem mostrar 
remorso. 
Meu coração está profundamente ferido. 
Minhas igrejas em todo o mundo não pregam a Verdade. 
Muitos dos Meus servos sagrados não acreditam mais 
no estado do inferno ou do Purgatório. Eles não 
aceitam os Mandamentos do Meu Pai. Eles desculpam 
todos os pecados. 
Eles falam sobre a Misericórdia de Meu Pai, mas erram na 
explicação sobre as conseqüências de morrer em um 
estado de pecado mortal. Por não realizarem suas 
funções para as quais tenham sido atribuídos, eles Me 
ofendem muito. 
Eles são, em muitos casos, responsáveis pela perdição de 
tantas almas. 
Acordem para a Verdade todos vocês que professam ser 
crentes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as 
coisas, e sabem disso: 
Existe apenas uma Verdade. 
Não pode haver mais do que uma Verdade. 
Qualquer outra coisa, senão a Verdade, é uma mentira e 
não vem de Meu Pai Celestial, Deus, o Criador Todo-
Poderoso de todas as coisas. 
O seu amado Salvador, Jesus Cristo 
 
325. Chamada ao Clero: Preparem Meu 
rebanho para a Minha Segunda Vinda na 
Terra! 
Recebido sexta-feira, 27 de janeiro de 2012, 23:50 
 
Eu sou o seu amado Jesus, Filho de Deus, o Altíssimo, e 
nasci da Imaculada Virgem Maria. 
Minha amada filha, nunca se esqueça que enquanto 
trabalha para Mim, você será perseguida, porque a 
Humanidade não vai gostar de ouvir a Verdade, que Eu 
revelo para você neste Fim dos Tempos. 
Minha Santa Palavra foi manipulada por tanto tempo, mas 
isso não vai continuar mais assim. A Minha Voz será 
ouvida em todo o mundo. Meu amor será revelado em 
toda a Minha Glória e o homem será capaz, finalmente, de 
libertar-se dos grilhões do mal, colocados por Satanás. 
Como a Verdade irá penetrar as almas dos Meus filhos, e 
trazer-lhes a liberdade que eles estão aguardando por um 
longo tempo, infelizmente também vai causar divisão. 
Meus amados servos sagrados, sacerdotes e todo o 
clero religioso dentro da Santa Igreja Católica, saibam 
que Eu amo todos vocês! 
Muitos de vocês têm dado a sua vida por Mim com 
generosidade de coração. Vocês vão precisar de se 
apoiar em Mim agora. 
Vocês devem rezar pedindo orientação para 
permanecerem fortes em sua fé e terem discernimento em 
todos os momentos. 
Nunca tirem os olhos de Mim, nem por um momento! 
Eu preciso de vocês para preparar o Meu rebanho, a fim 
de Me acolherem durante a Minha Segunda Vinda à Terra. 
Vocês vão precisar ser perseverantes e não permitam que 
o amor que tem por Mim seja diminuído, não importa 
quanta pressão seja colocada sobre vocês. 
Vocês são Meus discípulos verdadeiros e devo exortá-
los a pegarem suas armas para salvarem a Minha Igreja. 
Esta forte Igreja, construída sobre a rocha por Meu 
amado discípulo Pedro, nunca falhará. 
O inimigo pode acreditar que ela será destruída, mas 
seria uma suposição idiota. Ninguém vai ou pode 
destruir a Minha Igreja. Surgirá das cinzas e proclamará a 
Minha Glória quando Eu voltar para salvar o Meu Reino 
na Terra. 
Vocês nunca devem afastar-se de Mim, seu amado 
Salvador, nunca! 
Porque sem Mim não há Luz. Sem Luz não há futuro. 
 
Eu dou ao mundo esta Cruzada de Oração (22): Para o 
Clero Católico rezar 
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Ó Meu amado Jesus,  Mantende-me forte e que a 
chama do meu amor por Vós ilumine cada momento 
do meu dia! Não permitais que esta chama de amor 
diminua ou morra! Não permitais que eu enfraqueça 
perante a tentação! Dai-me as graças necessárias para 
honrar a minha vocação, a minha devoção, a minha 
lealdade! E de defender os ensinamentos da ortodoxa 
Igreja Católica! Eu Vos ofereço minha fidelidade em 
todos os momentos. Eu me comprometo a lutar em 
Vosso exército. Para que a Igreja Católica possa subir 
novamente em Glória. Para receber-Vos, querido 
Jesus, quando voltardes. Amém. 
 
O seu amado Salvador, Jesus Cristo, Rei de toda a 
Humanidade 
 
326. Virgem Maria: Rogai pelo Papa Bento 
XVI com todo o seu coração 
Recebido sábado, 28 de janeiro de 2012, 21:00 
 
Minha filha, o poder de Satanás está enfraquecendo a 
cada dia porque o Espírito Santo continua a se derramar 
sobre todos os filhos de Deus. 
A fé e o amor de Deus está crescendo em todos os 
lugares por causa das orações e das graças especiais, 
dadas aos Meus filhos por Meu Pai, o Altíssimo. A 
conversão está crescendo. Muitos dos Meus filhos não 
estão cientes disso, mas vocês vão ver isso, se abrirem 
seus olhos. 
Por favor, Meus filhos, vocês devem rezar com todo 
coração pelo Papa Bento XVI. Ele sofre muito e, em 
muitos aspectos está sozinho em sua tristeza por causa 
da apostasia que ele vê fora e dentro do Santo Vaticano. 
Seus dias na Santa Sé foram prolongados e por isso, 
grande parte da destruição, causada pelo maligno, tem 
sido evitada. 
A oração, Meus filhos, é como um rolo do trovão no Céu. 
Suas orações estão sendo ouvidas e atendidas no Céu, 
filhos. 
Isso é bom. Continuem a rezar as Cruzadas de Orações, 
dado a vocês, Meus filhos. Aqui está uma especial 
Cruzada de oração (23) pela segurança do Papa Bento 
XVI: 
 
Ó Meu Pai Eterno, em Nome de Vosso Filho amado, 
Jesus Cristo, e o sofrimento que Ele suportou para 
salvar o mundo do pecado, peço-Vos agora: protegei 
o Vosso Santo Vigário, o Papa Bento, chefe da Vossa 
Igreja na Terra. De modo que ele também possa ajudar 
a salvar os Vossos filhos e todos os Vossos servos 
sagrados do flagelo de Satanás e seu domínio de 
anjos caídos, que caminham sobre a Terra para roubar 
almas. Ó Pai, protegei o Vosso Papa, para que Vossos 
filhos possam ser orientados sobre o verdadeiro 
caminho em direção ao Vosso Novo Paraíso na Terra. 
Amém. 
Sua Rainha Celestial da Terra, Mãe da Salvação 
 
327. Minha Divina Misericórdia realizará 
como foi revelado a Santa Faustina 
Recebido domingo, 29 de janeiro de 2012, 21:18 
 
Eu, o seu Jesus, declaro ao mundo, que a Minha Divina 
Misericórdia vai ser realizada como foi revelado a Minha 
filha Helena, a Santa Faustina. 
Este mistério será revelado como todos vão testemunhar a 
manifestação final dos Meus raios de Misericórdia, 
para a salvação da Humanidade. 
Aqueles que zombam de você, Minha filha, e dizem que 
este mistério já foi revelado para o mundo, devem saber 
isso: 
Quantas pessoas no mundo hoje sabem sobre Minha 
promessa da Divina Misericórdia? Poucas, inclusive você, 
Minha filha. 
Será que Meus seguidores não sabem que Eu voltarei 
para preparar o mundo para este grande evento? 

Eu sempre preparo Meus filhos para tais eventos. Meu Pai 
Eterno enviou profetas para o mundo, com um objetivo: 
Para dar-lhes avisos adequados, para que as almas não 
sejam tomadas de surpresa. Acolham este Dom de 
profecia! Não o rejeitem! 
Nunca pensem que vocês sabem tudo sobre os Meus 
caminhos! Mesmo que Me amem, vocês nem sempre Me 
conhecem ou entendem os Meus caminhos. 
Para cada um de vocês, que zombam dos Meus profetas, 
lembrem-se que não são deles que vocês zombam, mas 
de Mim. Eles são simplesmente os instrumentos. 
Vocês, Meus filhos, nunca devem supor que realmente Me 
conhecem, pois se fosse assim, vocês não Me negariam. 
Ainda hoje, assim como Meus discípulos fizeram, 
quando Eu caminhava entre eles, vocês ainda negam 
que sou Eu quem os convida a Mim. 
Vocês seguram em Mim com a mão esquerda e Me 
batem com a mão direita. 
Não Me ouvem falar com vocês agora? Se não, então 
sentem-se calmamente e rezem a Mim, para que Eu 
possa encher os seus corações cansados com o fogo do 
Meu Espírito Santo. 
Eu amo vocês e se Me permitem entrar em seus 
corações, sem esta armadura de aço que me bloqueia, Eu 
libertarei vocês. 
Quando vocês abrirem seus olhos e verem que sou Eu, 
seu Divino Salvador, falando com vocês, então sigam-Me 
no caminho para o Novo Paraíso com amor e alegria em 
seus corações. 
Não permitam que o maligno semeie dúvidas em sua 
mente! Rezem, para que vocês sejam fortes o suficiente, 
humildes de espírito e mente, para correr para Meus 
braços! 
Somente quando vierem a Mim como uma criança, vocês 
vão realmente encontrar a paz em suas almas. Esta é a 
única maneira de permitir-Me entrar em seu coração. 
O seu amado Jesus 
 
328. A Virgem Maria apela para um dia de 
oração e jejum para se prepararem para o 
GRANDE ALERTA ! 
Recebido segunda-feira, 30 de janeiro de 2012, 13:00 
 
(Esta mensagem foi recebida por Maria da Divina 
Misericórdia depois de duas aparições separadas da 
Virgem Maria - uma ocorreu à meia-noite no dia 29 de 
janeiro e a segunda as 13 horas na segunda-feira, 30 de 
janeiro de 2012, durante a mensagem a Virgem Mãe 
apareceu muito triste.) 
 
Minha filha, ainda que Meu Filho venha agora para 
cobrir o mundo inteiro com os seus raios da 
Misericórdia, devo dizer-lhe com o coração pesado, 
que muitas pessoas vão morrer durante o GRANDE 
ALERTA. 
Rezem, rezem, rezem por suas almas! 
Você, Minha filha deve pedir a todos os seguidores dessas 
mensagens Divinas, para fazerem amanhã, terça-feira 
31 de janeiro 2012, um dia especial de oração! 
Neste dia vocês devem rezar o Santíssimo Rosário e o 
Terço da Divina Misericórdia. Onde for possível todos 
devem fazer jejum durante este dia. Desta forma, mais 
almas, especialmente aquelas em pecado mortal no 
momento da morte, podem ser salvas pela Misericórdia de 
Meu amado Filho Jesus Cristo. 
Eu choro lágrimas de tristeza por aquelas pobres pessoas, 
que não têm idéia de quanta dor e angústia seus pecados 
causam ao Meu Filho. 
A alegria do Dom, que Meu Filho traz agora ao mundo, é 
tingida com tristeza por aqueles que não podem ser 
salvos por causa da sua própria escolha. 
As mentiras que vão ser espalhados por todo o mundo por 
almas das trevas depois do GRANDE ALERTA, devem ser 
bloqueadas através das suas orações. 
Rezem, para que ninguém negue a Divina Misericórdia de 
Meu Filho durante ou após o GRANDE ALERTA! Cada 
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alma perdida por causa dessas mentiras, é uma alma que 
vai ser apreendida pelo maligno. 
Espalhem conversão por toda parte, filhos! Aceitem que 
Eu sou a Co-Redentora e a Medianeira trabalhando junto 
com o Meu amado Filho Jesus Cristo, para salvar todas as 
almas da ruína eterna. 
Meu amor por vocês, filhos, é muito forte. Peço 
misericórdia por cada alma a cada segundo do dia, 
mendigando Meu Pai por clemência. 
Filhos, vocês devem ajudar participando Comigo em 
oração e sacrifício, para ajudarem a todos os filhos de 
Deus a entrarem pelas portas do Novo Paraíso. 
Sua Mãe Celestial, Mãe da Salvação 
 
329. Jesus revela Indulgência Plenária para 
a Absolvição Total 
Recebido terça-feira, 31 de janeiro de 2012, 21:30 
 
(Esta mensagem foi dado a Maria da Divina Misericórdia, 
após uma horas e meia durante a Adoração Eucarística.) 
 
Minha amada filha, como me alegro com o amor 
demonstrado a Mim pelos Meus preciosos seguidores, 
cujo amor está tão intimamente entrelaçado com o Meu 
Sagrado Coração. 
Tenho prazer com Meus filhos leais, cujo amor por Mim 
Me traz tanta alegria em meio a Minha dor. Eles são a Luz 
que Me trazem a força necessária para levar Meu exército. 
Estes, Meus filhos escolhidos, acreditam que foi somente 
a sua fé que lhes trouxe a Mim. O que eles não 
percebem é que o Meu Espírito Santo desceu sobre 
eles, especialmente sobre aqueles com os corações 
abertos, para que pudessem se juntar a Minha Igreja 
remanescente na Terra. 
Eles, Meus amados seguidores, que mostram a 
obediência, a determinação da vontade e amor puro em 
suas almas, serão o fundamento sobre o qual Eu vou 
agora reconstruir a Minha Igreja na Terra. Meu exército, 
através de seu amor por Mim, será dada Graças muito 
especiais agora. 
Eu concedo a vocês esta Indulgência Plenária, para que 
possam levar Minha tocha de fogo, para espalhar a 
conversão. 
Este Dom que lhes concedo os capacitará para que 
possam espalhar a Verdade da Minha Santa Palavra, de 
modo que ela vai tocar os corações em todos os lugares 
onde vocês forem. 
Eles devem dizer esta oração durante 7 dias 
consecutivos e será dado o Dom da absolvição total e o 
poder do Espírito Santo: 
 
“Ó Meu Jesus, Vós sois a Luz da Terra. 
Sois a chama que toca todas as almas. 
Vossa Misericórdia e Amor não conhecem limites. 
Não somos dignos do Sacrifício que fizestes por 
Vossa Morte na Cruz. 
Sabemos que o Vosso Amor por nós é maior que 
nosso amor para Convosco. 
Concedei-nos, Senhor, o Dom da humildade,  
para que sejamos merecedores do Vosso Novo Reino. 
Enchei nos com o Espírito Santo,  
para que possamos marchar adiante  
e levar o Vosso exército para proclamar a Verdade da 
Vossa Santa Palavra  
e preparar nossos irmãos e irmãs  
para a Glória da Vossa Segunda Vinda na Terra. 
Nós Vos honramos. 
Nós Vos louvamos. 
Nós oferecemos nossas vidas, nossas tristezas, 
nossos sofrimentos  
como um presente para Vos, para salvardes as almas. 
Nós Vos amamos, Jesus. 
Tende misericórdia de todos os Vossos filhos, onde 
quer que estejam. Amém.” 
 
Vão em paz, Meus amados seguidores, e lembrem que 
seu amor por Mim acende Meu coração e traz grande 

alegria ao Meu Pai Eterno, Minha Mãe bendita, aos Anjos 
e todos os Santos no Céu. 
Eu amo todos vocês. Aguardo o momento em que irei 
abraçar todos e cada um de vocês em Meus braços, para 
que encontrem o amor, a paz e a alegria que esperavam 
em toda a sua vida na Terra. 
Seu Amado Jesus Cristo 
 
330. Virgem Maria: Ninguém vai impedir 
que o Livro da Verdade seja revelado ao 
mundo 
Recebido quarta-feira, 1° de fevereiro de 2012, 20:15 
 
Minha filha, quando você trabalha para o Meu amado 
Filho, Jesus Cristo, você deve mostrar obediência em 
todos os momentos. 
Nunca questionar Sua Santa Palavra, porque Ele fala a 
Verdade e somente a Verdade. 
Muitos dos Meus filhos questionam cada Palavra que Ele 
fala, desde o início. Para cada um daqueles que 
obedecem a Sua Santa Palavra, conforme consta no Livro 
de Meu Pai, há sempre um outro que interpreta Sua 
Palavra de uma forma diferente. 
Você deve fazer tudo o que é pedido sob a direção de 
Meu Filho! Nunca sucumbir aqueles que exigem que Suas 
Palavras sejam adaptadas à sua interpretação. 
Mova agora com velocidade, Minha filha, para carregar as 
mensagens dadas ao mundo por Meu Filho, para salvar os 
pecadores que estão perdidos. 
Meu Filho tem uma intenção: que é salvar almas. 
Não tenha medo, Minha Filha, porque tudo o que Meu 
Filho diz não contradiz os ensinamentos de Sua 
Santíssima Igreja na Terra. 
Seus Dons para os Meus filhos são muito especiais e 
estão sendo dados neste Fim dos Tempos, para todas as 
almas. 
Tão generoso e misericordioso é o Meu Filho, que Ele 
quer derramar Graças especiais aos pecadores, para 
garantir a sua salvação. 
Qualquer pessoa, que tenta parar o Meu Filho em sua 
missão, para preparar o mundo para a Sua Segunda 
Vinda, será impedido pela Mão de Meu Pai Eterno. 
Esta missão, de divulgar o Livro da Verdade, cujos 
selos foram quebrados, é uma das missões mais 
importantes do mundo para Meu Pai. 
Ao mundo foi prometido a Verdade neste momento. 
A todas as almas, crentes e não crentes, deve ser dita a 
Verdade, porque elas estão tão longe da Igreja, que deve 
ser anunciada a elas dessa forma. 
Todos os Anjos foram enviados à Terra, para proteger a 
Humanidade contra o enganador e as mentiras, que ele 
difunde sobre a Verdade da salvação eterna. 
A Humanidade talvez não quer ouvir a Verdade e muitos 
obstáculos serão colocados ante de você, Minha filha, 
mas será inútil. 
Ninguém vai impedir que o Livro da Verdade seja 
revelado ao mundo, se alguém tentar fazer isso, o Poder 
de Meu Pai desencadeará como chamas de fogo 
derramadas dos Céus. 
Minha filha, nunca tenha duvidas dessas mensagens 
como elas estão sendo dadas a você. 
Nunca mude uma palavra para servir aqueles que tentam 
fazer você alterar a Palavra de Deus. Só pode ter apenas 
um mestre, e este é Deus, em Nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. 
Vá agora com as garantias que você precisa! 
Lembrem-se que essas mensagens do Meu Filho são para 
todos os filhos de Deus, e não somente apenas para Sua 
Igreja Católica ou para o Seu povo escolhido, os Judeus. 
Elas são para todos. Cada alma é amada por Meu Pai da 
mesma forma. Nenhuma alma é considerada mais 
importante que a outra.  
Sua Mãe do Céu, Mãe da Salvação 
 
 
 



O Livro da Verdade 

www.jesusfala.org/O_Livro_da_Verdade.pdf 141

331. Vocês acham que Eu iria ignorá-los até 
o Dia do Julgamento? 
Recebido quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012, 15:30 
 
Minha amada filha, Eu sou feliz com a resposta dos Meus 
seguidores o Meu grande Dom da Indulgência Plenária, 
para a Absolvição Total. 
Mas estou tão triste por aqueles corações ingratos, 
que rejeitam Meu Dom. 
Estas almas não entendem que somente Deus, o Pai pode 
dar este Dom da Indulgência Plenária. 
Se é dado ao mundo através do Meu Santo Vigário ou por 
Mim, o Divino Salvador, não é importante. 
O que é importante é, que há pouco tempo para salvar 
as almas da Humanidade. 
Aqueles, que questionam a Minha Palavra, saibam que Eu 
sou o seu Divino Salvador, falando com vocês do Céu. 
Vocês não aceitam que Eu existo? Que Eu quero lhes 
enviar mensagens nestes Últimos Tempos? 
Vocês acham que Eu iria ignorá-los até o Dia do 
Julgamento? Que Eu não iria preparar as vossas almas, 
comunicando com vocês dessa maneira? 
Se vocês acreditam em Mim, então vocês devem acreditar 
na Intervenção Divina. E se vocês não acreditam, então 
vocês não abriram seus corações. 
Como vocês saberão que sou Eu quem vos fala? 
Peço-lhes para sentar-se agora e falar Comigo em 
particular (em oração). Peçam-Me a graça do Espírito 
Santo e Eu vou responder imediatamente para abrir e 
purificar as almas. 
Desçam as suas armaduras e permitam-Me dar-lhes este 
Dom especial! 
Saibam que vocês Me ofendem quando rejeitam Meus 
Dons! Isso significa que vocês também vão rejeitar a 
Minha Misericórdia? 
Abaixem as suas cabeças e peçam perdão! Quando vocês 
vierem a Mim em humilde gratidão, Eu vou esclarecê-los 
da Verdade. 
Quando vocês abrirem os olhos para a Verdade, suas 
lágrimas de entendimento vão derramar e vocês vão Me 
agradecer, por fim, pelo Meu grande Dom da Absolvição. 
Seu Divino Salvador, Jesus Cristo 
 
332. Virgem Maria: Ódio é ódio. Não há dois 
tipos. Eles são o mesmo. 
Recebido sábado, 4 de fevereiro 2012, 10:09 
 
Minha filha, está se espalhando o mal em certos 
quadrantes do mundo rapidamente. 
Enquanto as guerras estão sendo orquestradas com ódio 
nas almas, ao mesmo tempo o Espírito Santo inunda as 
almas dos outros em diferentes partes do mundo. 
A batalha para as almas já começou. O Bem contra o 
mal. 
Minha filha, nunca entenda que aqueles endurecidos nas 
almas são aqueles com nenhuma crença ou de fé morna. 
Muitos crentes com compaixão em Meu Filho, Jesus 
Cristo, vão ser transformados pela tentação agora. 
Suas mentes se enchem de dúvidas e isso os farão 
cegos à Palavra do Meu amado Filho, como Ele fala para 
o mundo através de você, Minha filha. 
O ódio, que eles mostram em Sua Santa Palavra, será tão 
poderoso quanto o ódio demonstrado por assassinos em 
relação às suas vítimas. 
O ódio vem do enganador. 
Mentiras são espalhadas pelo maligno, que usa as 
almas fracas para minar a Verdade. O ódio é ódio. Não 
há dois tipos. Eles são o mesmo. 
O orgulho das almas fiéis passará a ser agitado, como 
uma tentativa final é feita pelo maligno, para evitar que 
estas mensagens mais urgentes para o mundo, sejam 
espalhadas. 
Meu Filho precisa do apoio de Seus amados seguidores, 
para formar Seu exército na Terra. Este exército será 
proveniente de Seus fiéis seguidores. 

Tenha certeza de que será este grupo, cujos corações 
serão endurecidos primeiro. 
Você não pode endurecer uma alma, que já está no 
escuro. E por isso vão ser as almas que estão na Luz, que 
vão ser tentadas pelo enganador. 
Então eles espalharão mentiras, para prejudicar Meu 
Filho e atrasarão essa missão. 
Eles não vão entender que isso está acontecendo com 
eles, porque acham que vai ser o seu dever defender a 
verdadeira Palavra de Meu Filho. 
Ao encontrar falhas nestas mensagens, que Ele dá a 
você, Minha filha, Meu Filho vai ser atormentado. 
O próprio fundamento da Sua Igreja vai virar as costas 
para Ele logo. Eles O negarão e então assim vão crucificá-
Lo novamente. 
O orgulho os impede de abrir os olhos, quando Ele está 
amorosamente diante deles agora e com os braços 
abertos. 
Minha filha, peço que todos os filhos de Deus se unam 
como um só, e lutem pela salvação de todas as almas. 
Muitos não estão ouvindo essas mensagens agora, 
Minha filha, mas após o GRANDE ALERTA ocorrer, eles 
vão. 
Rezem, rezem, rezem para aquelas almas, que infligem 
dores, calúnias e espalham inverdades sobre vocês. 
Agora vou dar-lhes uma Cruzada de Orações (25), para 
pedir proteção para todos os Meus visionários e aqueles 
escolhidos por Deus Pai, para espalhar a sua Palavra 
Mais Santa na Terra nestes tempos: 
Cruzada de Orações (25): Para pedir proteção para 
todos visionários 
 
Ó Deus Altíssimo, peço-Vos para oferecerdes 
proteção a todos os Vossos santos mensageiros no 
mundo. Eu rezo para que eles sejam protegidos contra 
o ódio dos outros. Eu peço que a Vossa Palavra 
Santíssima se espalhe rapidamente em todo o mundo. 
Protegei Vossos mensageiros do abuso, da calúnia  
e de todo tipo de mentiras e de perigos. Protegei suas 
famílias e envolvei-os com o Espírito Santo em todos 
os momentos, para que as mensagens, que eles dão 
para o mundo,  sejam recebidas com o coração 
contrito e humilde. Amém. 
 
Minha filha, o orgulho é um traço que é desagradável 
demais diante de Meu Pai. É mais doloroso para Ele 
quando os pecados de orgulho invadem as almas dos 
piedosos e santos, quando eles se recusam a aceitar a 
Verdade da Sua Santa Palavra dada ao mundo de hoje 
através de Seus mensageiros. 
Eles devem pedir o Dom da verdadeira sabedoria 
(discernimento), que só será concedido pelo poder do 
Espírito Santo às almas humildes, com um coração 
puro e vazio de orgulho e arrogância. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
333. Guerras envolvendo o Irã, Israel, Egito 
e Síria são interligadas 
Recebido sábado, 4 de fevereiro de 2012, 10:55 
 
Minha amada filha, a sua fidelidade a Mim é provada a 
cada dia. Muitos tentam impedir a sua missão, mas não 
podem fazer isso, por causa da Santa proteção, conferida 
dos Céus. Aqueles que tentam infligir dor, sofrimento e 
abuso a você serão punidos. Não vou tolerar tal ação. 
Lembrem-se que foi predito, que ninguém pode parar o 
fogo do Espírito Santo, que derramarei das Minhas Mais 
Sagradas Mensagens para toda a Humanidade! 
Por isso, Eu peço que você continue a ignorar os 
obstáculos colocados diante de você e ignorar o ódio, 
porque vem de Satanás. 
Ao comprometer-se com o ódio, ele se espalhará. Ao 
ignorá-lo ele morrerá, porque ele não pode encontrar o 
alimento que necessita para crescer e então apodrecerá. 
Agora Eu quero que você diga aos Meus filhos, que os 
eventos previstos no Livro do Apocalipse estão se 
desenvolvendo agora no mundo. 
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Meus filhos não devem ter medo, porque a sua fé e suas 
orações vão ajudar a diluir os efeitos da guerra, 
genocídio, fome e apostasia. 
Guerras vão surgir envolvendo o Irã, Israel, Egito e 
Síria. Tudo se tornará interligado. 
Assim também, Itália sofrerá as conseqüências, 
porque está ligada ao surgimento do Falso Profeta e 
seu parceiro o Anticristo. 
Rezem muito para que todos os Países não sejam 
atraídos pela potência global, que controlará o seu 
dinheiro. Porque se eles tiverem êxito com isso, será 
muito difícil. 
Rezem a Deus Pai, para que Ele possa evitar tais 
atrocidades! 
Orações pelas almas dos outros vão salvar suas 
próprias almas. Isso é tudo que Eu peço. Orações. 
Rezem também para a conversão! 
Não falta muito tempo agora, para todas as coisas 
fazerem sentido, Minha filha. Tudo ficará bem, quando a 
conversão ocorrer após o GRANDE ALERTA. 
Vá agora e diga aos Meus filhos para não terem medo 
quando anunciam a Minha Palavra! Eu estarei de pé ao 
lado deles. 
Se eles são ridicularizados, eles podem ter a certeza que 
é a Verdade, a Minha Palavra Mais Santa. 
Seu amado Jesus 
 
334. Deus Pai: O mundo sofrerá um Castigo 
- Minha Intervenção é necessária 
Recebido sábado, 4 de fevereiro de 2012, 15:00 
 
Minha filha, o mundo está prestes a sofrer um Castigo, 
como resultado do pecado terrível, cometido pela 
Humanidade. 
Embora grande parte deste Castigo foi evitada, Minha 
Mão vai cair agora na maldade que está sendo 
perpetrada em todos os cantos. 
Tanto ódio a Mim, Deus o Pai, deve ser interrompido, ou 
Meus filhos vão sofrer um horror ainda maior. 
Eu agora preparo o mundo para as mudanças 
necessárias para purificar a Terra, de modo, que esteja 
de acordo com Meu Plano, para salvar a Humanidade. 
Muitas almas são atormentadas pelo pecado. 
Eu sou o Deus de toda a Criação e não vou ficar 
sentado e ver Meus filhos destruírem uns aos outros. 
Minha filha, há um plano perverso para destruir grande 
parte da Humanidade através das guerras. Essas guerras 
não são acidentais. 
Você já viu quantas estão ocorrendo, em tantas nações, 
em todos os lugares? 
Esta é pela mão do Anticristo, que aguarda o momento 
da sua glória na Terra pacientemente. 
Ele, quando as nações estiverem prostradas, se fará 
conhecido e criará uma falsa paz de sua própria 
criação tortuosa. Esta será uma máscara de engano. 
Meu Castigo se desencadeará sobre as nações que 
participarem deste grande plano para controlar o 
mundo através da apreensão das nações. 
Seja forte, Minha filha, durante este período, quando a 
Terra tremer, não vai durar muito. É necessário, a fim 
de acordar os Meus filhos. 
Eles, Meus filhos, foram avisados, mas a Minha Voz é 
detestada. 
Meus pobres filhos, que vivem uma boa vida e que 
assistem em consternação o mal em seu mundo, devem 
entender que Minha Intervenção é necessária. 
Se Eu não parar o que está acontecendo, então grande 
parte da Humanidade será destruída. 
Reze para que Meus filhos rezem pela paz em seus 
Países! 
Nunca tenham medo de proclamar a Minha Palavra, 
mesmo que vocês sejam perseguidos! Apenas uma alma 
que professa sua fé em voz alta é suficiente para centenas 
de conversões. 
Vai em paz! O tempo chegou para Mim, Deus Pai, para 
clamar a quebra dos Selos. Só então a Humanidade 
aceitará que eles são impotentes. 

Eles não controlam o mundo, pois não pode ser assim. 
Somente o Criador de toda a Humanidade tem o Poder 
sobre Satanás. Agora vou mandar um Castigo sobre os 
corações frios e as almas das trevas, que se 
comprometeram a lealdade a ele (a Satanás). 
Os estágios finais da purificação irão ter início agora. 
Deus, o Pai 
 
335. Virgem Maria: Quando vocês rezam o 
Rosário, vocês ajudam a salvar a sua nação 
Recebido domingo, 5 de fevereiro de 2012, 13:15 
 
Minha filha, peço a todos os Meus filhos para rezarem 
pela unidade no mundo neste momento. 
A fé em Meu Filho está desaparecendo e os Meus filhos 
estão sendo deixados com as almas estéreis. 
Eu sou o seu Imaculado Coração e através do amor que 
tenho para o Meu precioso Filho, Jesus Cristo, trabalho 
perto Dele para salvar a Humanidade. 
Rezando a Mim Eu intercederei, pedirei a Meu Pai, Deus 
o Altíssimo, para manter erguida a Mão da Justiça, 
para a punição severa, que Ele derramará sobre a 
Terra para impedir que a maldade se espalhe. 
Eu vou ajudar vocês, filhos, a se aproximarem do Coração 
de Meu Filho. Quando trabalhamos juntos, Meus filhos, 
podemos evitar desastres em todo o mundo. 
Nunca se esqueçam da importância do Meu 
Santíssimo Rosário, porque quando vocês rezam a 
cada dia, podem ajudar a salvar sua nação. 
O poder de Satanás enfraquece, quando vocês rezam 
Meu Rosário. Ele foge em grande dor e torna-se 
impotente. É o mais importante: Rezar o Rosário pelo 
menos uma vez por dia, não importa a que fé Cristã vocês 
pertencem! 
Muitas pessoas não Me aceitam, sua Mãe Santíssima. 
Como Meu Filho, Eu também sou rejeitada, desprezada, 
insultada e humilhada. Se pedirem Minha ajuda, Eu 
posso trazer almas direito ao Sagrado Coração do Meu 
Filho, Jesus Cristo. 
Meu Filho Jesus Cristo é o seu Salvador. Ele nunca 
rejeitará os pecadores, não importa quão escuras estejam 
vossas almas. 
Se vocês se sentem arrependidos por O terem ofendido, 
chamem a Mim a sua Mãe amorosa, e Eu os levarei pela 
mão até Ele. 
Meu Filho está se preparando para vir e juntar todos os 
seus filhos, para que possam estar com Ele no Novo 
Paraíso na Terra. Apenas as almas puras e humildes 
podem entrar. 
Vocês devem começar seus preparativos agora. 
Comecem a rezar Meu Santo Rosário! 
Tão importante é esta oração, que agora deve tornar-se 
uma Cruzada de Orações em seu próprio direito. 
Oração Cruzada (26): O Santo Rosário da Virgem 
Maria 
Sintam a paz, filhos, quando vocês meditam o Meu 
Rosário! 
Como as graças são derramadas sobre vocês, depois de 
rezá-lo, saberão que o enganador afastou-se de vocês e 
em seu lugar permanece o Amor. O Amor vem de Meu Pai 
Eterno. 
Quando vocês sentem Amor em seu corações, saberão 
que estão ganhando a batalha para derrotar o maligno. 
Sua amada Rainha dos Anjos, Mãe da Salvação 
 
336. Cruzada de Orações (26): Rezem o 
Rosário para ajudar a salvar a sua nação 
Recebido domingo, 5 de fevereiro de 2012, 13:15 
 
Na mensagem para Maria da Divina Misericórdia no 
domingo 5 de fevereiro de 2012, Nossa Senhora pediu 
que as pessoas rezem o Santo Rosário para ajudar a 
salvar sua nação. 
(Lembramos que o Rosário contem 4 terços. Com outras 
palavras: “Rezar 1 Rosário” significa rezar 4 terços.) 
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Nunca se esqueçam da importância do Meu 
Santíssimo Rosário, porque quando vocês rezam a 
cada dia, podem ajudar a salvar sua nação. O poder de 
Satanás enfraquece, quando vocês rezam Meu Rosário. 
Ele foge em grande dor e torna-se impotente. É o mais 
importante: Rezar o Rosário pelo menos uma vez por dia, 
não importa a que fé Cristã vocês pertencem. 
 
Antes da Oração do Rosário: Rainha do Santo Rosário, 
viestes a Fátima para revelar aos três pastorinhos os 
tesouros de graças escondidos no Rosário. Inspirai meu 
coração com um amor sincero desta devoção, a fim de 
que, meditando sobre os mistérios da nossa Redenção, 
que são recordados nele, eu possa ser enriquecido por 
seus frutos e obter a paz para o mundo, pela conversão 
dos pecadores e da Rússia e as graças que peço a Ti 
neste Rosário. (Aqui menciona o pedido). Peço isso para a 
maior Glória de Deus, por Tua própria honra, e para o bem 
das almas, especialmente para a minha própria. Amem. 
 
O Pai Nosso: Pai Nosso, que estais no Céus, santificado 
seja o Vosso nome; venha a nós o Vosso Reino; seja feita 
a Vossa vontade, assim na Terra como no Céu. O pão 
nosso de cada dia nos dai hoje; e perdoai-nos as nossas 
ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem 
ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-
nos do mal, Amém. 
 
A Ave Maria: Ave Maria, cheia de graça! O Senhor é 
convosco, bendita sois Vós entre as mulheres e bendito é 
o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de 
Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa 
morte. Amém. 
 
Glória ao Pai: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito 
Santo. Como era no princípio, agora e sempre e por todos 
os séculos dos séculos. Amém. 
 
Oração a Jesus pedido por Nossa Senhora: Ó Meu 
Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as 
almas todas para o Céu, e socorrei principalmente aquelas 
que mais precisarem da Vossa infinita misericórdia. 
 
Credo: Creio em Deus Pai todo-poderoso, Criador do Céu 
e da Terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso 
Senhor, que foi concebido pelo Poder do Espírito Santo; 
nasceu da Virgem Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos, foi 
crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos 
mortos; ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos Céus, está 
sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de 
vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo; 
na Santa Igreja Católica, na comunhão dos Santos; na 
remissão dos pecados; na Ressurreição da carne; na vida 
eterna. Amém. 
 
Salve Rainha: Salve Rainha! Mãe de Misericórdia, vida, 
doçura e esperança nossa, salve! A vós bradamos, os 
degredados filhos de Eva. A vós suspirando, gemendo e 
chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, Advogada 
nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. 
E, depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto 
do vosso ventre, ó clemente! Ó piedosa! Ó doce sempre 
Virgem Maria! Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para 
que sejamos dignos das promessas de Cristo para 
sempre. Amém. 
 
Após a oração do Rosário: Ó Deus, cujo Filho Unigênito 
por Sua vida, morte e Ressurreição, adquiriu para nós as 
recompensas da vida eterna; concedei, nós Vos 
suplicamos que meditando nos mistérios do Santíssimo 
Rosário da Bem-Aventurada Virgem Maria, imitemos o 
que contêm e alcancemos o que prometera, por meio do 
mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. 
 
 
 

336B. Rezem, porque uma guerra nuclear 
que varreria um terço da Humanidade, pode 
ser evitada! 
Recebido segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012, 20:15 
 
Minha amada filha, Meus seguidores devem se unir como 
uma família e permanecerem fortes. 
Eu darei a todos os Meus amados e confiantes seguidores 
as Graças, para manterem a calma em meio a 
tempestade. 
Enquanto a Terra continua tremendo em todos os 
sentidos, as suas orações são reconfortantes para Mim 
durante este tempo. 
Como isso parte o Meu coração! Vendo os inocentes que 
morrerão nas guerras no Oriente Médio. Essas pobres 
almas são açoitadas e sofrem assim como Eu sofri. 
A maldade que vejo será diluída e a Mão de Meu Pai vai 
atrasar, mas não vai impedir esses Países de matarem 
uns aos outros. 
Os Selos foram quebrados, Minha filha, e as guerras vão 
surgir rapidamente. 
Rezem para que a atrocidade global de uma guerra 
nuclear, que varreria um terço da Humanidade, seja 
evitada! 
Eu preciso de mais orações, filhos! Eu percebo o quanto 
vocês rezam, mas por favor, Eu imploro a vocês, 
convidem o maior numero possível de grupos de orações, 
amigos e famílias para rezarem pela paz! 
Eu dou-lhes agora uma nova Cruzada de Orações (27): 
pela Paz no Mundo: 
 
Ó Meu Jesus, eu peço misericórdia para os que 
sofrem por guerras terríveis. Eu Vos peço para que a 
paz seja incutida nessas nações torturadas,  que são 
cegas para a Verdade da Vossa existência. Por favor, 
envolvei essas nações com o Poder do Espírito Santo,  
para que cessem sua busca de poder sobre as almas 
inocentes. Tende misericórdia de todos os Vossos 
Países,  que são impotentes contra as atrocidades do 
mal, que cobrem todo o mundo. Amém. 
 
Minha filha, exorto-vos a ser pacientes, pois não vai 
demorar muito para a Confissão (o GRANDE ALERTA). 
Uma vez que aconteceu, tudo se tornará mais calmo. 
Vá em paz e amor. Acima de tudo coloque toda a sua 
confiança em seu amado Jesus. 
O seu Salvador, Jesus Cristo 
 
337. Os mistérios, por tanto tempo 
escondidos nos arquivos do Reino Divino 
Recebido terça-feira, 7 de fevereiro de 2012, 20:00  
 
Eu sou o seu amado Jesus, Filho de Deus, o Altíssimo, 
nascido do Coração Imaculado de Maria. Venho em Nome 
da Santíssima Trindade. 
Estes são os dias, Minha filha muito amada, que você vai 
achar os mais difíceis. Seu sofrimento, entregado a Mim 
com alegria e de todo seu coração, salvará muitas almas. 
Você deve ser corajosa quando fizer isso e não se 
preocupar com sua saúde. Pois esta é apenas mais uma 
tentação, que não vai durar muito tempo, mas percorrerá 
um longo caminho, para trazer-Me almas perdidas. 
Meu Livro da Verdade está sendo dado, para que os 
crentes testemunham Minha proclamação dos mistérios, 
por tanto tempo escondidos nos arquivos do Reino 
Divino. 
Agora, que a Verdade está sendo desvendada, a 
Humanidade deve aceitar que a Minha Santíssima Palavra 
agora será apresentada, para que todos possam digerir. 
Isto proporcionará um doce alívio para as vossas almas, 
mas para aqueles que estão afastados de Mim, ficará 
muito difícil de aceitar. 
A amargura da Verdade é difícil de engolir. Mas se é 
aceita, trará conforto para todos aqueles, aos quais 
aceitarem que sou Eu na Verdade, seu precioso Jesus, 
que vem para abraçar vocês nesses tempos. 
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Eu, o Cordeiro de Deus, venho agora trazê-los para a sua 
salvação. 
Sem a Minha ajuda isso não seria possível. 
Eu trago-lhes a Luz agora e vocês devem andar atrás de 
Mim, pois Eu os levarei para o Novo Paraíso. 
Peço a todos vocês para serem corajosos, fortes e sem 
medo neste deserto terrível em que se encontram agora. 
Não vai ser fácil, mas Eu prometo a vocês que a força 
que Eu lhes darei vai tornar esta jornada menos árdua. 
Aceitem o que vocês estão percebendo no mundo, porque 
a purificação continua com grande intensidade. Porque 
isso é necessário. 
Rezem, rezem, rezem para terem paciência e 
perseverança, porque vocês devem ultrapassar a 
escuridão e Me ajudar a trazer toda a Humanidade para a 
Luz. 
Nunca percam a esperança! Basta lembrar que tudo o 
que importa é a união da Humanidade. 
Suas orações, sofrimentos e o amor por Mim vão ajudar a 
unir Minha Santa e preciosa família em Meu Novo Paraíso 
na Terra. 
Olhem para a frente, filhos, pois esta é a vida para o qual 
estão destinados, quando vocês obedecem a Minha 
Santa Vontade. 
Eu os amo e os abençôo, queridos filhos, pelo seu amor e 
compaixão por Mim, seu amado Salvador. Seu Jesus 
 
338. Virgem Maria: O mal não vai 
descansar, até que a Igreja Católica seja 
derrubada ao chão 
Recebido quarta-feira, 8 de fevereiro de 2012, 20:30 
 
Eu sou a Imaculada Conceição. Eu sou a Virgem Maria, 
Mãe de Deus. 
Minha filha, este pobre mundo está em crise, e como isso 
continua, também o tempo até o GRANDE ALERTA 
aproxima-se a cada dia. 
É previsto que o ódio ao Meu Filho se estenda à Sua 
Santa Igreja na Terra. Isso já aconteceu. 
O mal não vai descansar, até que a Igreja Católica 
tenha sido derrubada ao chão. 
Quando a Igreja se dividir, dois lados vão surgir. Não 
importa o quanto a Igreja vá sofrer, mas não pode, nem 
vai morrer. Isso não pode ser, filhos. 
Por enquanto Deus Pai pode permitir que a Igreja na Terra 
seja tratada com a mesma flagelação que sofreu Seu 
amado Filho, Jesus Cristo; ela vai, como Meu precioso 
Filho, subir para a Glória mais uma vez. 
Nunca abandonem a Igreja Católica! 
Nunca neguem as outras Igrejas Cristãs do Meu Filho. 
Porque todos vocês são seguidores de Cristo. 
Todos vocês que têm uma devoção ao Meu Filho devem 
colocar suas diferenças de lado e se unir para lutar contra 
o Anticristo. 
Rezem pela união de todos os filhos de Deus, através 
desta Cruzada de Orações especiais (28): Pela união 
de todos os filhos de Deus 
 
Ó Deus, ó Altíssimo, Nós nos ajoelhamos diante de 
Vós, para pedirmos a união de todos os Vossos filhos  
na luta para manterem Vossas Igrejas Cristãs na Terra. 
Não deixeis que nossas diferenças nos dividam neste 
momento de grande apostasia no mundo. Em nosso 
amor por Vós, querido Pai, nós Vos imploramos que 
nos deis as graças para amarmo-nos uns aos outros 
em nome de Vosso Amado Filho, Nosso Salvador, 
Jesus Cristo. Nós Vos adoramos. Nós Vos amamos. 
Unimo-nos para lutarmos com força, para mantermos 
Vossas Igrejas Cristãs na Terra, nas tribulações que 
teremos que enfrentar nos próximos anos. Amém. 
 
Confiem em Mim, filhos, para orientá-los para o Novo 
Paraíso e o Reinado de Meu Filho na Terra, como deve 
ser. 
Sua amorosa Mãe, Mãe da Salvação 
 

339. Muito em breve um homem virá e 
professará ser Eu 
Recebido quarta-feira, 8 de fevereiro de 2012, 20:45 
 
Minha amada filha, não vai demorar muito agora e todos 
as profecias preditas serão reveladas diante de um mundo 
incrédulo. 
Mesmo aquelas almas impuras que evitam a Mim, seu 
Divino Salvador e Meu Pai Eterno, não deixarão de 
perceber. Eles vão perguntar-se por que isso está 
acontecendo e, pela primeira vez, vão finalmente perceber 
que eles não controlam seu próprio destino. 
Para todas as suas crenças equivocadas e seu direito à 
percepção de ganho pessoal, logo vão perceber a 
Verdade. 
Minha filha, o caminho a seguir é rezar para que essas 
almas, por enquanto perdidas para Mim, não sigam o 
fascínio do Anticristo e o Falso Profeta. 
Muito em breve um homem virá e professará ser Eu. Mas, 
logicamente, isso não pode ser, porque Eu só chegarei no 
fim. 
No entanto, Ele irá exibir todas as qualidades dos que 
enganam as pobres almas para acreditar que sou Eu. 
Ele irá realizar milagres, grandes atos de paz, ações 
humanitárias e atos de carinho ao público. 
Ele vai ser idolatrado e seus poderes virão de Satanás, o 
rei das trevas. 
Tão convencido ele será, que quando ele exibir sinais 
associados com os grandes Santos, muitos dos Meus 
servos sagrados vão cair humildemente a seus pés. 
As Minhas Palavras, dadas a você, a verdadeira 
profetisa do Fim dos Tempos, serão rejeitadas e 
descartadas como heresia. 
Eu dou-lhe, Minha filha, a abundância de avisos agora, 
para que, muitos dos Meus filhos possam chegar à 
Verdade, antes que isso aconteça. 
Não se deixe enganar por aqueles que se exaltam a seus 
olhos como sendo Santos. Nunca confunda as obras 
humanitárias, como sempre vindo de Mim. 
O maligno é um mentiroso. Ele é astuto e irá apresentar-
se, às vezes, com aparência de amor e de caridade. 
Olhem para aquelas organizações, que são lideradas por 
pessoas muito ricas, que se vangloriam sobre seus 
esforços para salvar a Humanidade. Muitos deles 
trabalham em segredo para prejudicar a Minha Palavra. 
Este tipo de fraude será usada pelo Anticristo, para 
recrutar seguidores bem intencionados, mas ingênuos. 
Uma vez seduzidos, vocês vão ficar presos. Então 
vocês vão ser enganados em aceitar a marca da besta, 
que devem evitar a todo custo, ou vocês ficarão perdidos 
para Mim para sempre! 
Sejam vigilantes em todos os momentos! 
Sua tarefa é simples. Lembrem-se que há um só Deus, 
três pessoas da Santíssima Trindade, Deus Pai, o Filho e 
o Espírito Santo. 
Qualquer outra coisa que lhes é apresentada de outra 
forma, não existe. 
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
340. Fornicação, Pornografia e Prostituição 
são todos pecados mortais 
Recebido quinta-feira, 9 de fevereiro de 2012, 15:00 
 
Minha amada filha, as pessoas devem se afastar do 
pecado e em breve! Tantos pecados hoje não são mais 
vistos como pecados. 
Tantas queixas contra o Meu Pai são cometidas, sem 
qualquer sentimento de culpa. 
Filhos, vocês têm que parar! Vocês estão destruindo as 
suas vidas! Satanás Me provoca, como ele se orgulha 
daquelas almas, que ele Me rouba a cada segundo. 
Se vocês vissem as almas, milhões delas caindo para 
o fogo da eternidade, vocês morreriam de susto! 
Como isso parte Meu coração! Testemunhar o terror que 
estas almas, que viviam em terrível pecado, quando eles 
estavam na Terra, têm que sofrer. 
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Os pecados de que eles são culpados, vocês nem sempre 
acham que são pecados mortais. 
Eu estou falando da fornicação, tão facilmente aceita no 
mundo de hoje, participando e vendo a pornografia, a 
prostituição e o abuso sexual. 
Refiro-Me ao ódio aos outros, assim também como 
aqueles que causam dor e sofrimento para aqueles menos 
afortunados do que eles. 
Assim, também, é o pecado da idolatria, onde vocês 
adoram bens materiais acima de tudo, ainda que não 
sejam nada além de cinzas. 
Vocês não entendem que, uma vez que pecam desta 
forma, vocês se tornam mais distantes de Mim todos os 
dias? Em seguida, se torna muito difícil libertar-se das 
garras colocadas em cima de vocês pelo príncipe das 
trevas. 
Acordem, filhos! Estejam cientes da existência do 
inferno e tenham muito medo de entrar nos portões da 
condenação eterna! 
Digo isso não para assustar vocês, mas para assegurar 
que entendam que o pecado mortal vai levar vocês pra lá, 
a menos que voltem para Mim agora. 
Oração, muita oração, será necessária para voltarem a 
Mim, mas ouçam isso: Se vocês estão desesperados, 
tristes e se sentem impotentes por causa do abismo do 
pecado em que estão, Eu vos perdoarei. 
Vocês devem mostrar verdadeiro remorso e confessar-se 
agora! Se vocês não podem ir à confissão, em seguida, 
rezem a Minha Cruzada de Orações para a Indulgência 
Plenária e a Absolvição Total, por um período de 7 dias 
consecutivos:  
 
Ó Meu Jesus, Vós sois a Luz da Terra. Sois a chama 
que toca todas as almas. Vossa Misericórdia e Amor 
não conhecem limites. Não somos dignos do sacrifício 
que fizestes por Vossa morte na Cruz. Sabemos que o 
Vosso Amor por nós é maior que nosso amor para 
Convosco. Concedei-nos, Senhor, o Dom da 
humildade, para que sejamos merecedores do Vosso 
Novo Reino. Enchei nos com o Espírito Santo, para 
que possamos marchar adiante e levar o Vosso 
exército para proclamar a Verdade da Vossa Santa 
Palavra e preparar nossos irmãos e irmãs para a 
Glória da Vossa Segunda Vinda na Terra. Nós Vos 
honramos. Nós Vos louvamos. Nós oferecemos 
nossas vidas, nossas tristezas, nossos sofrimentos  
como um presente para Vos, para salvardes as almas. 
Nós Vos amamos, Jesus. Tende misericórdia de todos 
os Vossos filhos, onde quer que estejam. Amém. 
 
(Lembramos que cada Católico tem a obrigação de 
confessar-se com um sacerdote, se ele tem a 
possibilidade de encontrar um sacerdote!) 
 
Nunca desisto dos pecadores e sinto um carinho especial 
por eles. 
Eu os amo de uma forma muito especial, mas detesto os 
seus pecados. 
Ajudem-Me a salvá-los, filhos. Não deixem que seja tarde 
demais. Seu Amado Jesus 
 
341. Deus Pai: Terremotos acontecerão 
como parte de um pequeno castigo antes 
do GRANDE ALERTA 
Recebido sexta-feira, 10 de fevereiro de 2012, 19:50 
 
Eu sou Deus Pai, Criador de todas as coisas. Venho em 
Nome da Santíssima Trindade. 
Minha amada filha, Eu anuncio hoje que todos os 
preparativos já foram concluídos para a grande 
Misericórdia do Meu Filho (o GRANDE ALERTA). 
Por favor, informe os Meus filhos do dever de orar por 
todas as almas, que se afastaram de Mim, seu Pai Eterno. 
Só vocês, filhos, podem ajudar a salvar essas almas. 
Também gostaria de informar que uma série de 
terremotos será sentida, quando Eu dou um castigo 

pequeno para punir as almas perversas, que atormentam 
seus compatriotas. 
Minha filha, uma vez que este castigo acabar, é o 
tempo do GRANDE ALERTA . 
A Humanidade vai homenagear Meu Filho, quando for 
buscar o perdão segundo a forma em que Me ofendeu. 
Muitos se converterão. Muitos morrerão. Aqueles que 
morrerem, suas almas podem ser salvas através de suas 
orações. Depois disso, o mundo vai acalmar um pouco e 
será dado um tempo para se arrepender. 
Lembrem-se que Eu amo todos os Meus filhos, mas como 
qualquer bom Pai, devo castigar Meus filhos, para que 
eles entendam a diferença entre o certo e o errado. 
Esta limpeza irá acordar os Meus filhos e muitos mais irão 
aceitar com gratidão as Graças, que serão derramadas 
sobre a Humanidade durante o GRANDE ALERTA. 
Eu amo vocês, filhos, e é Meu desejo salvar cada um de 
vocês, incluindo os endurecidos de almas, que não 
aceitam a existência da Santíssima Trindade. 
Seu Pai amado, Deus o Altíssimo 
 
342. Meu pobre Santo Vigário, o Papa 
Bento XVI, será expulso da Santa Sé em 
Roma 
Recebido sábado, 11 de fevereiro de 2012, 11:30 
 
Minha amada filha, guerras estão aumentando em todos 
os lugares e muito em breve a Mão de Meu Pai irá 
intervir, para parar este mal. 
Não tenham medo, porque os planos para salvar a 
Humanidade estão concluídos e não demorará muito 
agora para que Minha Misericórdia (o GRANDE ALERTA), 
seja derramada em cada um de vocês. 
Nunca tenham medo das obras do Anticristo, porque 
vocês, queridos filhos, têm o poder para enfraquecer a 
sua força sobre o mundo, através de suas orações! 
Outros líderes mundiais serão assassinados em breve 
e Meu pobre Santo Vigário, o Papa Bento XVI, será 
expulso da Santa Sé em Roma. 
No ano passado, Minha filha, Eu lhe disse sobre a 
conspiração dentro dos corredores do Vaticano. 
Um plano para destruir Meu Santo Vigário foi criado 
em segredo no dia 17 de março 2011, e isso vai se 
concretizar, porque foi predito. 
Espalhem as Minhas Palavras Sagradas para todos os 
cantos do mundo agora e mandem fazer versões 
impressas das Minhas mensagens, a serem distribuídos 
no maior numero de Países quanto possível! 
Você está sendo guiada, por isso você deve fazer o que é 
melhor. Pede-Me em oração para enviar-lhe ajuda e isso 
será feito. Seu Jesus 
 
343. Virgem Maria: Outros Países seguirão 
a Inglaterra para proibir a oração pública 
Recebido domingo, 12 de fevereiro de 2012, 10:30 
 
Minha filha, Eu choro quando vejo como muitos estão 
tentando acabar com a homenagem ao Meu amado Filho. 
Eu lhes disse antes, que a batalha já começou. Os 
planos já começaram proibindo a oração pública a 
Deus, o Pai e Seu precioso Filho, Jesus Cristo, na 
Inglaterra. 
Este é apenas o começo. Muito em breve será aplicado às 
escolas e outros locais públicos, até que vai ser ilegal orar 
em igrejas consagradas a Meu Filho, Jesus Cristo. 
O ódio entre os homens e aqueles em cargos elevados 
para com Meu Filho significa, que eles vão fazer tudo o 
que puderem para banir a prática pública do Cristianismo. 
Aqueles que odeiam o Meu Filho dizem, que não 
acreditam em Meu Filho. Mas como eles podem 
mostrar tanto ódio por alguém em que não acreditam? 
Seu desprezo por Meu Filho ficará mais claro, porque 
outros Países seguirão a Inglaterra para proibir a prática 
pública do Cristianismo. 
Vai tornar-se uma ofensa honrar Meu Filho. 
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Outras religiões que acreditam em Deus Pai vão sofrer 
também. 
Eles não vão sofrer tanto quanto a Igreja Católica Romana 
e os outros Cristãos. Seu sofrimento se tornará intenso. 
Rezem, filhos, para evitar muito deste mal que se torna 
mais evidente agora. 
Por muito tempo aqueles que dizem que não crêem em 
Meu Filho ficaram escondidos. Agora eles vão surgir com 
confiança e perseguir o Meu Filho através do sofrimento 
que infligirão aos Seus seguidores. 
Rezem muito filhos, para protegerem a sua fé e o seu 
direito à honrar Meu Filho em público, sem sentirem 
envergonhados. 
Por favor, rezem a Cruzada de Orações (29): Para 
proteger a prática do Cristianismo: 
 
Ó Meu Senhor Jesus Cristo, rogo-Vos derramai o 
Vosso Espírito Santo, acima de tudo em Vossos filhos. 
Peço-Vos que perdoeis aqueles, que têm ódio por Vós 
em suas almas. Rezo para que os ateus abram seus 
corações endurecidos durante Vossa Grande 
Misericórdia, e que os Vossos filhos que Vos amam  
possam honrar-Vos com dignidade e se elevem acima 
de toda perseguição. Por favor, preenchei todos os 
Vossos filhos com o Dom do Vosso Espírito, para que 
se levantem com coragem  e possam levar Vosso 
exército para a batalha final contra Satanás, seus 
demônios e todas aquelas almas, que são escravas de 
suas falsas promessas. Amém. 
 
Vá em paz Minha filha e informe ao mundo para se 
preparem para esta grande injustiça. 
Obrigada por responder ao Meu apelo de hoje. 
Maria, Rainha de todos os Anjos, Mãe da Salvação 
 
344. A Bíblia Sagrada não está sendo 
deixada de lado em favor destas 
mensagens 
Recebido domingo, 12 de fevereiro de 2012, 03:00 
 
Minha amada filha, Eu senti sua falta ontem. Acordei você 
durante a noite, se lembra? Você estava muita cansada, 
mas Eu queria muito falar com você. 
Hoje devo exortá-la a dizer ao mundo que a guerra está 
para explodir e, a menos que mais dos Meus 
seguidores rezem, haverá uma guerra nuclear 
infligida. 
Ela está perto e a oração pode evitar isso junto com a 
Mão de Meu Pai Eterno. 
Eu preciso que mais dos Meus seguidores espalhem 
Minha Santa Palavra, dada a toda a Humanidade, para o 
bem das suas almas. 
Você, Minha filha, está sendo atacada por aqueles que 
dizem que o Livro Sagrado de Meu Pai (a Bíblia) está 
sendo deixado de lado em favor dessas mensagens. 
Isto não é assim. 
Minhas mensagens de hoje são para reforçar os 
Ensinamentos contidos na Bíblia Sagrada, porque muitos 
no mundo de hoje não sabem o que está contido nela. 
Eles nem conheceriam os sinais de alerta do Fim dos 
Tempos, a menos que Eu os revelasse a vocês agora. 
Por que isso? Devo preparar suas almas para o Meu Novo 
Paraíso. Nunca sintam que estou tentando trazê-los 
para um caminho diferente! 
Porque há apenas um caminho para o Paraíso e Eu sou o 
único que irá guiá-los para as suas portas. 
Prestem atenção à Minha Palavra! 
Ouçam a Minha chamada! 
Caminhem Comigo, com suas cabeças erguidas e sem 
medo em seus corações, porque Eu levo Meu exército 
para Me ajudar a recuperar o Meu Reino na Terra. 
Seu amado Jesus 
 
 
 
 

345. Os últimos dias de Satanás: Como 
uma vespa, quando morre, o aguilhão será 
o mais doloroso 
Recebido segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012, 15:30 
 
Minha filha, por favor lembre-se que o homem só tem que 
olhar ao redor dele, para ver grandes mudanças que 
vieram ao mundo. 
Eventos normais diários não são mais os mesmos. As 
alegrias que recebem, filhos, a partir do ganho material, 
perderam o seu brilho. Elas já não atraem mais. Elas são 
tingidas com uma máscara de nada. 
Por que isso? Vocês não sabem que é o flagelo do 
Anticristo e sua presença na Terra, que lança essas 
sombras? 
Ele, o produto de Satanás, infecta todos os níveis da 
sua sociedade, incluindo os políticos, as forças 
militares, as instituições financeiras, as organizações 
humanitárias e também as suas igrejas. 
Nenhum setor foi poupado, para que ele possa infligir dor 
à Humanidade, nestes seus últimos dias na Terra. 
Lembrem-se que Eu, seu Jesus, dei-lhes, Meus 
seguidores, o Poder do Espírito Santo, para tornar 
impotentes esses agressores malignos. 
Quanto mais vocês sobem na batalha com a força de sua 
fé, então mais fraco será o aperto do Anticristo. 
As orações, e especialmente as Cruzadas de Orações, 
dadas por você, Minha mensageira, vai ajudar a expulsar 
esse mal. 
Todo o mal pode ser destruído através da oração. É 
simples assim. 
Os dias estão contados para a sobrevivência de 
Satanás e seu exército. No entanto, como uma vespa, 
quando morrer, o aguilhão será o mais doloroso. 
Mostrem paciência e perseverança durante estas 
tribulações, e vocês, Meu exército, na esperança e 
confiança na unidade marcharão em direção às portas do 
Meu Novo Paraíso na Terra. 
Seu Salvador, Jesus Cristo 
 
346. Deus Pai: A Europa será o primeiro 
alvo do Dragão Vermelho, seguido pelos 
EUA 
Recebido terça-feira, 14 de fevereiro de 2012, 18:00 
 
Minha filha, Meu tempo, em relação ao Meu Castigo e o 
GRANDE ALERTA, não é para o seu conhecimento. 
Não há necessidade de preocupação com o Meu tempo 
Divino, porque este será apenas de acordo com a Minha 
Santa Vontade. 
Saibam disso, Meus filhos, porém, o Dragão Vermelho, 
sobre o que foi dito um tempo atrás, subiu agora à 
cabeça timidamente, mas com uma intenção mortal, para 
devorar Cristãos em todo o mundo. 
Paciente por tanto tempo à espera, agora ele vai atacar, e 
com o fogo de sua boca, destruir tudo o que representa 
uma homenagem a Mim, Deus o Altíssimo e Meu amado 
Filho, Jesus Cristo. 
A Europa será o seu primeiro alvo e, em seguida, os 
Estados Unidos da América. 
O comunismo será introduzido e ai daqueles que se 
opõem ao reino do Dragão Vermelho. 
Minha filha, Eu percebo que as Mensagens Divinas 
recentes, dadas a você, estão distraindo, mas a Verdade 
deve ser revelada. É somente através das profecias dadas 
a conhecer, que a fé será restaurada. Esta é a razão pela 
qual as profecias estão sendo dadas para os Meus filhos 
agora, para que eles reconheçam a Verdade dos Meus 
Ensinamentos. 
Todas as profecias dadas aos meus profetas Daniel e 
João vão se desenrolar, camada por camada. Os 
detalhes serão dados a você, Minha filha, para ajudar a 
reconstruir o resto de Minha Igreja na Terra. 
Eles, Meus filhos, terão que ser consolados por Minhas 
Mensagens de Amor e Eu vou reassegura-los com isso. 
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Apóiem-se em Mim, filhos, Seu amado Pai, e Eu lhes darei 
as graças necessárias para derrotar o inimigo. 
Eles não podem vencer e seu poder não apenas será de 
curta duração, mas o Dragão Vermelho e os seus cegos 
aliados serão lançados no fogo da condenação eterna. 
Rezem por suas almas, porque vocês podem ajudá-los 
através de suas orações, a fim de salvá-los. 
O GRANDE ALERTA será de pouca importância para os 
seguidores de Satanás, o Dragão Vermelho e seus 
exércitos. 
Tão endurecidos são os seus corações, que eles vão estar 
deliberadamente ao lado do maligno. Sua lealdade é para 
com o falso paraíso, que ele lhes prometeu. 
Assim como às almas escolhidas é dado o Dom das 
aparições ou, como no seu caso, o Dom de ver a Mim e 
ao Meu Amado Filho, Jesus Cristo, a certas almas são 
mostradas visões de Satanás e seus anjos caídos. 
Tão forte é o seu compromisso com o mal, que muitos dos 
seguidores de Satanás preferiam morrer a reconhecer-Me 
seu Pai Todo-Poderoso. 
Minha promessa é esta, filhos: 
Eu vou proteger todos os Meus filhos que têm o Selo do 
Meu Amor incorporado em suas almas. 
Vocês serão poupados da perseguição, assim vocês 
permaneçam fortes a rezar com toda a sua força para 
essas pessoas más. 
Isso vai ajudar a diluir o terror e evitar a guerra, a fome e a 
perseguição religiosa. 
A oração a Mim, seu Pai, deve agora ser incluída em suas 
orações diárias, com esta  
 
Cruzada de Orações especiais (30): Para ajudar a diluir 
o terror, evitar a guerra, fome e a perseguição 
religiosa 
 
Meu Pai Eterno, Deus, Criador do Universo, Em nome 
de Vosso Filho precioso, peço-Vos que nos façais 
amar-Vos mais. Ajudai-nos a sermos corajosos, 
destemidos e fortes em face da adversidade! 
Aceitai os nossos sacrifícios, os sofrimentos e as 
provas como um dom, ante Vosso trono, para 
salvardes Vossos filhos na Terra! Amolecei os 
corações das almas sujas! Abri seus olhos para a 
Verdade do Vosso Amor! Para que elas possam juntar-
se com todos os Vossos filhos no Paraíso na Terra, 
que Vós criastes amorosamente para nós de acordo 
com Vossa Divina Vontade. Amém. 
 
Por favor, não ignorem Minha Intervenção Celestial em 
suas vidas hoje, filhos! 
Para aqueles de vocês com um profundo amor por Mim, o 
vosso Pai, saibam que Eu tenho que prepará-los para esta 
viagem importante. 
Eu não estaria fazendo Meu dever como seu Criador e 
amoroso Pai, se Eu não Me comunico com vocês durante 
o Fim dos Tempos, como vocês os conhecem na Terra, 
como são agora. 
Para aqueles que podem se assustar com Minhas 
Palavras Santíssimas: Deixem-Me consolá-los, dizendo-
lhes que isto não significa o fim do mundo. Porque não 
é assim. 
É simplesmente o fim do reinado de Satanás na Terra, 
que é para ser bem-vindo, filhos! 
O tempo está se aproximando para o Meu Filho, para 
ocupar o Seu trono de direito, quando Ele vier pela 
segunda vez, para reinar sobre o Novo Paraíso perfeito na 
Terra. 
Meu coração explode de alegria, quando Eu lhes falo, 
filhos, da Nova Terra, que Eu preparei para vocês. 
Meus filhos irão viver por 1.000 anos no Paraíso, que criei 
para Adão e Eva. 
Haverá paz, amor, harmonia, e vocês não vão querer mais 
nada (vão ter tudo). 
As pessoas vão se casar, ter filhos, e as flores, rios, 
mares, montanhas e lagos vão tirar o seu fôlego. 

Os animais vão viver com os Meus filhos em harmonia e 
vocês vão ser governados com amor sob o Reinado de 
Meu Filho, Jesus Cristo. 
Só assim então será feita a Minha Santa Vontade, na 
Terra como no Céu. 
Seu amoroso Pai, Deus, o Criador de toda a Humanidade, 
Deus o Altíssimo 
 
347. O Grupo mau perpetra a maior mentira, 
a fim de assumir o controle dos Países 
Recebido quinta-feira,16 de fevereiro de 2012, 20:00  
 
Minha amada filha, você deve dizer a todos os Meus 
filhos, a todos os Meus seguidores, para ligar e formar 
uma cadeia de orações de proteção. 
Ao juntar-se como irmãos e irmãs em oração por essas 
filhos perdidos, que vagueiam buscando o amor por Mim, 
mas não podem encontrar paz em suas almas, vocês 
podem salvá-los. 
Eles precisam de vocês para rezarem por eles, porque o 
GRANDE ALERTA não vai converter essas pobres 
almas. 
Vocês, Meus leais seguidores, tragam-Me o consolo que 
Eu preciso, quando Eu vejo a terrível dor e as dificuldades 
que estão sendo enfrentadas por Meus filhos em quase 
todos os cantos do mundo. 
Esse grupo perverso, composto por alguns dos mais 
poderosos do mundo e da elite, estão perpetrando a maior 
mentira através da sua deliberada conspiração, para 
tomar o controle dos Países do Oriente Médio, Europa 
e os EUA. 
O plano deles está revelado diante de seus olhos. Vocês 
não podem ver? Este plano levou décadas para se 
desenvolver. 
Cada um dos Meus filhos precisa ficar acordado o tempo 
todo! 
Não lhes permitam pegar os seus países! Levantem-se 
contra eles! 
A arma deles para enganar é o dinheiro. O colapso de 
seus sistemas bancários foi deliberado. Agora, eles agem 
para completar a próxima fase de seu plano. 
Vocês, filhos, podem impedir esta evolução através das 
suas orações! 
Meu Pai já está colocando obstáculos no caminho 
deles. 
Meus seguidores abrangem muitos Países. Agora vocês 
devem se unir em oração, para impedir os líderes 
europeus, alguns dos quais são intrínsecos em trazer 
sofrimento terrível para pessoas inocentes, em seus maus 
caminhos. 
Exorto-vos a rezar esta Cruzada de orações (31): Para 
impedir os líderes europeus de provocar sofrimentos 
terríveis às pessoas inocentes 
 
Ó Meu Jesus, que a minha oração invoque o Vosso 
Santo Espírito, para descer sobre estes líderes,  
movidos pela luxúria, pela avareza, pela ganância e 
pelo orgulho. Para impedir a perseguição aos Vossos 
filhos inocentes. Peço-Vos que cesseis a fome, a 
pobreza e as guerras, que devoram Vossos filhos. 
Eu rezo para que os líderes europeus abram seus 
corações para a Verdade do Vosso Amor. Amém. 
 
Minha filha, a cadeia de oração se espalhará por toda 
parte, e o Poder do Espírito Santo vai ajudar a parar 
essas pessoas, que têm o poder de impedir o sofrimento, 
impedir suas ações. 
Espalhem a Minha Palavra, a fim de espalhar a 
conversão! 
Meu tempo de vir a reinar está perto. Mas não haverá 
tempo suficiente para salvar todas as almas. 
Façam tudo o que vocês puderem para Mim, o seu Jesus, 
que ama e valoriza a todos vocês. 
Devemos trabalhar juntos, filhos, por causa de toda a 
Humanidade em nossa batalha, para impedir o Anticristo e 
seu plano atroz de decepção. 
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Esperança, amor e orações, filhos. Isso é o que espero de 
vocês. 
Agradeço-lhes por toda a lealdade e sua obediência. 
Vocês ainda não viram, vocês acreditaram. Uma vez 
que ouvem a Minha Voz, por meio dessas mensagens, 
vocês Me reconhecem. 
Vocês são capazes de fazer isso, por causa do Espírito 
Santo, que reina em suas almas. 
Vocês devem compartilhar este grande Dom, para que 
possam trazer todos os seus entes queridos com vocês ao 
Meu Novo Paraíso na Terra. 
Eu amo cada um de vocês. Vocês Me trazem muito 
consolo e alegria. Seu amado Jesus 
 
348. Virgem Maria: Introduzindo o aborto na 
Irlanda, vocês cortam a conexão para o 
Meu coração 
Recebido sexta-feira, 17 de fevereiro de 2012, 15:30 
 
Eu sou sua amada Mãe, Rainha dos Anjos, a Virgem 
Maria, a Imaculada Conceição. 
Oh, como Eu choro hoje, porque a Irlanda, o País mais 
dedicado a Mim, a sua amada Mãe, caiu tomada pelo mal. 
Grande escuridão desceu sobre esta nação. Muitos 
perderam a fé, assim como muitos já estão com seus 
corações longe do Meu amado Filho, Jesus Cristo. 
Meus filhos na Irlanda têm permitido ao mal de tornar 
seus corações em pedra. 
Aqueles que amam o Meu Filho, estão em dor, quando 
eles testemunham o secularismo, que tomou o controle 
deste País, que uma vez foi santo. 
Tentativas estão sendo feitas para introduzir o aborto, 
e se isto acontecer, vai ofender profundamente o Meu 
precioso Filho. 
Meus filhos, se vocês introduzirem o aborto na 
Irlanda, vocês vão cortar a conexão que os trouxe 
perto do Meu Coração. 
Muitas pessoas na Irlanda insultam o Meu Filho agora, 
através do desrespeito, que eles mostram a Ele. Eu 
também não sou mais tolerada e Meu nome é esquecido. 
Filhos da Irlanda, escolhidos como almas especiais 
para transmitir a Palavra de Meu Pai em todo o mundo, 
vocês têm que Me escutar! 
Rezem, rezem, rezem, para que esses planos para 
introduzir estas leis do aborto não sejam aprovados! 
Caso isto aconteça, a Irlanda vai perder muita 
proteção no Reino de Meu Pai. 
O pecado do aborto é o mais grave aos olhos de Meu Pai. 
É o pior tipo de genocídio. 
Vocês devem lutar contra isso, Meus filhos! Vocês devem 
fazer isso agora, ou a última conexão divina, que precisa 
ser fortalecida, em vez disso, será enfraquecida. 
Vocês devem levantar-se filhos, e recuperar sua fé 
Católica e Cristã, porque ela está para ser roubada de 
vocês. 
Não permitam que aqueles no poder zombem de 
vocês, quando vocês proclamam a Santa Palavra de 
Deus! 
Agora o espírito das trevas abrangeu não somente o seu 
País, mas também os Santuários Sagrados, em que Eu 
deveria ser reverenciada. 
Eu choro de tristeza, quando vejo a Minha amada Irlanda 
cair à beira do caminho. 
Ainda há esperança, filhos. Mas vocês devem juntar-se 
agora, em vigor, para proteger a sua fé. 
Em breve vocês serão forçados a abandonar, não só a 
sua fé Católica, mas a sua fé Cristã. 
Recuperem o seu País do socialismo e das ditaduras 
seculares! 
Eles vão clamar pelos direitos dos cidadãos, mas vão 
negar os mesmos direitos, que eles reivindicam, para 
proteger, inclusive, o direito de rezar. 
Eles vão forçá-los a aceitar, em lei, o direito de assassinar 
as crianças ainda não nascidas. 
Lembrem-se que cada alma foi cuidadosamente criada por 
Deus Pai Todo-Poderoso! 

Qualquer homem que escolher o aborto ou auxiliar no ato 
perverso do aborto, comete um pecado mortal! 
 
Rezem, rezem, rezem a Minha Cruzada de Orações 
(32): Pela Irlanda  
 
Ó Mãe da Salvação, rezai por Vossos filhos na Irlanda,  
para evitar que o ato perverso do aborto seja infligido 
sobre nós. Protegei esta santa nação de afundar ainda 
mais no desespero da escuridão, que cobre o País!  
Livrai-nos do mal, que quer destruir os Vossos filhos 
ainda por nascer! Rezai para que os líderes tenham a 
coragem de ouvir aqueles que amam Vosso Filho!  
E que eles sigam os ensinamentos de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. Amém. 
 
Vá agora, Minha filha e diga aos Meus filhos da Irlanda, 
que têm que ser fortes. Eles devem defender o que é 
certo. 
Nunca devem ter medo de proclamar a Verdade, a Santa 
Palavra de Deus; não importa quão difícil isso possa ser. 
Sua amada Rainha do Céu, Mãe da Salvação 
 
349. Países europeus vão sucumbir a uma 
ditadura, que não é melhor do que aquela 
dos dias de Adolfo Hitler 
Recebido sábado, 18 de fevereiro de 2012, 16:00 
 
Minha amada filha, Minha intenção é de proteger o maior 
número dos Meus seguidores, porque a Mão do Meu Pai 
descerá em breve, para punir a Humanidade por sua 
maldade, e para evitar que atrocidades terríveis sejam 
cometidas por pecadores, que querem destruir muitas 
nações. 
Todos vocês estarão protegidos, mas sua 
responsabilidade é para com os outros. 
Assistam agora os Países europeus, que cedem à 
ditadura que não é melhor daquela dos dias de Adolfo 
Hitler! 
Os planos estão feitos pelo grupo mundial, para assumir 
cada País da Europa. 
A Babilônia vai cair como predito. 
O Urso e o Dragão Vermelho vão para a guerra, assim 
como profetizado. 
Roma se tornará a sede do governo perverso e da 
dominação. 
A Itália vai desmoronar. 
A Grécia vai ser o catalisador que irá fornecer a 
desculpa para derrubar a Babilônia. 
Tudo vai ser revelado agora ao mundo. 
A oração pode aliviar o tormento dos Meus pobres filhos, 
que serão obrigados a mendigar comida para colocar em 
suas bocas. 
Eles serão tratados como crianças, mas serão pisados 
como se eles fossem escravos do grupo global, que 
trabalha em conjunto com os líderes europeus. 
Eles são traidores, todos eles, e não apenas aqueles a 
quem servem, mas a Deus, Meu Pai Todo-Poderoso. 
Seu Nome (o Nome de Deus) é odiado por este grupo, 
que já proibiu homenagem a Ele em seus Países. 
Por isso, eles vão sofrer. Eles serão punidos e 
impedidos de cumprir sua missão perversa. 
A ira do Meu amado Pai já atingiu níveis sem precedentes, 
e a ascensão do grande Dragão Vermelho é iminente. 
Tanta destruição, filhos! 
Tantos desejos de poder e controle! 
Tanto ódio por Mim, seu Divino Salvador! 
Os quatro mensageiros de Satanás desceram e 
trabalham agora dentro desse grupo. 
Estes líderes, maus e poderosos, estão controlados pelo 
Anticristo, que é muito ativo agora. O Anticristo dirige uma 
organização muito grande. 
Eles são tão astutos, e poucos percebem o que eles 
realmente fazem. 
Meus filhos, eles vão tentar assumir o controle e todos os 
seus planos parecem estar se desdobrando. 
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E por isso Meu Pai vai intervir. 
Ai daqueles que terão que enfrentar a ira do Meu Pai! 
A eles não vai ser dada a mesma chance de tremer 
diante Dele, se não se arrependerem imediatamente. 
A muito poucos de vocês, filhos, está sendo dada a 
Verdade, porque muitas dessas pessoas controlam as 
notícias, que vocês acreditam serem a Verdade. 
Vocês não têm outros meios de saber o que está 
acontecendo no mundo. 
Aqueles que vocês consideram ser as organizações 
responsáveis, que se preocupam com as nações, são, de 
fato, os próprios grupos orientados pelo Anticristo. 
As nações, que vocês consideram más, estão sendo 
vítimas e usadas como peões, para que eles, em vez 
disso, pareçam maus para o mundo exterior. 
Vocês não devem acreditar sempre no que lhes é 
apresentado em nome da justiça. 
Rezem muito por todos os seus irmãos e irmãs, que vão 
ser espezinhados por essas pessoas. 
Rezem para que o GRANDE ALERTA vá atrasar as suas 
ações, e rezem para diluir o impacto do plano que está 
sendo orquestrado, para abolir os direitos de seu 
dinheiro, seus alimentos e seus direitos de praticar o 
Cristianismo e outras religiões, que honram Meu Pai! 
Seu amado Jesus Cristo, Salvador da Humanidade 
 
350. A besta com os dez chifres é a União 
Européia 
Recebido domingo, 19 de fevereiro de 2012, 03:00  
Minha amada filha, você não deve se assustar com essas 
mensagens, porque elas estão sendo dadas ao mundo por 
causa do Amor que tenho por toda a Humanidade. 
O conhecimento dos eventos que virão, ajudarão a 
preparar Meus filhos, para que eles possam defender a 
Verdade. 
Meus avisos podem ajudar a propagação da conversão e 
permitirá que os Meus filhos, mais uma vez, reconheçam a 
Verdade da Minha promessa de voltar. 
Minha Segunda Vinda será realizada ainda durante a 
sua vida nesta Terra, filhos. 
Vocês, desta geração eleita, vão colher as maravilhas do 
Meu Glorioso Reinado na Terra. 
Incluo entre vocês, Meus filhos escolhidos, aqueles 
que viraram as costas para Mim e negam a existência 
do Meu amado Pai, Deus o Altíssimo. 
Meu Amor vai envolver aqueles que Me desprezam. 
Com o tempo eles vão se converter. 
O reconhecimento das Minhas mensagens dadas a você, 
Minha profetisa do Fim dos Tempos, devido à 
responsabilidade da abertura dos 7 Selos, não será 
suficiente. 
O que realmente importa é a salvação de todos os seus 
irmãos e irmãs no mundo. 
Os dois aliados, a Rússia e a China, vão unir as 
forças. Isso acontecerá quando a besta com os 10 chifres 
subir, para dominar as suas pessoas inocentes, que estão 
sofrendo muito. 
A besta com os 10 chifres é a União Européia, Minha 
filha, conhecida como Babilônia, no Livro do 
Apocalipse. 
A Babilônia vai cair e será dominada pelo grande Dragão 
Vermelho, China e seu aliado, o Urso, a Rússia. 
Quando isso acontecer, o comunismo vai governar, e ai 
de quem for visto praticando sua religião em sua 
presença. 
Todas as religiões serão proibidas, mas os Cristãos 
sofrerão a maior perseguição. 
Os Católicos romanos não serão tolerados por nada e 
eles irão ter que fazer as missas em segredo. 
Chegou a hora, filhos, todos os Meus seguidores, para 
começar a planejar o seu futuro. 
Vou guiá-los em todos os momentos. 
Comecem a preparar agora, porque a vocês vai ser dado 
o tempo para fazer isso. 
Mais uma vez, Eu digo a vocês, oração e muita oração vai 
diluir o poder da besta, do Urso e do Dragão Vermelho. 

Eles governarão por um tempo muito curto. E depois eles 
serão destruídos. Seu amado Salvador, O Redentor da 
Humanidade, Jesus Cristo 
 
351. Deus Pai: Levantem agora e aceitem 
Meu Selo, o Selo do Deus Vivo 
Recebido segunda-feira, 20 de fevereiro de 2012, 12:20 
  
Minha amada filha, Meu coração se ergue na tristeza 
pelos pecados dos Meus filhos. 
Como para qualquer Pai amoroso, seu ódio perverso para 
os outros parte Meu coração em dois. 
É como uma espada, perfurando Meu Coração, que não 
se afasta. 
Eu sou o Deus, o Altíssimo: por causa do livre-arbítrio que 
Eu tenho dado a todos os Meus filhos, tenho que sofrer 
dores duradouras até o Novo Paraíso chegar na Terra. 
Então, vocês, Meus filhos, vão se juntar em uníssono com 
a Minha Santa Vontade. 
Até isso acontecer, não pode haver paz na Terra. 
Somente quando o maligno e aqueles, que seguem 
servilmente as mentiras que ele promete, forem finalmente 
destruídos, o mundo poderá tornar-se calmo. 
Minha filha, diga ao Meus filhos que Eu não gosto de 
pensar em puni-los, porque Eu os amo. 
Eles são Meus, Minha querida criação. Vendo como o 
maligno corrompeu suas almas, é um tormento constante 
para Mim, seu amado Pai. 
Desejo levar todos vocês, filhos amados, que conhecem e 
compreendem Meu Amor por vocês, ao Meu Novo Paraíso 
muito bonito na Nova Terra. 
Eu prometo a vocês que a perseguição será rápida e 
que estarão protegidos. 
Pois Eu transmito agora o Selo do Meu Amor e 
proteção. 
Com isso, vocês vão escapar daqueles, que vão causar 
dificuldades em seus Países. 
Meu Selo é a Minha Promessa de Salvação. Meu poder 
surgirá através de vocês com este Selo, e nenhum mal 
virá para vocês. 
Isto é um milagre, filhos, e somente aqueles que se 
curvam diante de Mim, seu Senhor e Criador de todas as 
coisas, como crianças pequenas com amor em seus 
corações por Mim, podem ser abençoados com este Dom 
Divino. 
Levantem agora e aceitem Meu Selo, o Selo do Deus 
Vivo! 
Rezem esta Cruzada de orações (33): Para reconhecer 
Meu Selo e aceitá-lo com amor, alegria e gratidão 
 
Ó Meu Deus, Meu amoroso Pai, aceito com amor e 
gratidão Vosso Selo Divino de proteção. Vossa 
Divindade engloba meu corpo e a minha alma para a 
eternidade. Eu me curvo em humilde gratidão e 
ofereço-Vos o meu profundo amor e lealdade para 
Convosco, meu amado Pai. Eu Vos imploro: protegei a 
mim e aos meus entes queridos com este Selo 
especial, e eu prometo minha vida a Vosso serviço 
para todo o sempre. Eu Vos amo, querido Pai! 
Eu vou consolar-Vos nestes tempos, querido Pai. 
Eu ofereço o Corpo, o Sangue, a Alma e a Divindade  
de Vosso Filho muito amado em expiação pelos 
pecados do mundo e para a salvação de todos os 
Vossos filhos. Amém. 
 
Vão, Meus filhos e não tenham medo! Confiem em Mim, 
seu amado Pai, que criou cada um de vocês 
amorosamente! Eu conheço cada alma, cada parte de 
vocês Eu conheço. Nenhum de vocês é menos amado do 
que o outro. Devido a isso, Eu não quero perder nem uma 
única alma. Nenhuma. Por favor, continuem a rezar o Meu 
Terço da Divina Misericórdia todos os dias! 
Um dia, vocês vão entender por que essa purificação foi 
necessária. 
Seu amoroso Pai Celestial, Deus o Altíssimo 
 
(O Selo de Deus Vivo na Bíblia: Apocalipse 7, 2-3) 



O Livro da Verdade 

www.jesusfala.org/O_Livro_da_Verdade.pdf 150

352. Deus Pai: Vocês são por Mim ou 
contra Mim. A escolha é sua. 
Recebido terça-feira, 21 de fevereiro de 2012, 12:30  
 
Eu sou Deus, o Pai, Criador de todas as coisas. Eu estou 
falando com você nesta noite, em Nome da Santíssima 
Trindade. 
Minha filha, chegou a hora para o primeiro dos Selos ser 
quebrado, e isso Me entristece muito. 
Prometi que antes disso acontecer, Eu vou oferecer o 
Selo da Proteção na testa de todos aqueles que 
acreditam em Mim. 
Agora Eu lhes dou, filhos, a última chance de levantar-se e 
decidir. 
Vocês são por Mim ou contra Mim. A escolha é sua. 
Para aqueles, que rejeitam a Minha Santa Palavra, dada a 
esta, profetisa do Tempo Final, vocês devem ouvir-Me 
agora como Eu falo: 
Eu dou-lhes os profetas para guiá-los. 
Por que vocês rejeitam Meu Amor? 
Por que vocês permitem que dúvidas os ceguem para a 
Verdade? 
Tanto quanto Eu os amo, em breve vocês terão 
segundos para decidir sobre o seu próprio destino. 
Pois com o tempo, Minha paciência vai acabar. 
Ignorem Minha Chamada, e vocês vão ter dificuldade para 
encontrar-Me no deserto pela frente. 
Se vocês aceitam Meu Selo de Amor, vocês vão estar 
dentro da Minha Proteção em todos os momentos. 
Esta proteção cobrirá suas famílias. 
Este é o Meu apelo final, para lhes oferecer Meu Selo de 
Amor. 
Depois disso, vocês terão que enfrentar a desolação da 
Grande Tribulação expostos, sozinhos e sem uma muleta 
para se apoiar. 
Eu nunca vou forçá-los, filhos, a amar-Me. Esta é a sua 
própria escolha e, claro, o amor só pode vir do coração. 
Estendo a Minha Mão de Amor agora. Se vocês Me 
conhecem, vocês vão Me reconhecer. 
Se vocês dizem que Me conhecem, mas rejeitam Meu 
gesto de Amor e proteção, então vocês realmente não 
Me conhecem. 
Meus filhos, mantenham-se perto de Mim agora, porque o 
primeiro Selo foi finalmente aberto. 
A Terra vai tremer toda em várias partes do mundo e, 
assim então, vocês ficarão sem dúvida. 
Porque Eu os amo, vou aguardar sua resposta depois 
disso. 
Nunca rejeitem Meus profetas, porque assim vocês 
rejeitam a Mim. 
Perseguem ou caluniem Meus profetas, e vocês fazem o 
mesmo a Mim. 
Pois é a Minha Voz do Céu o que vocês insultam. 
Muito melhor para vocês não falarem nada e 
permanecerem em silêncio, em caso de dúvida! 
Agora é o momento para as profecias se realizarem. 
Muitos vão cair de joelhos de vergonha e arrependimento, 
quando verem como a rejeição às Minhas Mensagens, 
através dos Meus profetas do Fim dos Tempos, rasgaram-
Me em dois. 
Como a sua condenação e ridicularização fizeram uma 
paródia da Minha Santa Palavra! 
Como a Verdade era muito amarga para eles engolir, e 
como as mentiras dos falsos profetas e videntes deu-lhes 
o conforto superficial que buscavam! 
Até onde Meus filhos se afastaram de Mim... 
Como eles são ingratos... 
Para aqueles, que Me conhecem e aceitam Meu Selo, 
saibam que vocês terão a vida eterna. 
Nunca duvidem da Minha Palavra, porque a sua 
humildade e amor filial por Mim significa, que vocês não 
permitem o raciocínio intelectual para bloquear seus 
ouvidos para a Verdade. 
Muitos dos Meus verdadeiros profetas, enviados a 
vocês ao longo dos últimos 20 anos, foram 
ridicularizados, abusados e maltratados e lançados no 
deserto. 

Aqueles de vocês, que caluniaram Minhas Mensagens, 
deveriam ter vergonha! 
Pois vocês idolatram os falsos profetas e curvaram-se 
diante deles. 
Eu pergunto a vocês: Para qual Deus vocês se curvam? 
Vocês sabem quem vocês são. Chegou a hora para vocês 
enfrentarem a Verdade. 
Pois vocês são por Mim ou contra Mim. Se vocês não 
podem reconhecer-Me, então estão perdidos. 
Para aqueles, que ouvem a Minha Voz: Sigam-Me e 
ajudem-Me a construir a Minha Igreja remanescente sobre 
a Terra! 
Eu vou guiar vocês através do caos, que será exercido 
pelo Anticristo. 
Vocês não vão sofrer o tormento, que acontecerá para 
aqueles, que se recusarem a rejeitar os falsos ídolos, 
ganância, materialismo e luxúria pelo poder. 
Apelo a todos os Meus filhos para ouvir! 
Peço-lhes que abram os olhos, antes que seja tarde 
demais! Seu amoroso Pai, Deus o Altíssimo 
 
353. Por que vocês rejeitam os Meus 
avisos, para se preparar para Minha 
Segunda Vinda? 
Recebido terça-feira, 21 de fevereiro de 2012, 19:45 
 
Minha amada filha, como você sofre em Meu Nome e de 
Meu amado Pai. 
Você deve ser forte, porque estas mensagens vão 
provocar indignação em alguns setores, embora eles 
vão inspirar e dar força para as outras almas. 
Minha Santa Palavra foi rejeitada pelos homens educados, 
durante Meu tempo na Terra. 
Fui dispensado com uma fraude pelos sacerdotes e 
aqueles, que pretendiam ser homens santos. 
Aqueles de vocês, que dizem que o tratamento 
dispensado a Mim foi bárbaro, estão corretos. Que as 
pessoas que viveram naqueles dias eram sem educação, 
grosseiros e perversos. Que eles eram cruéis em seu 
tratamento a Mim, seu amado Salvador. 
Alguns podem dizer, que eles eram ignorantes e não 
sabiam nada das Sagradas Escrituras. Mas isso não é 
verdade. Porque aqueles, que vivem no mundo de hoje, 
embora sejam mais educados e bem informados, não são 
diferentes. 
Aqueles, de quem vocês esperariam por serem totalmente 
versados na Bíblia Sagrada, estarem alertas para os 
ensinamentos das mesmas, são cegos para a Verdade. 
Pois com toda a compreensão do Livro Sagrado do Meu 
Pai, eles não conseguiram se preparar para o momento, 
em que vou voltar. 
Quando é que eles pensam que teriam entendido desta 
vez? 
O tempo está chegando muito perto para Minha 
Segunda Vinda à Terra. 
Ainda a Humanidade não se preparou para a Minha 
chegada. 
Mesmo os Meus servos sagrados não pregam a 
importância deste evento mais glorioso. Por que isso? 
Vocês não aprenderam nada? O que Eu tenho que fazer? 
Quando vocês acham que Eu deveria vir, e por que vocês 
acham que o tempo não está próximo? 
O que é que faz vocês cegos e bloqueia os seus ouvidos 
para o som da Minha Voz? 
Soltem os seus mantos de ouro, prata e riquezas, e 
aceitem que vocês não são nada sem Mim! Sem Minhas 
Graças vocês não podem preparar as suas almas para o 
Meu retorno glorioso. 
Meu amado Pai sempre envia profetas para preparar seus 
filhos. Ele fez isso desde o início dos tempos. 
Por que então vocês rejeitam os Meus avisos para se 
prepararem para Minha Segunda Vinda? 
Peço-lhes para ouvir-Me! 
Eu não posso lhes ordenar para Me ouvir, porque a 
vocês foi dado o Dom do livre arbítrio. 
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Eu nunca posso forçá-los ou dar-lhes o comando para 
agir. Porque isso é impossível. 
Meu Pai nunca irá interferir com o seu livre-arbítrio. 
Mas Ele nunca hesitará em avisá-los, orientá-los e inundar 
as vossas almas com as Graças para torná-los fortes. 
Para aqueles de corações abertos, Ele irá dar o Dom do 
Espírito Santo. 
Aqueles culpados de orgulho, esnobismo e arrogância 
religiosa, vão achar que é impossível abrir os seus 
corações, porque eles não têm a qualidade mais 
importante de tudo: a humildade. 
Sem humildade e generosidade de coração, vocês não 
podem chegar perto de Meu Sagrado Coração. 
Vinde a Mim, filhos. Deixem-Me levá-los para Meu 
rebanho, assim como um bom pastor posso levá-los para 
a segurança. Seu Jesus, o Redentor da Humanidade 
 
354. O Jejum é importante para as vossas 
almas 
Recebido, quarta-feira, 22 de fevereiro de 2012, 19:00 
 
(Mensagem recebida por Maria da Divina Misericórdia, 
durante a adoração do Santíssimo Sacramento.) 
 
Minha amada filha, diga a Meus filhos que este tempo da 
Quaresma é um tempo de reflexão silenciosa, de 
sacrifício pessoal e uma oportunidade para rezar para a 
mitigação da guerra no mundo. 
Imitem Meu jejum no deserto, fazendo pequenos 
sacrifícios! 
O jejum é importante para as vossas almas. Ele 
purifica o espírito e Me dá grande conforto. 
Vocês podem salvar muitas almas pelo jejum, apenas uma 
vez por semana. 
Isto pode ser de acordo com seus desejos. Tudo o que 
importa é que ofereçam este dia para as almas. 
Usem esse tempo para Me ajudar na Minha batalha 
pelas almas! 
Reflitam sobre a Minha vida na Terra e o presente que Eu 
dei com Minha Morte na Cruz, para fornecer a todos os 
Meus filhos a Vida Eterna! 
Estas poucas semanas da Quaresma devem ser usadas 
para preparar as suas almas e as dos seus irmãos e 
irmãs. 
Por favor, se prepararem para a Semana Santa e a 
Páscoa, rezando esta  
 
Cruzada de orações (34): Em preparação para a 
Semana Santa e a Páscoa 
 
Ó Meu Jesus, ajudai-me na minha própria maneira 
pequena, para imitar Vossa vida de sacrifício,  
a fim de salvar a Humanidade. Permiti-me oferecer-
Vos o jejum um dia por semana, ao longo da 
Quaresma, para salvar toda a Humanidade,  
para que ela possa entrar nos Portões do Novo 
Paraíso na Terra. Eu Vos ofereço, caro Jesus,  
o meu sacrifício com amor e alegria em meu coração,  
para mostrar-Vos a extensão do meu amor. 
Através deste sacrifício, eu Vos imploro pela salvação 
de cada alma que possa ter caído em desgraça.Amém. 
 
Não deixem o medo turvar a sua esperança na salvação 
eterna, filhos! A purificação será rápida. 
Vocês, Meus seguidores que aceitam o Selo do Deus 
Vivo, são abençoados. 
Vocês não devem se preocupar. 
Você devem ser fortes. 
Vocês devem ter esperança e olhar a Mim em todos os 
momentos. 
Só então vocês vão se levantar e caminhar na estrada 
espinhosa, sem hesitação. 
Eu vou guiá-los e levá-los em sua jornada a cada passo 
do caminho. 
Seu amado Jesus 
 
 

355. Virgem Maria: Rezem para que a 
guerra nuclear possa ser evitada no Irã 
Recebido quinta-feira, 23 de fevereiro de 2012, 16:00 
 
Minha filha, é a hora para os Meus filhos se juntarem 
como um, em respeito ao Meu precioso Filho, para que a 
guerra nuclear possa ser evitada no Irã. 
Esta guerra está muito próxima e vocês devem rezar 
muito para pará-la, porque ela vai matar milhões de 
filhos de Deus. 
Satanás e seus demônios estão trabalhando para causar 
uma destruição terrível. 
Se eles matarem as almas antes que elas tenham a 
oportunidade de redimir-se ante os olhos do Meu Filho, 
então elas estão perdidas. 
Este é o plano do maligno. 
Ele procura tantas almas, para impedi-las de entrar no 
Reino do Meu Pai. 
Filhos, Meu Santo Rosário pode evitar a guerra, 
quando são recitados todos os mistérios em uma 
oração.  
(Obs.: O Rosário é composto por 4 terços. Contendo 5 
mistérios em cada um. Cada terço rezado contempla-se 
os mistérios da Vida de Jesus nesta Terra. Que são os 
seguintes: mistérios de Alegria ou Gozoso, mistérios da 
Luz, mistérios Dolorosos e mistérios Gloriosos. Em suma, 
então 1 Rosário tem 20 mistérios, ou com outras palavras 
200 Ave Maria.) 
Unam-se agora por um dia e rezem Meu Santo Rosário 
para parar esta guerra nuclear, que agora está sendo 
planejada. 
Rezem por essas pobres almas, não apenas no Irã, mas 
também nos Países que se envolvem involuntariamente. 
Rezem também para estes pobres Países, que estão 
sendo usados como peões no jogo perverso de mentiras, 
sendo planejadas por grupos, que não são de Deus, Meu 
Pai Eterno. 
Vão agora, Meus filhos, e tragam todos os Meus filhos 
juntos, para rezar a fim de mitigar essa grande atrocidade 
contra a Humanidade! 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
356. Deus Pai: Chamado à Igreja Católica, 
para que aceite a Nova Era de Paz na Terra 
Recebido quinta-feira, 23 de fevereiro de 2012, 16:42 
  
Eu Sou Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as 
coisas, o Deus Altíssimo. 
Minha filha, é importante, que aqueles que seguem os 
Ensinamentos da Igreja Católica Romana, aceitem o 
milênio como prometido a todos os Meus filhos. 
As palavras contidas em Meu Livro Sagrado, a Bíblia 
Sagrada, não mentem. 
Minha promessa está contida nos Atos dos Apóstolos. 
João, o Evangelista, também foi informado sobre o retorno 
glorioso de Meu Filho amado, quando Ele (Jesus) reinará 
na Nova Era de Paz durante 1.000 anos. 
Por que aqueles, que professam compreender Minha 
Santa Palavra, se recusam a aceitar uma parte dela, 
mas não a outra? 
Para vocês, Meus servos sagrados, Eu digo agora: 
Leiam o Livro da Verdade! Vocês têm o dever de 
proclamar a Verdade! 
Vocês não devem prestar atenção àqueles dentro de suas 
fileiras, que distorcem a Verdade em relação à Nova Era 
de Paz na Terra. 
O que motiva os seus irmãos dentro da Minha Igreja 
Católica Romana, que negam a Verdade? Vocês têm 
confundido os Meus filhos. 
Devido à sua lealdade para com a única e verdadeira 
Igreja, A Igreja Católica Romana, vocês estão negando 
a eles a chance de prepararem as suas almas para o 
Reino de Meu Filho no Novo Paraíso na Terra. 
Seu dever é informar os Meus filhos sobre a Verdade! 
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Para os Meus filhos: Nunca se deve negar a Verdade 
contida na Bíblia Sagrada, que contém a Palavra 
verdadeira. 
Vocês, Meus filhos, devem aceitar a Promessa feita por 
Meu Filho, depois de Sua gloriosa ressurreição dos 
mortos. 
Ele disse que iria voltar. 
Desta vez, a Segunda Vinda do Meu amado Filho na 
Terra, está se aproximando. Se vocês acreditam nas 
Promessas, feitas pelo Meu Filho, então vocês saberão 
que, o que Ele disse, é a Verdade. 
Quando Ele vier de novo, Ele virá para governar e 
assumir Seu trono de direito no Novo Paraíso, que criei 
para todos vocês na Terra. 
Nunca duvidem das Palavras dos Lábios Divinos de Meu 
Filho amado, Jesus Cristo. 
Saibam disso, que Eu, vosso amado Pai, quero que todos 
participem como uma família com Meu Filho no Paraíso. 
Aceitem a Verdade! Não torçam ou ajustem a Verdade, 
para atender às suas interpretações erradas! 
Eu sou a Verdade. 
Vocês não podem mudar-Me daquilo que Eu sou. 
A Verdade vos libertará. 
Seu amado Pai, Deus o Altíssimo 
 
357. Não haverá a morte. Nenhuma doença. 
Nenhum pecado no Novo Paraíso. 
Recebido sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012, 15:30 
  
Minha amada filha, você não deve esquecer nunca que, 
apesar dos Meus avisos severos para a Humanidade, 
tenho um Amor muito especial no Meu coração por todos 
os Meus filhos. 
É necessário purificar a Terra agora, porque se Eu 
voltar agora, não seria adequado para Mim caminhar 
sobre ela. 
Quando a Humanidade for purificada, apenas aqueles, 
que têm amor por Mim e Meu Pai Eterno, permanecerão. 
Minha geração escolhida irá Comigo para a eternidade. 
Este Paraíso vai oferecer 1.000 anos de paz, amor e 
harmonia. 
Após este período, ocorrerá a Segunda Ressurreição 
dos mortos. 
Só então a vida eterna poderá ser oferecida a todas as 
almas com a Luz de Deus brilhando através deles. 
Por que você hesita, Minha filha, você não sabe que estas 
profecias foram preditas? 
Não deixe ninguém entender isto de uma forma errada. 
Vocês, filhos desta geração, serão agraciados com o Dom 
de viver no Paraíso, ainda mais belo do que foi preparado 
para Adão e Eva. 
A idade não existirá mais, porque o homem vai viver 
em paz com as famílias das gerações. 
Tanto amor e prazer será uma ocorrência diária. 
Finalmente, vocês serão abençoados com uma paz 
duradoura e verdadeira em suas almas. 
Por que isso não seria possível? Esta é a Terra que foi 
planejada por Meu Pai, cuja Divina Vontade, finalmente, 
será realizada na Terra como no Céu. 
Alegrai-vos todos vocês! O Novo Paraíso deve ser bem 
recebido com entusiasmo e expectativa! 
Não haverá a morte. Nenhuma doença. Nenhum pecado. 
Vocês receberão o Dom da felicidade eterna. 
Rezem por aqueles que, através do pecado e 
desobediência, perderão qualquer direito à sua 
herança, que foi planejada por Meu Pai Eterno desde o 
início dos tempos. Seu Amado Jesus 
 
358. Nunca rejeitem os profetas do Senhor 
Recebido sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012, 21:45 
 
Minha filha, é imperativo que você permaneça em silêncio, 
porque a perseguição vai começar. 
A Sagrada Palavra do Meu Pai Eterno vai ser rejeitada 
por aqueles servos muito sagrados, que dizem que 
proclamam a Verdade da Sua Palavra Santíssima. 

A Igreja Católica é a única verdadeira Igreja. 
Todas as Igrejas irão se unir, para tornarem-se uma 
Igreja Santa e Apostólica quando acontecer Minha 
Segunda Vinda. 
Até que isso aconteça, cada Palavra do Meu Pai, dada a 
um mundo espiritualmente seco, será ignorada, 
contestada ou ferozmente combatida. 
Aqueles que se opõem ferozmente contra Minhas 
mensagens, dadas a você, a 7° mensageira do Fim dos 
Tempos, serão divididos em dois campos: 
Aqueles que seguem a Satanás, através de adivinhações 
da “Nova Era” e da bruxaria. (“Nova Era” com sentido 
esotérica “New Age”) 
Os outros serão aqueles, que são espiritualmente cegos, 
mas que acreditam que são divinamente inspirados com o 
Dom do Espírito Santo. 
Ambos rejeitarão a Palavra de Deus, dada a você 
através da Santíssima Trindade e de Minha amada 
Mãe. 
Mesmo bons sacerdotes, para os quais foi proibido 
endossar publicamente essas mensagens, vão sentir que 
é justificado difamar Minha Santa Palavra, para que o 
mundo não possa ouvir. 
Dotados de pouca verdadeira humildade em seus 
corações, eles irão ocupar-se em minar esta chamada do 
Céu, que está sendo dada para ajudar a Humanidade. 
Estes sacerdotes, clérigos e outros auto-nomeados 
apóstolos, que afirmam conhecer-Me, tentam encorajar as 
almas para rejeitar a Minha Palavra. 
Eles não têm vergonha, porque eles arrogantemente 
põem Meu Livro da Verdade à parte, conforme ele está 
sendo revelado para toda a Humanidade. 
Então eles vão retalhar o conteúdo com veneno em 
seus corações. 
Eles não querem ouvir a Verdade, porque ela chateia e 
sacode o casulo de falsa segurança, no qual eles se 
enrolam. 
Oh! Como eles Me ofendem! 
Quanto dano eles vão causar e, eles ainda não percebem 
isso. 
Rezem para que estas almas, cegas para a Verdade, 
através da influência do enganador, possam abrir seus 
corações e aceitarem a Palavra de Deus como é 
apresentada a eles hoje. 
Eles não têm o direito de descartar publicamente 
essas mensagens, sem discerni-las com uma alma 
limpa, que deve ser humilde em todas as coisas. 
Enquanto Deus permite os sofrimentos, vividos por Seus 
videntes na Terra, para garantir que as almas sejam 
salvas, Ele não vai tolerar o abuso de Seus profetas 
ungidos. 
Você, Minha filha, é profeta. 
Você aceita o sofrimento como um presente para Mim. 
Mas isto não é por você, porque você não é nada sem 
Mim, e você conhece e aceita isso. 
Deus, Meu Pai, fala para o mundo através de Seus 
profetas. 
É a Sua Palavra, que vocês rejeitam, quando vocês 
caluniam publicamente Seus profetas. 
Isso é um pecado aos Seus olhos. 
Nunca rejeitam os profetas do Senhor! 
Nunca firam ou prejudiquem Seus profetas de qualquer 
forma! 
Permaneçam em silêncio em todos os momentos, se 
tiverem dúvidas, e rezem por eles! 
Ataquem os verdadeiros profetas, e Eu derramarei sobre 
vocês o fogo dos Céus, como castigo pela Mão do Meu 
Pai. 
Ninguém vai impedir que a Palavra do Senhor seja 
dada aos Seus filhos. 
Esta é a Promessa, feita por Meu Pai, desde o início. 
Ouçam a Sua Voz! 
Aceitem que vocês estão no Fim dos Tempos! 
Rezem para que estas mensagens sejam ouvidas, para 
que todos os filhos de Deus tenham a vida eterna! 
Seu Mestre, Redentor da Humanidade, Jesus Cristo 
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359. Deus Pai: O bálsamo que tão 
desesperadamente necessitam para 
acalmar as suas almas 
Recebido domingo, 26 de fevereiro de 2012, 21:45 
  
Minha filha, aos Meus filhos, chamados a proclamar a 
Minha Santa Palavra, para preparar a Terra para a vinda 
de Meu amado Filho, Jesus Cristo, Eu tenho isso a dizer: 
Vocês, Meus filhos, que Me conhecem, seu amado Pai, 
devem lutar contra as tentações colocadas diante de 
vocês a cada minuto do dia. 
Vocês foram repletos do Espírito Santo através de uma 
bênção especial, dada ao mundo por Meu Filho no dia 10 
de maio de 2011. 
Vocês devem compreender as responsabilidades que 
enfrentarão. 
Porque vocês estão se juntando como um exército, que 
formará o início do Meu exército remanescente na Terra, 
vocês serão atacados por todos os lados. 
Sua fé e lealdade a Mim, seu amado Pai e Meu 
precioso Filho Jesus Cristo, será testado além de sua 
resistência. 
Seguindo Meu Filho, vocês vão ter que suportar o peso da 
Sua cruz, e isso não vai ser fácil. 
Vocês vão estar cheios de dúvidas, sofrimentos 
interiores e tribulações, e, às vezes, vão querer virar 
as costas. 
Muitas pessoas em quem vocês confiam, podem tentar 
desanimá-los. 
Dirão que vocês estão imaginando coisas, que vocês 
sofrem de delírios e então vocês vão ser escarnecidos, 
zombados e rejeitados. 
Vocês podem até achar que vão sucumbir às mentiras e 
enganos, que serão destinados a persuadi-los a rejeitar 
estas mensagens. 
Exigirá muita fé e coragem ao tomar a sua cruz e seguir o 
Meu Filho, para ajudar a preparar a Humanidade para Seu 
Retorno Glorioso na Terra. 
Vocês poderão tropeçar e armadilhas lhes serão 
colocadas. 
Nunca caiam na armadilha de serem tentados a julgar 
as pessoas, que não aceitarem essas mensagens. 
Nunca briguem com os outros ao defender a Minha 
Santa Vontade! 
Amem-se uns aos outros! 
Mostrem paciência para com aqueles, que não apenas 
zombam e encontram falhas nestas mensagens, mas que 
desprezam você como pessoa. 
Permaneçam em silêncio! Mostrem paciência! Mostrem o 
amor para aqueles, que professam falar em Meu Nome! 
Nunca julguem o outro em Meu Nome, porque vocês 
não têm autoridade! 
Nunca caluniem outros em Meu Nome! Quando vocês 
fizerem isso, vocês quebram Meus Mandamentos. 
Rezem por aqueles, que os magoam, mesmo quando 
isto é em Meu Nome! 
Filhos, Eu preciso de vocês para se unirem como um 
só. 
Lancem fora todas suas indiferenças! 
As pobres almas, que precisam de sua atenção, não 
são aquelas que já estão convertidas, mas aquelas 
que não Me conhecem. 
Rezem agora para todos os Meus filhos, que não sabem 
nada sobre Mim! 
Rezem também para aqueles, que Me conhecem, mas 
que se recusam a reconhecer-Me, seu Criador, seu 
amado Pai, que os ama com ternura! 
Gostaria de unir todos os Meus filhos. 
Exorto-os a deixar cair todas as suas armas do medo, 
raiva e impaciência e permitam-Me levá-los à viagem para 
o Paraíso. 
Esta viagem será tortuosa, mas o amor e a paz que vocês 
vão encontrar no final, será o bálsamo, que tão 
desesperadamente necessitam para acalmar as suas 
almas. 
Calma é importante, filhos. A paciência é necessária. 

Amor uns pelos outros, incluindo aqueles que os 
machucam ou os ofendem, é essencial para entrar no 
Reino de Meu Amado Filho, no Novo Céu e na Nova 
Terra no Paraíso, que Eu lhes prometi há muito tempo. 
Seu Pai Amado, Deus, o Altíssimo 
 
360. O mundo está prestes a sofrer o 
próximo estágio de limpeza  
Recebido segunda-feira, 27 de fevereiro de 2012, 15:30  
 
Minha amada filha, os eventos de ruptura no mundo 
continuam a aumentar e o momento da Minha Divina 
Misericórdia (o GRANDE ALERTA) está próximo.  
As guerras e a agitação se espalham em todas as 
direções e a fé da Minha Igreja vai continuar a se 
enfraquecer.  
O cisma na Minha Santa Igreja está prestes a se 
concretizar rapidamente.  
Sacerdote contra Sacerdote.  
Bispo contra Bispo.  
O mundo está prestes a sofrer o próximo estágio de 
limpeza.  
A raiva contra o Meu Pai vai surgir em todos os Países do 
mundo.  
Meus seguidores experimentarão agora o sofrimento por 
sua fé, de uma maneira que nunca experimentaram antes.  
A dor sentida por essas pobres almas é um reflexo da dor 
do que Eu sofro agora.  
Todos aqueles em união Comigo, seu amado Jesus, 
vão saber sem dúvida em suas almas, que o Meu 
Espírito Santo agora repousa dentro deles.  
Eles vão saber instantaneamente quando testemunharem 
o pecado ao seu redor e como isso Me dói.  
Quando verem as guerras infligidas a inocentes, eles irão 
sentir o Meu tormento em todos os ossos de seus corpos.  
Quando eles verem o pecado do aborto na frente deles, 
como se não tivesse nenhuma consequência, serão 
repletos da Minha dor.  
O pecado está aumentando. A fé da Minha Igreja está 
declinando.  
A lealdade de Meus servos sagrados está enfraquecendo.  
A fé em Meus Ensinamentos está demitida pelos Meus 
servos sagrados, onde dizem às Minhas ovelhas mentiras 
sobre a gravidade do pecado.  
Também há Meus amados sacerdotes, freiras e clérigos 
de todas as denominações religiosas, que acreditam em 
Mim e em Meu Pai Eterno, que estão sofrendo a dor de 
terem que testemunhar a expansão do pecado como um 
incêndio que está engolindo nações em toda parte com 
uma velocidade feroz.  
Não importa quanto isso seja difícil, vocês têm que 
permanecer fortes e manterem-se unidos em Meu Nome!  
A oração é necessária agora e vocês devem passar pelo 
menos uma hora por dia fazendo isso, a fim de mitigar os 
eventos que agora se desenrolam no mundo!  
Igrejas Cristãs estão sendo o alvo e atacadas por 
grupos seculares.  
Eles vão procurar abolir todas as coisas que Me honram, 
seu Divino Salvador, Jesus Cristo.  
O ódio, incutido em suas almas, é pela mão de Satanás.  
Rezem, rezem agora, para que aquelas almas, que 
infligem dor e sofrimento nos filhos de Deus, possam ser 
salvas! Seu Jesus 
 
361. Vocês não sabem que o Espírito Santo 
não pode e não vai entrar nas almas 
daqueles com o coração endurecido? 
Recebido quarta-feira, 29 de fevereiro de 2012, 17:30 
 
Minha amada filha, o momento da Vontade do Meu Pai 
não é para o seu conhecimento. Meus seguidores devem 
ser pacientes, porque tudo no mundo vai evoluir como foi 
profetizado no Livro do Meu Pai. 
Tudo isso será de acordo com o tempo do Meu Pai e com 
o efeito que suas orações terão, para ajudar a impedir as 
guerras mundiais. 



O Livro da Verdade 

www.jesusfala.org/O_Livro_da_Verdade.pdf 154

Não falta muito tempo para que todas as Minhas 
Promessas sejam cumpridas. 
Vocês, Meus seguidores, devem confiar em Mim, o seu 
amado Jesus! 
Rezem pelas almas e deixem tudo em Minhas mãos! 
Nunca se esqueçam de rezar a Meu Pai, o maior número 
de vezes que vocês puderem, para o Selo do Deus Vivo, a 
fim de proteger vocês e suas famílias! 
 
Cruzada de orações (33): Para solicitar o Selo do Deus 
Vivo e aceitá-lo com amor, alegria e gratidão: 
 
Ó Meu Deus, Meu amoroso Pai, aceito com amor e 
gratidão Vosso Selo Divino de proteção. Vossa 
Divindade engloba meu corpo e a minha alma para a 
eternidade. Eu me curvo em humilde gratidão e 
ofereço-Vos o meu profundo amor e lealdade para 
Convosco, meu amado Pai. Eu Vos imploro:  
protege a mim e aos meus entes queridos com este 
Selo especial, e eu prometo minha vida a Vosso 
serviço para todo o sempre. Eu Vos amo, querido Pai! 
Eu vou consolar-Vos nestes tempos, querido Pai. 
Eu ofereço o Corpo, o Sangue, a Alma e a Divindade  
de Vosso Filho muito amado em expiação pelos 
pecados do mundo e para a salvação de todos os 
Vossos filhos. Amém. 
Assegurem também que vocês encorajem outros a rezar 
por 7 dias a Cruzada de orações (24): Pelo Dom da 
Absolvição Total (Indulgência Plenária) 
 
Ó Meu Jesus, Vós sois a Luz da Terra. Sois a chama 
que toca todas as almas. Vossa Misericórdia e Amor 
não conhecem limites. Não somos dignos do sacrifício 
que fizestes por Vossa morte na Cruz. Sabemos que o 
Vosso Amor por nós é maior que nosso amor para 
Convosco. Concedei-nos, Senhor, o Dom da 
humildade, para que sejamos merecedores do Vosso 
Novo Reino. Enchei-nos com o Espírito Santo, para 
que possamos marchar adiante e levarmos o Vosso 
exército para proclamar a Verdade da Vossa Santa 
Palavra e prepararmos nossos irmãos e irmãs  
para a Glória da Vossa Segunda Vinda na Terra. 
Nós Vos honramos. Nós Vos louvamos. Nós 
oferecemos nossas vidas, nossas tristezas, nossos 
sofrimentos como um presente para Vós, para 
salvardes as almas. Nós Vos amamos, Jesus. Tende 
misericórdia de todos os Vossos filhos, onde quer que 
estejam. Amém. 
 
Para aqueles que desafiam esse Dom especial de orações 
na qual proponho a Absolvição Total, vocês devem saber 
isso: 
Eu sou Jesus Cristo, o Filho do Homem, e a Mim foi dada 
a autoridade para perdoar todos os pecados. 
Meus sacerdotes sagrados também têm sido ungidos com 
o poder de perdoar os pecados através do Santo 
Sacramento da Confissão. 
Peço que vocês aceitem Meu Dom da absolvição para o 
benefício daqueles, que não podem receber o Sacramento 
da Confissão ou para aqueles, que não são membros da 
Igreja Católica Romana. 
Vocês negariam a estas preciosas almas o direito de Meu 
Dom? 
Por que tentam desencorajar as almas que aceitam a 
Minha Divina Palavra de receber a absolvição? Vocês 
preferem que eles não se redimam ante Meus olhos? 
Vocês devem mostrar o amor aos seus irmãos e irmãs e 
sentir-se felizes, porque eles estão recebendo este 
presente especial de Mim, seu amado Jesus. 
Mesmo que nunca leiam Minhas mensagens, dadas a 
você, Minha filha, todos os pecadores têm o direito de 
pedir-Me para perdoá-los, quando mostrarem verdadeiro 
remorso em suas almas. 
Abram seus corações e rezem pelo Dom da humildade. 
Vocês não sabem que o Espírito Santo não pode e não vai 
entrar nas almas daqueles com o coração endurecido? 
O Divino Salvador, Jesus Cristo 

362. Juntem-se, porque nós entramos nos 
portões do Novo Paraíso 
Recebido quinta-feira, 1° de março de 2012, 19:55 
  
Minha amada filha, muitos dos Meus filhos vão ser salvos 
agora, por causa das orações e sofrimentos dos Meus 
queridos seguidores, cujo amor por Mim excede o 
conhecimento para grande parte da Humanidade. 
Neste período de intensidade que Eu agüento e confio em 
Meus seguidores para Me ajudar a salvar almas. Muitas 
destas almas não vão sobreviver ao Ato da Minha 
Divina Misericórdia (o GRANDE ALERTA) e vão morrer 
em pecado mortal. 
Muitos de vocês têm respondido ao Meu chamado com tal 
obediência e generosidade de coração. 
Vocês Me trazem grande conforto. 
Eu os abençoo, Meus queridos seguidores, e peço-lhes 
que continuem a rezar pelas almas de outros. A toda a 
Humanidade será dado o Dom da Minha Divina 
Misericórdia  
(o GRANDE ALERTA, a Iluminação da Consciência) em 
breve. 
Nem um só deixará de compreender a Verdade da Minha 
existência. Mas nem todos vão querer abraçar-Me, 
mesmo quando a Verdade for revelada a eles. 
Eles são as almas para as quais Eu estou sofrendo e 
lutando. 
Estas são as almas perdidas, pelas quais Minha 
amada Mãe derrama lágrimas. 
Estes são os pecadores que vocês devem Me ajudar a 
salvar, porque quero salvar todos os filhos de Deus. 
Rezem e unam-se para Me ajudar a colher cada alma 
juntos, porque nós entramos nos portões do Novo 
Paraíso. 
Cruzada de Orações (35): Pelas almas para entrarem 
no Paraíso: 
 
Ó Meu Jesus, ajudai-me a ajudar-Vos a salvar os 
restantes dos Vossos filhos na Terra! Eu rezo para 
que Vós, através da Vossa misericórdia, salveis as 
almas do espírito das trevas! Aceitai minhas 
provações, meus sofrimentos e as tristezas desta 
vida, para salvar as almas do fogo do inferno! 
Enchei-me com as graças de Vos oferecer estes 
sofrimentos com amor e alegria em meu coração,  
para que possamos todos unirmo-nos como um  
no amor à Santíssima Trindade e vivermos Convosco, 
no Paraíso, como uma santa família. Amém. 
  
Filhos, vocês sabem o quanto Eu os amo. 
Vocês, que Me conhecem, vão entender as profundezas 
da Minha dor e do Meu sofrimento, por causa do número 
das pessoas que rejeitam a Mão da Minha Misericórdia. 
Só vocês, através das suas orações, podem ajudar essas 
almas e assim trazer-Me o conforto que Eu desejo. 
Mantenham-se perto de Mim agora! 
Não vai demorar muito. 
Sejam pacientes e rezem! 
Relaxem e sintam Meu Amor. 
Tudo vai ficar bem. 
Seu amado Jesus Cristo 
 
363. Deus Pai: Aviso sobre cultos satânicos 
e doutrinas da Nova Era (New Age) 
Recebido sexta-feira, 2 de março de 2012, 12:20 
 
Minha filha, as provações da Humanidade vão intensificar-
se durante a limpeza final exigida antes da Segunda 
Vinda do Meu amado Filho, Jesus Cristo. 
A Terra está sendo preparada para este evento 
glorioso, prometido como o maior presente dado por 
Mim, desde a Criação do Paraíso. 
Aguardem este evento com grande expectativa, porque 
este Novo Paraíso é o que todos os homens, mulheres e 
crianças estão querendo. 
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Preparem-se, para que vocês, suas famílias e amigos 
estejam aptos a caminhar com os pés no chão em Meu 
Novo Reino, que ficará sob o reinado de Meu amado 
Filho, Jesus Cristo. 
Se vocês ignorarem este pedido, filhos, vocês perderão 
sua legítima herança. 
Se os pecadores vislumbrassem apenas um minuto desta 
gloriosa criação, eles cairiam no chão e implorariam 
misericórdia para entrar nos portões. 
Apenas aqueles, que possuem um simples e puro amor 
por Mim, seu Pai Celestial e Meu amado Filho, Jesus 
Cristo, serão capazes de desfrutar desta nova existência 
pacífica e gloriosa. 
Infelizmente, Satanás manchou as almas de muitos dos 
Meus filhos, então eles não serão capazes de discernir a 
Verdade da ficção. 
Minha filha, terríveis mentiras estão sendo perpetradas por 
cultos satânicos e doutrinas da Nova Era (New Age). 
Meus pobres filhos, seduzidos pelas mentiras que são 
redigidas sob uma miragem colorida, acreditam em um 
novo planeta. 
Eles estão sendo enganados com um tipo diferente de 
paraíso. Mas isso não existe. Quando Satanás seduz e 
conquista os corações daqueles que acreditam nele, ele 
irá atormentá-los por toda eternidade. 
Se vocês pudessem ver o terror em seus rostos, quando, 
após a morte, se encontrarem nas garras de Satanás, 
seria como rasgar seu coração em dois. 
Eles estão tão confusos, que é importante que vocês 
avisem para essas almas sobre o tormento que as espera. 
Rezem por eles! Nunca parem! Em muitos casos, só o 
sofrimento das almas vítimas poderá salvá-los do 
inferno. 
Para aqueles que crêem em Mim, Deus Pai, peço-lhes 
agora que renunciem aos falsos deuses, os falsos ídolos, 
as falsas doutrinas, as cartomantes e a doutrina da Nova 
Era (New Age) - porque tudo isso nada vale. 
Tudo isso foi criado pelo rei do engano, Satanás, um 
astuto mentiroso. 
Ele não vai parar, de jeito nenhum, de afastar de Mim 
Meus preciosos filhos. 
Peço-lhes, filhos, para rezar por estas almas, como um 
consolo para Mim, o seu amado Pai. 
Confortem-Me! Com o tempo vocês vão entender o 
mistério do Meu Reino Celestial. Com o tempo o 
mistério da Minha Divina Vontade será revelado. 
Com o tempo, vocês, através de sua lealdade e amor por 
Mim, Me ajudarão unir Minha família, finalmente no Reino 
criado no início para todos os Meus filhos. 
Obrigado, Minha filha, pelo seu sofrimento. Obrigado, 
Meus filhos, por responderem o Meu chamado dos Céus. 
Eu lhes dou a todos a bênção agora, mas vocês devem 
pedir-Me: 
"Pai Celestial, ajuda-me a tornar-me pequeno como 
uma criança aos Vossos olhos! Peço que Vossas 
Graças caíam sobre mim, para que eu possa 
responder ao Vosso chamado, para salvar todos os 
Vossos filhos! Amém.” 
Seu amado Pai Celestial, Deus, o Altíssimo 
 
364. Virgem Maria: Acordem filhos! Vocês 
devem abraçar a Verdade! 
Recebido sábado, 3 de março de 2012, 14:33 
 
Minha filha, o sofrimento do Meu Filho hoje é igual ao do 
Seu sofrimento, quando Ele estava na Terra. 
A dor que Ele suportou então, e que causou-Lhe o maior 
tormento, não era a Sua crucificação, mas a maneira pela 
qual Ele foi rejeitado. 
Sua Palavra hoje é rejeitada assim como era nesta época. 
Hoje Ele é zombado de uma forma que traz lágrimas e 
sofrimento, não só para Mim, Sua amada Mãe, mas 
aos Seus devotos seguidores na Terra. 
Que doloroso é ver quantos filhos de Deus se afastaram 
dos Santos Sacramentos e dos Ensinamentos da Igreja! 
Muitas almas estão perdidas. Rogo-lhes, filhos, para pegar 
a Cruz de Meu Filho e levá-la como exemplo. 

Abracem Meu Filho com simplicidade de coração! 
Amar Meu Filho e honrar Meu Pai Eterno é muito 
simples, filhos. 
Nunca analisem a Palavra do Meu Filho! 
Simplesmente sigam os Seus Ensinamentos, que 
nunca mudaram. 
Ouçam as Palavras do Meu Filho, como Ele fala com 
vocês agora do Céu. 
Ele os chama para preparar as suas almas para a Sua 
Segunda Vinda. 
Quando Ele fala com vocês agora, Ele faz isso por Seu 
Amor pela Humanidade. 
Sua Santa Palavra vai nutrir as suas almas e torná-las 
fortes novamente. 
Não rejeitem Sua chamada para vocês agora! 
Ele quer salvar cada alma. Mas para isso é necessário 
lembrar a diferença entre o certo e o errado. 
Muitos de vocês não estão sendo guiados ou informados 
da perversidades do pecado. 
Tolerância em sua sociedade e nas Igrejas significa, 
que muitos de vocês pensam, que o que não tem 
nenhuma consequência, pode muito bem ser um 
pecado grave aos olhos de Deus. 
A Igreja está numa grande escuridão neste momento e 
tem sido o alvo do enganador por muitos anos. 
Meu Filho deve intervir e orientá-los agora, porque o cisma 
dentro da Igreja vai surgir em breve. 
Acordem filhos! Vocês devem abraçar a Verdade! 
O mundo vai mudar agora; estará irreconhecível. 
Para vocês foram enviados muitos mensageiros no 
passado, para prepará-los para este evento. 
Estes são os últimos avisos dados à Humanidade, para 
que possam preparar-se para a Misericórdia do Meu Filho 
(o GRANDE ALERTA). 
Depois de Sua Divina Misericórdia (depois do GRANDE 
ALERTA), quando Ele vai abrir os olhos de toda a 
Humanidade para verem os seus pecados, Ele lhes dará 
um pouco mais de tempo para buscarem a redenção. 
Então vocês vão ser orientados para preparar suas almas 
para a Segunda Vinda de Cristo, Meu amado Filho, que 
virá novamente em Glória, como predito. 
A Mãe da Salvação 
 
365. A Igreja Católica e a casa de Israel 
serão perseguidas 
Recebido domingo, 4 de março de 2012, 15:30 
 
Minha amada filha, o tempo para a abertura dos Selos, 
que irá resultar na abertura que você fará do Sétimo 
Selo, está quase sobre vocês. 
Por causa de suas orações muita reviravolta está sendo 
evitada. 
Vocês, Meus seguidores, estão aceitando Minha Cruz e 
vão unir-se com o Imaculado Coração da Minha Mãe, e 
assim vocês marcham para Meu Reino Glorioso. 
Como as falsidades e depravações do mundo 
aumentaram, também assim acontecerá com a fé 
daqueles que conduzem Meu exército. 
As igrejas serão perseguidas ou seja, a Igreja Católica 
e a casa de Israel. 
Muitos ficarão satisfeitos. Estas duas religiões serão 
atormentadas e todos os esforços, tanto externo quanto 
internamente, serão feitos para erradicar qualquer vestígio 
de qualquer uma. 
Haverá grande júbilo em todo o mundo, quando elas 
caírem. 
Muitos vão achar que devam ser destruídas. As pessoas, 
então, ignorarão os restos delas. 
Mas isso seria insensato, porque eles vão subir 
novamente, para formar o Novo Céu e a Nova Terra, 
quando as portas do Meu Paraíso forem abertas. 
Ninguém pode nem conseguirá destruir Meu povo 
escolhido na Terra. 
Eles podem causar dor, tortura, morte e demolir os 
edifícios e templos, especialmente criados por eles para 
homenagear Meu Pai. 
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Mas então eles vão subir e recuperar seus tronos 
legítimos, quando reinarem Comigo no Paraíso. 
Nunca rejeitem a Deus! 
Nunca rejeitem suas Igrejas! 
Porque, se vocês fizerem isso, estarão seguindo o 
caminho da falsidade para a condenação eterna. 
Seu Salvador, Jesus Cristo 
 
366. O Livro da Verdade está sendo 
revelado para você, a sétima mensageira 
para o Fim dos Tempos 
Recebido segunda-feira, 5 de março de 2012, 15:30 
 
Minha amada filha, Eu venho hoje para a confortar neste 
momento de tormento, que invade você por todos os 
lados. 
Saibam que, ao Evangelista João foi dado o Livro sem 
lacre - o Livro da Verdade - para o mundo ouvi-lo agora, 
nestes tempos. 
Este Livro já foi dado a ele não lacrado, porque os lacres 
já estavam abertos. Eles foram, então, fechados para que 
não fossem revelados até o fim. 
Este tempo chegou, para que você possa abrir o Livro da 
Verdade e revelar o conteúdo dele para todos os filhos de 
Deus, para preparar suas almas para a vida eterna. 
O Livro da Verdade está sendo revelado para você 
(Maria da Divina Misericórdia), a sétima mensageira do 
Fim dos Tempos. 
Pelo som da sua voz, a Verdade será finalmente revelada 
e os mistérios contidos no Livro do Apocalipse serão 
apresentados a um mundo descrente. 
Mas não por muito tempo. Apesar da apostasia, que não 
afetará somente os crentes, mas também os servos 
sagrados dentro da Igreja, o tempo para a Grande 
Confissão (o GRANDE ALERTA) está perto. 
Quando acontecer, grande conversão irá ocorrer em todo 
o mundo. 
Então eles estarão com fome da Verdade contida no Livro 
deslacrado, prometido ao mundo para este momento, o 
Fim dos Tempos. 
Você é a mensageira a quem foi dada a tarefa, não só de 
preparar o mundo para a salvação das almas, mas 
também de anunciar Meu Reinado. 
Seu amado Jesus 
 
367. Assistam agora como o homem da paz 
vai se apresentar ao mundo 
Recebido terça-feira, 6 de março de 2012, 15:20 
 
Minha amada filha, você deve continuar a seguir as 
Minhas santas instruções e não deixe ninguém impedi-la 
nesta missão, embora você vá ser atacada continuamente 
por todos os lados. 
Nunca duvide da Minha Palavra, mesmo quando você não 
entender o que Minhas mensagens signifiquem. Tudo o 
que você está dando para o mundo ouvir, foi predito, 
Minha filha. É justo que a Humanidade precise entender o 
que está contido no Livro de João (no Livro do 
Apocalipse). 
Todas as coisas preditas devem acontecer. 
Assistam agora como o homem da paz vai se 
apresentar ao mundo. Ele será visto fazendo a paz no 
Oriente Médio. 
Esta será uma falsa paz, e é um pretexto para a mentira 
que ele vai apresentar, a fim de esconder a verdadeira 
razão para esta mentira, que está sendo perpetrada. 
Rezem por Meu Santo Vigário, o Papa Bento XVI, pois 
ele terá que enfrentar uma terrível perseguição. Este 
momento está próximo agora. 
Rezem vocês todos, para que suas orações diluam a 
gravidade destes tempos, que podem ser amenizados. 
Muito não se sabe sobre o Fim dos Tempos, Minha filha. 
Muitos estão com medo, e eles devem ter medo, mas só 
se suas almas forem impuras. 

Para aqueles de vocês na Luz de Deus, vocês têm 
muito que olhar para frente, porque isso significa o 
banimento do pecado da Terra. 
Por fim, o mundo vai emergir em um novo começo, cheio 
da Minha Luz Divina. 
Não falta muito tempo para que estas coisas aconteçam. 
Tudo o que importa é que todos os filhos de Deus vejam a 
Verdade em tempo e se convertam. Caso contrário, não 
farão parte do Novo Céu e da Nova Terra, que se unirão 
para ser um só. 
Pois então Eu vou vir a julgar. 
Então, apenas aqueles que reconhecerem a Mim, Jesus 
Cristo, como seu Salvador e a Meu Pai Eterno, terão vida. 
Rezem por todas as suas almas. Isso é tudo que vocês 
precisam se concentrar agora e confiem em Mim 
completamente. Seu Jesus 
 
368. O Primeiro Lacre é a Apostasia 
Recebido quarta-feira, 7 de março de 2012, 15:40 
 
Minha querida amada filha, diga aos Meus filhos que 
nenhum homem tem o conhecimento ou a autoridade para 
revelar a Verdade, contida no Livro do Apocalipse. 
Não importa o quão experiente eles se consideram ser, 
somente Eu, Jesus Cristo, Salvador e Redentor da 
Humanidade, tenho a autoridade para revelar ao mundo o 
que está contido no Livro da Verdade. 
Apenas Eu, o Cordeiro de Deus, tenho o direito de 
entregar a Verdade, dada ao Meu discípulo João 
Evangelista, o instrumento da Verdade, para o mundo 
de hoje. 
O Primeiro Lacre (Selo) é a apostasia vista, não só 
entre os incrédulos, mas também entre aqueles que 
professam Me conhecer, e aqueles que publicamente 
proclamam seu amor por Mim. 
Este é o momento em que a verdadeira fé será distorcida, 
quando a vocês, Meus filhos, for apresentada uma 
doutrina diluída, que é um insulto aos Meus 
Ensinamentos. 
Digo-lhes, filhos, que, quando vocês verem novas crenças 
falsas e doutrinas religiosas chegar, vocês vão saber que 
este é o momento para o Primeiro Lacre ser revelado. 
Olhem ao seu redor e o que vocês vêm? Religiões que 
prestam homenagem aos deuses novos, que vocês nunca 
ouviram falar. Religiões de ficção científica, baseada em 
bobagem e que são vazias de substância. Entidades 
espirituais, que não são deste mundo, mas muitos 
acreditam que representem o Reino de Meu Pai Celestial. 
Prestem atenção agora: vocês estão vivendo na 
fantasia. 
Nenhuma dessas crenças metafísicas representam a 
Verdade! 
Qualquer doutrina que ensina a importância de se 
colocar antes de tudo, é uma doutrina que brota de 
Satanás. 
Não a ouçam! Virem as costas para este engano cruel! 
Aqueles que procuram falsos deuses e dedicam suas 
vidas por idolatrar falsos deuses, estão perdidos para 
Mim. 
Até que vocês parem e rezem a Mim por orientação, Eu 
não posso salvá-los. 
A vocês e a todos aqueles que, conscientemente, se 
afastarem agora do rei das trevas, será dado o Dom do 
discernimento, se vocês Mo pedirem nesta  
 
Cruzada de Oração (36): Ajudai-me a honrar o Deus 
verdadeiro 
 
Jesus, ajudai-me, pois estou perdido e confuso. Eu 
não conheço a Verdade sobre a vida após a morte. 
Perdoai-me se eu Vos ofendi, honrando os falsos 
deuses, que não são o verdadeiro Deus. Salvai-me e 
ajudai-me a ver a Verdade com clareza e salvai-me da 
escuridão da minha alma. Ajudai-me a vir para a Luz 
da Vossa Misericórdia. Amém. 
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Há um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em uma 
Santíssima Trindade. 
Qualquer outro deus vem de Satanás, não importa o 
quão atraente seja o disfarce. 
Por favor, não desperdicem suas vidas eternas, 
prometendo a sua lealdade a essas crenças, que 
honram as práticas da “Nova Era” (New Age), 
incluindo Reiki, Yoga, meditação da Nova Era, as 
cartas de tarô, clarividência, leituras psíquicas e 
adorar anjos, relacionados com mestres ascensos. 
Lentamente, mas certamente, essas práticas de 
ocultismo estão sendo aceitas não apenas pela sua 
sociedade, mas pelas Igreja Católica e Cristãs. 
Essas falsas doutrinas religiosas estão se espalhando tão 
rápido, que levaram bilhões de filhos de Deus, que agora 
encontraram muito falso consolo dentro deles, a tal ponto, 
que eles não reconhecem a existência do Deus único e 
verdadeiro. Seu Jesus 
 
369. Minha Segunda Vinda não pode ser 
impedida nem pode ser interrompida 
Recebido quarta-feira, 7 de março de 2012, 20:30 
 
Minha muito amada filha, Eu a protegerei com as Graças 
especiais necessárias, para lhe dar a força para lidar com 
as forças do mal, que estão em curso para parar esta 
missão sagrada. 
É importante compreender que a opinião humana não 
é importante. Tudo o que importa é a Minha Palavra mais 
Santa! 
Minha Palavra é a Verdade. Eu sou a Verdade. 
Qualquer um, que disser que essas mensagens não 
são de acordo com Meus Ensinamentos, é um 
mentiroso. 
Eles não Me conhecem. Eles podem pensar que eles Me 
conhecem, mas só podem conhecer-Me, se 
permanecerem humildes de coração. 
Aqueles, cuja opinião contradiz a Minha Palavra, são 
culpados do pecado de orgulho. 
O orgulho cega mesmo os Meus servos sagrados para a 
Verdade da Minha Santa Palavra. 
Minhas Promessas para a Humanidade para vir 
novamente em Glória para julgar os vivos e os mortos, 
devem acontecer. 
Minha Segunda Vinda, não pode ser impedida, nem pode 
ser interrompida. 
Meus avisos para a Humanidade, dados a eles porque Eu 
amo todas as almas, são importantes. Devo preparar 
todos os filhos de Deus adequadamente para este evento 
mais glorioso. 
Muitos vão tentar impedi-la. Muitos vão tentar minar a 
Minha Santa Palavra e muitos vão tentar prejudicá-la, a 
fim de impedir que a Minha Palavra Sagrada seja ouvida. 
Todas essas tentativas serão inúteis. 
Só Eu, Jesus Cristo, tenho o Poder de conceder a 
salvação eterna para toda a Humanidade. 
Só Eu tenho o Poder de preparar as almas de toda a 
Humanidade para a sua herança no Paraíso. 
Ninguém, nem mesmo Satanás, o rei das trevas, ou seus 
asseclas, podem impedir que isso aconteça. 
Lembrem-se sempre disso: Eu vou proteger todos 
aqueles, que respeitarem Minha Santa Palavra. Vocês 
podem se assustar com eventos globais, quando as forças 
das trevas envolverem seus Países. 
Eventos vão provocar sofrimento para vocês, mas vocês 
nunca devem ter medo, porque Eu os trarei Comigo em 
Meu Reino na Nova Terra. 
Tudo o que peço é que confiem em Mim! 
Deixem-Me guiá-los! 
Permitam-Me mostrar-lhes o caminho para purificar suas 
almas através da Cruzada de Orações que Eu lhes der! 
E, em seguida, deixem tudo para Mim. 
Lembrem-se que Meu amor por todos vocês é tão forte, 
que nenhum homem jamais pode diluir esse Amor puro e 
a compaixão que tenho por cada um dos filhos de Deus no 
Meu Sagrado Coração. 
O seu amado Jesus, Redentor da Humanidade 

370. Deus Pai: Meu Selo de proteção é 
anunciado quando o Segundo Lacre for 
quebrado 
Recebido quinta-feira, 8 de março de 2012, 19:52 
 
Minha querida filha, o mundo já esperava este momento 
há dois mil anos. Alguns com medo em seus corações, 
outros com antecipação e surpresa de quando esse 
momento chegaria, e agora chegou. 
Este é o tempo em que Eu envio você, Maria, a Minha 
profetisa do Fim dos Tempos, para finalmente apresentar 
o Livro da Verdade, que revela o conteúdo do Livro do 
Apocalipse. 
Eu Sou o Deus para quem todos os Meus filhos estão 
clamando nestes tempos terríveis. Sou Eu a quem eles, os 
Meus filhos em dificuldades, devem chamar agora. 
Eu reúno Minha família neste momento, para que 
possamos unir-nos na batalha final, para matar o 
Dragão, que tem atormentado a Terra por tanto tempo. 
Filhos, não tenham medo! Nenhum mal acontecerá 
àqueles que terão Meu Selo, o Selo do Deus Vivo. 
Satanás e seus anjos caídos, que infestam o mundo neste 
momento, não têm a autoridade sobre aqueles que têm 
o Selo do Deus Vivo. 
Vocês têm que Me escutar, filhos, e aceitar o Meu 
Selo, porque irá salvar não somente suas vidas, mas 
também as suas almas. 
Rezem a cada dia a oração para receber o Selo! (* Veja 
no final desta mensagem) 
Assegurem que cada membro da sua família e entes 
queridos compreendam o significado do Meu Selo! 
Seu amor por Mim, seu Pai Celestial, será a sua Graça 
salvadora e Ele lhes dará a força de que vocês precisam. 
Meu Selo de proteção é anunciado, quando o segundo 
Lacre for quebrado. 
O cavaleiro do cavalo vermelho é o anjo vingador escuro, 
que vai matar os Meus filhos em muitas guerras, que 
virão. Mas ele vai passar por cima dos Meus filhos com o 
Selo em suas testas. 
Preparem-se agora, porque essas guerras já estão 
acontecendo e mais estão sendo planejadas em todos os 
cantos da Terra e, especialmente, no Oriente Médio e 
naquelas terras em que Meu precioso Filho, Jesus Cristo, 
caminhou durante Seu tempo na Terra. 
Seu amado Pai, Deus, o Altíssimo 
 
* Selo de Oração de Proteção a Deus Pai (originalmente 
recebida por Maria da Divina Misericórdia em 20 de 
Fevereiro de 2012): 
Rezem esta Cruzada de orações (33): Para solicitar o 
Selo do Deus Vivo e aceitá-lo com amor, alegria e 
gratidão 
 
Ó Meu Deus, Meu amoroso Pai, aceito com amor e 
gratidão Vosso Selo Divino de proteção. Vossa 
Divindade engloba meu corpo e a minha alma para a 
eternidade. Eu me curvo em humilde gratidão e 
ofereço-Vos o meu profundo amor e lealdade para 
Convosco, meu amado Pai. Eu Vos imploro:  
protege a mim e aos meus entes queridos com este 
Selo especial, e eu prometo minha vida a Vosso 
serviço para todo o sempre. Eu Vos amo, querido Pai! 
Eu vou consolar-Vos nestes tempos, querido Pai. 
Eu ofereço o Corpo, o Sangue, a Alma e a Divindade  
de Vosso Filho muito amado em expiação pelos 
pecados do mundo e para a salvação de todos os 
Vossos filhos. Amém. 
 
371. Virgem Maria: Rezem o Rosário em 
todas as nações entre hoje e o domingo da 
Páscoa 
Recebido sexta-feira, 9 de março de 2012, 19:15 
 
Minha doce filha, Eu choro muito vendo o ódio montado, 
não só contra você, mas contra a Santa Palavra de Meu 
amado Filho, Jesus Cristo. 
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Agora você sabe como Ele sofreu no Jardim do 
Getsêmani e como Ele ainda sofre hoje, com todas as 
tentativas que Ele faz para intervir, para salvar almas, e o 
maligno se opõe a isto. 
Porque as guerras estão sendo planejadas, é 
importante que o Meu Santo Rosário seja rezado 
todos os dias antes da Páscoa. 
Filhos, se vocês pudessem dedicar-se a cada dia ao Meu 
Santo Rosário, cada sexta-feira rezando os quatros terços, 
entre agora e a Páscoa, muita destruição no mundo 
poderia e seria mitigada. 
Meu Filho está muito feliz com aqueles que aceitam a 
Sua Santa Palavra com amor e pureza de coração. 
Grandes Graças estão sendo derramadas para aquelas 
almas limpas, que confiam Nele completamente, sem 
quaisquer dúvida em seus corações. 
Vocês, Meus filhos, são os remanescentes, a pequena 
bolota de fiéis, que vão ajudar a aumentar o exército 
agora necessário, para esgotar o pecado do mundo. 
As suas orações, e especialmente o Meu Santo Rosário, 
são as armas necessárias para destruir o maligno e 
aqueles que ele infesta em todos os cantos da Terra. 
Vão agora, Meus filhos, e organizem orações globais, 
para que o Meu Rosário seja rezado em todas as 
nações entre hoje e o domingo da Páscoa! 
Vá em paz, Minha filha. As graças que você recebeu 
agora, irão ajudá-la a lidar com os ataques diários de 
Satanás, porque a sua ira com esta missão aumenta. 
Sua Mãe Celestial, Mãe da Salvação 
 
372. É o momento para abrir o Segundo 
Lacre, porque as guerras vão aumentar 
Recebido sábado, 10 de março de 2012, 15:30 
 
Minha amada filha, é o momento para abrir o Segundo 
Lacre, porque as guerras irão aumentar e se espalhar. 
O anjo preto vingador vem de uma fonte, Minha filha, e 
estas guerras estão todas conectadas. 
Elas não acontecem por causa de instabilidade regional, 
mas foram planejadas pelo Ocidente. 
Estas guerras foram inflamadas, deliberadamente, a fim 
de controlar, e muitas dessas nações são pintadas como 
demoníacas, e mentiras foram espalhadas sobre seus 
líderes políticos. 
Filhos, estas guerras foram astuciosamente criadas, 
de uma só vez, com o objetivo de remover líder após 
líder. 
Soluções pacíficas serão apresentadas e aplaudidas, mas 
elas são falsas. 
Vocês, Meus filhos, estão sendo enganados. 
Rumores de guerra é apenas isso - rumor. Como rumores 
começam? Quem os começa e por quê? 
Por que vocês acham que tantos Países se envolveram 
nestas guerras ao mesmo tempo? 
Esta não foi uma coincidência. 
Há um plano que está sendo organizado pelo 
Anticristo, para controlar e conquistar essas nações 
que têm recursos ricos. 
Uma vez que eles controlarem estes Países, se tornarão 
muito poderosos. 
Quando estas guerras aumentarem e tornarem-se 
cansativas, então o Anticristo irá tornar-se conhecido, 
como o negociador da paz. 
A poucos de vocês está sendo dito a Verdade, por causa 
do controle que o Anticristo e suas organizações realizam 
no mundo das comunicações. 
Rezem agora, porque as guerras irão aumentar, de modo 
a tornar os seus planos impotentes. 
Saibam que Israel, tão influenciado pelo Ocidente, será 
rejeitado e traído pelos EUA, quando menos esperarem. 
Será então que o holocausto ocorrerá, aquele de que Eu 
estou falando. 
Rezem, rezem, rezem para o povo de Israel, que 
continuará a sofrer por seus pecados até Minha Segunda 
Vinda. 
Seu amado Jesus 
 

373. Virgem Maria: Nunca antes houve 
tanta oposição a Revelações Divinas 
Recebido segunda-feira, 12 de março de 2012, 19:00 
 
Minha filha, é neste momento que todos os visionários, 
videntes e as almas escolhidas de Deus vão sofrer a 
maior perseguição. 
Os dias de Satanás estão quase no fim e ele vai usar 
todas as armas, especialmente alguns sacerdotes 
sagrados, para tentar desacreditar a Minha Palavra, sua 
querida Mãe e do Meu precioso Filho, Jesus Cristo. 
Nunca antes houve tanta oposição às revelações divinas 
como existe hoje. 
A escuridão continua a invadir a Igreja, e muitos dentro 
da Igreja estão fazendo todo o possível para silenciar 
a palavra dos visionários. 
Eles não querem ver a Verdade emergir e irão impedir as 
orações, dadas a videntes para salvar almas, de serem 
rezadas. 
Rezem filhos, para que seus esforços não impeçam o 
trabalho do Meu Filho ou ceguem os fiéis para o Dom do 
Espírito Santo, que continua a ser derramado sobre as 
almas que vêem essas mensagens. 
Suas orações e a fidelidade ao Meu precioso Filho nunca 
foram tão importantes, porque essa nuvem de escuridão 
continua a cair em cima da Igreja do Meu Filho. 
Rezem, rezem, rezem para que a Luz do Meu Filho brilhe, 
para que as almas perdidas possam ser esclarecidas 
através da Sua Palavra Santíssima. 
Obrigada por responder ao Meu chamado, Minha filha, 
especialmente neste momento de grande tristeza em sua 
alma, causada pelo tormento que você teve que suportar 
nas mãos daqueles, que professam falar em nome do 
Senhor. Sua Mãe celeste, Mãe da Salvação 
 
374. Agora há um esforço sendo feito para 
silenciar você por determinado setor dentro 
da Minha Igreja 
Recebido terça-feira, 13 de março de 2012, 18:30 
  
Minha amada filha, hoje você finalmente percebe o quanto 
a Minha mais Santa Palavra não só é impedida, mas 
rejeitada por alguns membros da Minha Igreja. 
Aqueles, que não têm condição de cair aos Meus pés e 
implorar por misericórdia, proclamam-se aptos a julgar as 
Minhas Sagradas Palavras, dadas à Humanidade para 
salvar suas almas. 
Eu sou um Deus cheio de misericórdia, cheio de 
desejo de salvar todos os Meus filhos e Eu sou lento 
para a cólera. 
Hoje, Minha paciência foi testada com um outro assalto, 
desta vez um homem, que professa falar em Meu Nome, 
foi escolhido para minar essas mensagens. 
Minha filha, a partir deste dia em diante, você não pode se 
envolver com qualquer representante, sem antes pedir a 
Minha permissão. 
Agora um esforço foi feito para silenciar você, por um 
determinado setor dentro de Minha Igreja. 
Meus filhos, estes são os momentos em que a fé de Meus 
mais fervorosos seguidores, incluindo os membros da 
Minha Igreja, serão postos à prova de maneira nunca vista 
desde a Minha Crucificação. 
Assim como Eu fui cruelmente tratado e condenado à 
morte, por Me atrever a falar a Verdade, quando Eu 
vim pela primeira vez, assim também vai ser o mesmo 
tratamento dispensado aos Meus profetas na 
liderança até à Minha Segunda Vinda. 
Eles vão ser menosprezados, ridicularizados e feitos como 
idiotas, quando espalharem a Minha Palavra. 
Eles serão acusados de heresia por aqueles que 
proclamam Meus Ensinamentos, mas que não 
reconhecem a Minha Palavra, dada ao mundo de hoje. 
Aqueles que tentam bloquear o caminho que Eu 
estabeleço agora para vocês, a fim de salvar a 
Humanidade, sintam medo! Vocês vão ser punidos! 
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Vocês terão que responder a Mim por esta injustiça, que 
infligem sobre aqueles enviados a proclamar a Palavra de 
Deus neste Fim dos Tempos. 
Rejeitem os profetas do Senhor e vocês rejeitarão a 
Palavra do Senhor. 
Sua arrogância lhes cega para a Verdade e vocês não têm 
o direito de representar-Me. Vocês Me ofendem muito e 
sua rejeição às Minhas Santas Palavras Me fere 
profundamente. 
Eu choro em sua cruel rejeição a Mim e, ao mesmo 
tempo, vocês pregam uma versão diluída da Verdade dos 
Meus Ensinamentos. 
Vocês devem passar o tempo agora na Adoração 
Eucarística, antes que possam comunicar-se Comigo, 
para Me permitir orientá-los sobre o caminho do 
discernimento. 
Examinem seus motivos por rejeitarem as Minhas 
Palavras! 
Será que é porque vocês não querem ouvir a Verdade 
do cisma, que é para aprisionar a Igreja Católica? Será 
que é porque vocês não aceitam que a Igreja tem sido 
infestada pelo enganador? 
Vocês não entendem que tudo isso foi predito? 
Vocês devem rezar para que possam ver a Verdade e vir 
a Mim para obter orientação, antes que seja tarde demais! 
Seu Jesus, Redentor da Humanidade 
 
375. O Amor é mais poderoso do que o 
ódio 
Recebido quarta-feira, 14 de março de 2012, 15:30 
 
Minha amada filha, Eu te abraço bem no Meu peito, 
porque você suporta esta dor em união Comigo. 
Os Meus filhos, e especialmente os Meus seguidores, 
sentem uma ternura para com o outro, que eles não 
conseguem explicar. 
Eles podem ser estrangeiros que vivem em lados opostos 
do mundo, mas o amor que sentem é o Meu Amor. 
Eles se amam como os irmãos e as irmãs naturalmente 
fazem em qualquer família amorosa. 
Eu sou a Luz que cria este amor espontâneo, que traz as 
almas juntas. 
É o Meu Espírito Santo que une todos os filhos de 
Deus juntos como uma família. Vocês, Meus filhos, são 
Minha família. 
A Santíssima Trindade lidera a família e, quando o seu 
amor é puro e humilde, vocês fazem automaticamente 
parte desta família sagrada. 
O Amor do Pai é por Mim. 
Quando vocês Me amam, Eu vou levá-los para os 
braços do Meu Pai, que vai colocar o Selo da proteção 
(*) entorno de vocês e de suas famílias. 
 
* (Vejam a Cruzada de oração 33, para o Selo da 
proteção, o Selo de Deus Vivo.) 
 
Meu coração é terno, como Eu testemunho com alegria o 
amor que vocês têm um para o outro. 
Vocês Me trazem muito conforto do tormento que Eu 
tenho que suportar, porque Meus pobres filhos em 
Países devastados pelas guerras estão sendo 
perseguidos. 
Se unam a Mim agora, para que Minha família de 
devotados seguidores se juntem como um só, não importa 
a sua origem ou de que País eles vêm, a fim de dominar o 
ódio no mundo. 
O Amor é mais poderoso do que o ódio. 
O ódio fica diluído, se ele é correspondido com amor. 
Se alguém lhes trata injustamente, vocês devem 
responder com amor, e Satanás vai se encolher na dor. 
Se vocês se sentem tentados a buscar vingança contra 
aqueles que os machucam, então vocês devem rezar por 
eles, perdoá-los e mostrar-lhes amor em seu lugar. 
O amor, que permeia através da Minha família na Terra, é 
uma força muito poderosa. 
Vocês nunca devem acreditar, nem por um instante, que o 
ódio pode derrotar o amor. 

O poder que exerce o ódio, embora feio e doloroso para 
testemunhar, pode ser derrotado pelo poder do amor. 
Como o amor pode enfraquecer o ódio no mundo de hoje? 
A resposta é a oração. 
Amem-Me! Ouçam-Me! 
Respondam aos pedidos da Minha amada Mãe e a Mim, 
Seu Filho, através das várias orações dadas a vocês. 
Aqui está uma Cruzada de Orações especiais para a 
unificação dos filhos de Deus. 
Ela vai espalhar amor em todos os cantos da Terra e 
dissipar o ódio, que cresce a cada dia. 
Esse ódio, causado por Satanás através da fraqueza da 
Humanidade, e que cria atrocidades como a tortura, o 
assassinato, o aborto e o suicídio, pode ser evitada 
através desta Cruzada de Orações (37): Pela unificação 
de todos os filhos de Deus 
  
O querido Jesus, uni todos os Vossos amados 
seguidores no amor! Para que possamos difundir a 
Verdade de Vossa promessa, para a salvação eterna 
em todo o mundo. Rezamos para que essas almas 
tíbias, que têm medo de se oferecerem a Vós em 
mente, corpo e alma, deixem cair sua armadura de 
orgulho e abram seus corações para o Amor,  
e se tornem parte de Vossa santa família na Terra.   
Abraçai todas aquelas almas perdidas, querido Jesus! 
E permiti que o nosso amor, com os irmãos e irmãs, 
as levante do deserto e as leve conosco, para o Seio, 
o Amor e a Luz da Santíssima Trindade. Nós 
colocamos toda a nossa esperança, confiança e amor 
em Vossas Santas Mãos. Nós Vos imploramos: 
aumentai a nossa devoção, para que possamos 
ajudar-Vos a salvar mais almas. Amém. 
  
Eu os amo, filhos. 
Vocês nunca devem sentir-se desanimados, quando 
verem a maldade em torno de vocês. 
Suas orações podem diluir esta maldade. 
Seu amor vai derrotá-la. 
Seu amoroso Salvador, Jesus Cristo 
 
376. O casamento entre pessoas do mesmo 
sexo é um pecado grave 
Recebido sexta-feira, 16 de março de 2012, 22:20 
 
Minha amada filha, a dor e o sofrimento dos Meus pobres 
seguidores, que têm que assistir, de forma impotente, que 
novas leis, ao contrário dos Meus Ensinamentos, estão 
atingindo níveis sem precedentes no mundo. 
Vocês não só têm que ver o pecado, filhos, mas vocês 
têm que ver como o pecado é apresentado a vocês, 
quando vocês são forçados a aceitá-lo como se fosse 
humano. 
Refiro-Me particularmente a um pecado: o casamento 
homossexual, que é apresentado como um direito natural. 
Eles esperam que vocês aceitem, que essa abominação 
seja feita diante do Trono de Meu Pai em uma Igreja. 
Não é o suficiente, porque depois eles querem forçar a 
Deus, o Pai, a dar-lhes a Sua bênção. Ele nunca poderia 
fazer isso, porque é um pecado grave aos Seus olhos. 
Como se atrevem tais pessoas pensando que é aceitável 
realizar este ato abominável nas Igrejas de Meu Pai? 
Filhos, Eu amo cada alma. 
Eu amo os pecadores. 
Eu detesto os seus pecados, mas amo o pecador. 
Os atos sexuais do mesmo sexo não são aceitáveis aos 
olhos de Meu Pai. 
Rezem por essas almas, porque Eu as amo, mas não 
posso dar-lhes as graças que desejam. 
Eles devem saber que, não importa o quanto eles tentem 
desculpar os casamentos do mesmo sexo, não têm direito 
de participar do Santo Sacramento do matrimônio. 
Um Sacramento deve vir de Deus. As regras para receber 
os Sacramentos devem provir dos Ensinamentos de Meu 
Pai. 
Vocês não podem forçar Meu Pai, o Deus Altíssimo, para 
dar a Sua bênção, ou ter o acesso a Seus Santos 



O Livro da Verdade 

www.jesusfala.org/O_Livro_da_Verdade.pdf 160

Sacramentos, a menos que eles sejam respeitados na 
forma como eles devem ser. 
O pecado agora é apresentado ao mundo como uma 
coisa boa. 
Como Eu disse antes, o mundo está de trás para 
frente. 
O bem é apresentado como mal e as pessoas, que 
tentam viver de acordo com as leis de Deus, o Pai, são 
ridicularizadas. 
O mal, não importa como vocês o apresentarem, não pode 
ser transformado em um ato de bondade aos olhos de 
Meu Pai. 
Meu Pai vai punir aqueles que continuarem a exibir os 
seus pecados diante Dele. 
Prestem atenção a este aviso quanto aos seus pecados, 
que são cometidos quando vocês se recusam a obedecer 
a Deus, não vão e não podem ser perdoados. 
Isto é porque vocês se recusam a aceitar o pecado como 
de fato ele é. O Salvador Jesus Cristo 
 
377. Eu virei nas nuvens, acompanhado por 
todos os Anjos e Santos do Céu 
Recebido domingo, 18 de março de 2012, 16:00 
  
Minha amada filha, Meus filhos devem saber que a razão 
pela qual o mundo está espiritualmente vazio, é porque 
eles já não sabem mais a diferença entre o certo e o 
errado. 
Apenas por Minha Luz, que preenche cada alma, incluindo 
os pecadores, o mundo não deixará de existir. 
É a Minha Luz que mantém o mundo vivo. 
Muitos dos Meus seguidores, que se consagram para 
sofrer em união Comigo, também ajudam a manter esta 
Luz viva. 
Antes que Eu volte, a Minha Luz vai desaparecer do 
mundo por um período de três dias. 
Isso acontecerá no último final, e não deve ser confundido 
com o GRANDE ALERTA. 
Será durante estes três dias que haverá choro e ranger de 
dentes e as pessoas se movimentarão à procura da Minha 
Luz, mesmo as que Me rejeitaram. 
Esta será a hora da Verdade. 
Meus seguidores não devem temer estes três dias, em 
que vocês talvez possam achar que não estarei presente, 
porque Eu estarei com vocês. 
Em seguida, após os três dias, Eu vou voltar à Terra 
exatamente do jeito que Eu ascendi ao Céu. 
Eu virei nas nuvens, acompanhado por todos os Anjos 
e Santos do Céu, em grande Glória. 
Que belo e alegre será esse dia, quando Eu voltar a reinar 
sobre a Terra, de acordo com a Vontade de Meu Pai. 
Nenhum homem vai ter a menor dúvida de que sou Eu. 
Nem eles terão alguma dúvida sobre seu futuro. 
Este será o dia em que Eu virei para julgar. 
Vou dividir o Meu povo entre aqueles que Me amam e 
aqueles que Me odeiam. 
Aqueles que Me rejeitaram e prestaram homenagem a 
todas as coisas do mal, vão ser banidos para o fogo 
eterno do inferno. 
O restante vai vir Comigo e morar no Paraíso, juntamente 
com os justos ressuscitados. Este é o objetivo, pelo qual 
cada alma deve olhar para frente, quando Eu voltar como 
prometi. 
Para os Cristãos, Eu digo isto: 
Saibam que este grande e glorioso evento acontecerá em 
breve. 
Sua geração irá testemunhar Meu Retorno Glorioso. 
Eu nunca vou revelar o dia, porque só Meu Pai sabe 
disso, mas Eu posso assegurar-lhes que o tempo para 
Minha Segunda Vinda está perto. 
Aos Meus servos sagrados digo que é o seu dever 
preparar o Meu povo, essas almas pelas quais vocês são 
responsáveis, de modo que sejam incluídas no Livro da 
Vida. 

Peço a vocês que trabalhem duro, através do poder de 
comunicação e das orações, para preparar o mundo para 
Minha Segunda Vinda. 
Seu amado Salvador, Jesus Cristo, Redentor da 
Humanidade 
 
378. Virgem Maria: Rogai pelo Papa Bento 
XVI, que está em perigo de ser exilado de 
Roma 
Recebido terça-feira, 20 de março de 2012, 20:30 
 
Minha filha, há uma quietude, como a calma antes da 
tempestade, porque a Igreja Católica em breve estará 
mergulhada na crise. 
Apelo a todos os Meus filhos em todos os lugares para 
rezarem pelo Papa Bento XVI, que está em perigo de 
ser exilado de Roma. 
Ele, o Vigário mais Santo da Igreja Católica, é odiado 
em muitos lugares dentro do Vaticano. 
Uma conspiração perversa, planejada desde há mais de 
um ano, será vista em todo o mundo em breve. 
Rezem, rezem, rezem por todos os santos servos de Deus 
na Igreja Católica, que serão perseguidos por causa da 
grande divisão dentro da Igreja, que acontecerá em breve. 
O grande cisma será testemunhado por todo mundo, mas 
não vai ser visto como o caso imediato. 
O falso papa está esperando para se revelar ao 
mundo.  (O próximo Papa, depois do Papa Bento XVI, 
será o Falso Profeta.) 
Filhos, não se enganem, porque ele (o Papa depois do 
Papa Bento XVI) não vai ser de Deus. 
As chaves de Roma foram devolvidas ao Meu Pai, Deus o 
Altíssimo, que governará a partir dos Céus. 
Grande responsabilidade vai ser colocada sobre todos os 
santos Sacerdotes, Bispos e Cardeais, que amam muito o 
Meu Filho (Jesus). 
Eles precisarão de muita coragem e força divina para 
guiar as almas para o Novo Paraíso. 
Todos os esforços por estes santos discípulos, para 
preparar as almas para a Segunda Vinda de Meu muito 
amado Filho, estarão opostos ao outro lado escuro. 
Exorto todos os Meus filhos a rezarem para terem a força 
necessária, porque o Anticristo e seu parceiro, o Falso 
Profeta (novo Papa), terão autoridade total. 
Vocês devem pedir-Me, a Mãe da Salvação, orações para 
garantir que a Igreja Católica seja salva e que a 
verdadeira Palavra de Meu Filho seja recuperada. 
A Verdade da promessa de Meu Filho para retornar em 
grande Glória será adulterada. 
A vocês, Meus queridos filhos, será dada uma série de 
inverdades, que vocês poderão ser chamados a honrar e 
aceitar no santo Nome do Meu Filho. 
Minha Cruzada de Orações (38) deve ser rezada para o 
mês seguinte, a cada dia, para garantir que os sacerdotes 
santos de Deus não caiam pelo engano ímpio, que está 
sendo planejado pelo Falso Profeta e seus seguidores: 
 
Cruzada de Orações (38): Para garantir que os santos 
Sacerdotes de Deus não caiam 
 
Ó Mãe Santíssima da Salvação, por favor, rezai para a 
Igreja Católica nestes tempos difíceis e para o nosso 
amado Papa Bento XVI, para aliviar o seu sofrimento.  
Pedimos-Vos, Mãe da Salvação, para cobrirdes os 
servos sagrados de Deus com o manto sagrado,  
para que assim a eles sejam dadas as graças de 
serem fortes, leais e corajosos durante as tribulações 
que enfrentarão. Rezai também para que eles cuidem 
do seus rebanhos de acordo com os verdadeiros 
ensinamentos da Igreja Católica. Ó, Santa Mãe de 
Deus, dai a nós, Vossa Igreja remanescente na Terra, 
o Dom da Liderança, para que possamos ajudar a 
guiar as almas para o Reino de Vosso Filho. Pedimos-
Vos, Mãe da Salvação, para manterdes o enganador à 
distância dos seguidores de Vosso Filho, em Sua 
busca para salvaguardar suas almas, de modo que 
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eles estejam aptos a entrar pelas portas do Novo 
Paraíso na Terra. Amém. 
Vão filhos, e rezem para a renovação da Igreja e para a 
segurança daqueles servos sagrados, que sofrerão por 
sua fé, sob o domínio do Falso Profeta! 
Maria, Mãe da Salvação 
 
379. O tempo para o cisma na Igreja está 
quase aí e vocês devem se preparar agora 
Recebido terça-feira, 20 de março de 2012, 21:20 
 
Minha amada filha, gostaria de abraçar todos os Meus 
discípulos e seguidores por toda parte em Meus braços 
neste momento. 
Preciso do seu conforto, filhos. 
Eu preciso do seu consolo no Meu sofrimento, porque 
Eu choro lágrimas por Minha Igreja na Terra. 
Tão distante tornam-se alguns dos Meus servos sagrados, 
que muitos não acreditam na Minha Segunda Vinda. 
Estes sacerdotes, bispos e cardeais que acreditam, estão 
sendo empurrados para o lado e forçado a ficar em 
silêncio. 
Como Eu choro por estes Meus preciosos e pobres 
discípulos, que comprometeram suas vidas para Mim e 
para a expansão dos Meus Ensinamentos para a 
Humanidade. 
Em breve eles terão que ver o que eles dizem sobre a 
Minha Santa Palavra, porque eles serão forçados a 
proclamar os ensinamentos de um mentiroso, cuja alma 
não vem da Luz. 
Unam-se Meus filhos, Meus amados sacerdotes e todos 
aqueles que Me amam, e Me ajudem agora a salvar 
almas! 
Para fazer isso, vocês não devem desperdiçar nenhum 
momento! Vocês devem dizer aos outros da grande Glória 
que está à frente de todos e cada um de vocês, em Minha 
Segunda Vinda! 
Este evento grande e glorioso será o momento em que 
vocês vão unir-se Comigo finalmente, com o seu precioso 
Jesus, que ama a todos vocês. 
Vocês, Meus queridos seguidores, devem permanecer em 
guarda em todos os momentos! 
Vocês serão tentados a abandonar-Me, para denunciar 
Meus verdadeiros ensinamentos e serão obrigados a 
honrar e obedecer o lobo em pele de cordeiro. 
Muitas pobres almas não vão somente cair sob a magia 
do Falso Papa - o Falso Profeta, predito desde a muito 
tempo - mas ele vai fazer com que vocês acreditem que 
ele tem poderes divinos. 
Filhos, o tempo para o cisma na Igreja está quase aí e 
vocês devem se preparar agora. 
Unam-se, como se fosse um! 
Segurem-se uns aos outros! 
Protejam uns aos outros e rezem pelos que irão seguir 
o caminho errado e homenagear o Falso Profeta! 
Muita oração é necessária, mas se vocês fizerem como 
Eu  lhes digo, podem salvar almas. 
Vocês, Meus preciosos seguidores, formarão a Igreja 
remanescente na Terra e serão liderados por aqueles 
servos sagrados corajosos, que vão reconhecer o Falso 
Profeta e o que ele é. 
Não tenham medo, porque Eu estou dando graças de 
sabedoria, calma e discernimento para cada um de vocês, 
que Me pedem para fazer isso com esta oração: 
 
"Ó Jesus, ajude-Me a ver a Verdade da Vossa Santa 
Palavra em todos os momentos e manter-me fiel aos 
Vossos Ensinamentos, não importa o quanto eu seja 
obrigado a rejeitá-Lo." 
  
Levantem-se agora e sejam corajosos todos vocês, 
porque Eu nunca lhes abandonarei! 
Eu vou andar com vocês na estrada espinhosa e levá-
los com segurança para as portas do Novo Paraíso. 
Tudo o que vocês têm que fazer é confiar em Mim 
completamente. 
Seu amado Salvador, Jesus Cristo 

380. Diga a Humanidade que tudo está 
agora nas Minhas Mãos Santíssimas 
Recebido quarta-feira, 21 de março de 2012, 20:30 
  
Venho a você nesta noite, Minha muito amada filha, para 
dizer a Humanidade que tudo está agora em Minhas Mãos 
Santíssimas. 
Refiro-Me aos planos em andamento pelo grupo mundial, 
que querem controlar sua moeda, seus sistemas de saúde 
e a sua soberania. 
Eles não serão autorizados a controlá-los e a Mão de 
Meu Pai vai cair rapidamente, se eles tentarem 
machucá-los, filhos. 
Todos os fiéis que têm o Selo da Proteção de Meu Pai 
Eterno, o Selo do Deus Vivo, não sofrerão danos. 
É por isso que você, Minha filha, deve assegurar que, o 
maior numero possível dos filhos de Deus tenham acesso 
imediato a isto instantaneamente em todos os lugares da 
Terra. 
Suas orações, filhos, são muito poderosas e, 
especialmente, aqueles de vocês que rezam Minha 
Cruzada de Orações, o Terço da Minha Divina 
Misericórdia e o Santo Rosário diariamente. 
Eles já atrasaram e impediram uma guerra nuclear, 
salvaram milhões de almas do fogo do inferno, e 
assim também impediram muitos terremotos. 
Nunca se esqueçam que suas orações são a sua maior 
arma contra o mal. 
Seu amor por Mim, Jesus Cristo, se espalhou por causa 
da sua fidelidade a Mim. 
Vocês, filhos, são Meus discípulos modernos de hoje, e a 
vocês já foi dada a autoridade e o Dom do Espírito Santo 
para espalhar a Minha Palavra Santíssima. 
Para receber o Poder do Espírito Santo, vocês devem 
pedir Minha ajuda, para que falem a Verdade em todos os 
momentos ao proclamar a Minha Santa Palavra. 
A Cruzada de Orações (39) entrego agora a vocês, para 
que possam caminhar entre todos os filhos de Deus e 
ajudá-los a preparar suas almas para o Novo Paraíso e a 
Minha Segunda Vinda: 
 Cruzada de Orações (39): Para ajudar a preparar as 
almas para a Segunda Vinda de Jesus 
 
Ó Jesus, Meu amado Salvador, peço-Vos que me 
envolvais com Vosso Espírito Santo, para que eu 
possa falar com autoridade Vossa Palavra Santíssima, 
para preparar todos os filhos de Deus, para a Vossa 
Segunda Vinda. Rogo-Vos, Senhor Jesus, por todas as 
graças de que eu preciso, para que eu possa chegar a 
todas as crenças, credos e nacionalidades, onde quer 
que eu vá. Ajudai-me a falar com a Vossa língua, 
a acalmar as pobres almas com Vossos lábios, e a 
amar todas as almas com o Amor Divino especial,  
que derramais do Vosso Sagrado Coração. Ajudai-me 
a salvar as almas tão perto do Vosso coração e 
permiti-me consolar-Vos, querido Jesus, quando 
almas perdidas continuarem a rejeitar Vossa 
Misericórdia. Jesus, eu não sou nada sem Vós, mas 
com Vossa generosa ajuda vou lutar em Vosso Nome 
e ajudar a salvar toda a Humanidade. Amém. 
  
Meu exército, que surgiu a partir dessas Minhas Santas 
mensagens, atingiu já 700.000 almas. 
Ajudem-Me a converter mais dos filhos de Deus, para que 
nenhuma alma se perca a Satanás, no momento do Juízo! 
Vou mantê-los fortes em todos os seus trabalhos para 
Mim, filhos. Eu os amo, Minha preciosa Igreja 
remanescente. Seu amado Jesus 
 
381. A oposição à Minha Segunda Vinda 
será feroz 
Recebido quinta-feira, 22 de março de 2012, 23:00 
 
Minha muito amada filha, Minha dor tornou-se sua, em 
plena união Comigo. Isso vai ser muito difícil para você, 
mas vai lhe trazer muita alegria e muitas novas Graças.  
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Agora Eu concedo-lhe o Dom de ser capaz de ler as 
almas. Deixo este presente especial por dois motivos:  
O primeiro é: oferecer a proteção que você precisa, 
quando você for começar a conviver com alguns dos Meus 
seguidores. 
O segundo é: converter os corações endurecidos 
daqueles, que vão enfrentar você, quando desafiarem a 
Minha Palavra Santíssima. 
Você deve aceitar este novo sofrimento, que está 
enfrentando, e saber que está aumentando, porque a 
maldade no mundo está se intensificando. 
Você, Minha filha, e muitas das Minhas outras almas 
escolhidas, todas estão experimentando os dois 
sofrimentos agora, tanto fisicamente quanto 
interiormente, ao mesmo tempo. 
Isto é devido ao sofrimento que Meu Vigário 
Santíssimo também está experimentando nestes dias, 
em que ele vai enfrentar sua maior provação. 
Aceite o Meu cálice, Minha filha, e para aqueles, que 
aceitam Minha Santa Palavra, através destas mensagens, 
saibam que com a sua generosidade de espírito estão 
salvando milhões de almas a cada dia. Nem um minuto de 
seu sofrimento será perdido. 
Eu percebo, Meus filhos, que quando vocês tomam a 
Minha Cruz e Me seguem, vocês vão sofrer como 
resultado. 
Mas saibam que, fazendo isso, vocês estão Me ajudando 
a salvar a maioria da Humanidade. Vocês também vão Me 
ajudar no Meu Reinado na Terra, quando o enganador for 
banido e Meu Novo Paraíso na Terra surgir. 
Saibam também, vocês que estão sofrendo Comigo, 
seguindo o Meu caminho para o Paraíso, vão caminhar o 
mesmo caminho para o Calvário que Eu caminhei, quando 
Eu vim pela primeira vez. 
Os Cristãos de hoje podem acreditar, que se Eu voltar a 
segunda vez, que Eu não seria tratado com tanta 
crueldade novamente. Mas eles estão errados. 
A oposição à Minha Segunda Vinda será feroz. 
Minha Santa Palavra vai ser, e já é, ridicularizada e 
questionada. 
Meus filhos, especialmente aqueles com crenças rígidas e 
firmes não conseguem compreender, que Meus profetas 
serão rejeitados pela maioria, como eram no passado. 
Minha Palavra, dirigida a vocês neste momento, já é 
ignorada em muitos quadrantes da Igreja, e não aceita, 
assim como era pelos fariseus durante Meu tempo na 
Terra. A Verdade dos Meus Ensinamentos, que nunca 
foram alterados, serão considerados mentiras. 
Por que isso? Eu lhes digo que é porque muitos têm 
distorcido a Verdade dos Meus Ensinamentos, de tal 
forma que já não acreditam mais no pecado mortal. 
Muitos escolheram ignorar a Verdade, contida na 
Bíblia Sagrada. 
Por que vocês negaram, por exemplo, a existência dos 
1.000 anos do Novo Céu e da Nova Terra? 
Esta revelação é muito específica, a Verdade está lá, para 
todos verem. 
No entanto, Minha Santa Palavra é desafiada. 
O livro do Apocalipse, assim como as profecias 
contidas no Livro de Daniel, foram dadas a vocês 
apenas em partes. Muitos de vocês estão confusos. 
Mas isso é porque o conteúdo revelado a estes dois 
profetas estavam fechados e escondidos até o Fim 
dos Tempos. 
Só Eu, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, tenho a 
autoridade para revelar o conteúdo para a 
Humanidade. 
Como vocês podem afirmar que sabem tudo sobre a 
Minha Segunda Vinda, quando vocês sabem somente 
partes? Quando eles ainda não foram revelados? 
Vocês devem ouvir a Minha Palavra Sagrada, porque é 
dada a vocês para salvar as suas almas. 
Se vocês continuarem a negar a Minha Palavra após o 
GRANDE ALERTA acontecer, porque essas Minhas 
mensagens para o mundo continuarão a se desenvolver, 
vocês serão culpados por rejeitar a Minha Mão de 
Misericórdia. 

Não importa o quanto vocês acreditem em Mim, ou 
afirmam conhecer-Me, vocês vão cometer o pecado de 
negar-Me. Assim estarão perdidos para Mim e não vão 
estar aptos para entrar nos portões do Paraíso. 
É o Meu dever, por puro Amor e compaixão, prepará-los 
para o Fim dos Tempos. 
Por favor, não Me rejeitem, esta segunda vez, porque Eu 
vim para salvar a Humanidade da danação eterna e 
oferecer-lhes as chaves para a salvação eterna. 
É porque Eu os amo, Eu tenho que ser firme e levá-los 
para a Verdade. 
Não esperem até o dia do Juízo, para descobrir a 
Verdade. 
Venham Comigo agora e ajudem-Me a salvar as almas de 
toda a Humanidade! 
Seu Mestre e Redentor, Jesus Cristo 
 
382. Vocês não têm muito tempo até Eu vir 
para julgar 
Recebido sábado, 24 de março de 2012, 11:45 
  
Eu venho a você hoje, Minha amada filha, para informar o 
mundo da Minha Grande Misericórdia. 
Gostaria também de informar o mundo da Minha Justiça. 
Filhos, vocês não têm muito tempo até Eu vir para 
julgar. 
O período entre agora e o Meu Dia do Juízo Final, que 
acontecerá na Minha Segunda Vinda, vocês devem usar 
sabiamente para preparar as suas almas. 
Como o seu Divino Salvador, é Meu dever guiá-los, 
instruí-los e revelar maneiras em que vocês podem 
garantir que estão aptos para entrar no Meu Paraíso. 
Não rejeitem Meus profetas! Refiro-Me em particular aos 
Meus sagrados servos.  
Vocês devem pedir-Me para cobri-los com o Meu Espírito 
Santo, para ter o discernimento, com humildade e pureza 
da alma. 
Quando fizerem isso, Eu vou revelar-lhes a Verdade da 
Minha Santíssima Palavra, dada a vocês agora, através 
desta profetisa. 
Depois disso, vai ser o seu dever garantir, que todas 
aquelas almas, que olharem para vocês pedindo 
orientação, sejam ajudadas para preparar suas almas, 
para Minha Segunda Vinda. 
Nunca tenham medo de pronunciar a frase “A Segunda 
Vinda de Cristo”, porque muitos do Meu rebanho não 
sabem o que isso significa. 
A poucos deles foram ensinados sobre este evento 
grande e glorioso ou a importância de preparar suas 
almas, para que eles estejam no estado de graça. 
Nunca tenham medo de pregar sobre a existência do 
Purgatório e do inferno! É de sua responsabilidade dizer 
ao Meu povo a Verdade! 
Olhem para Mim, e peçam orientação, através desta  
 
Cruzada de orações (40): Pelo Clero, para preparar as 
almas para a Segunda Vinda 
 
Ó Meu Jesus, eu sou apenas um servo humilde e 
preciso de Vós para me guiar, para que eu possa 
preparar as almas para a Vossa Segunda Vinda 
Gloriosa. Ajudai-me a converter as almas e prepará-las 
de acordo com a Vossa Santa Vontade, para que elas 
estejam aptas para entrar no Novo Céu e na Nova 
Terra, que prometestes para toda a Humanidade  
através da Vossa morte na Cruz. Dai-me as graças de 
que eu preciso, para que eu possa transmitir a Vossa 
Palavra para as almas sedentas e que eu nunca 
abandone o meu dever para Convosco, querido Jesus,  
a quem prometi a minha lealdade, através do meu 
Sagrado Voto. Amém. 
  
Vão agora, Meus servos sagrados, e aceitem o papel para 
o qual vocês foram escolhidos! 
O desafio de preparar as almas para Minha Segunda 
Vinda é o maior de todos em seu ministério, e vocês 
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devem aceitar isso com amor e alegria em seus 
corações! 
Aceitem também o Dom de ser escolhido como um Servo 
Sagrado neste Fim dos Tempos, quando o Novo Céu e a 
Nova Terra emerge como Meu Novo Paraíso! 
Vocês são abençoados por viver nestes tempos. 
Quando vocês ajudam a salvar Minhas almas na Terra, 
vocês serão atormentados e obstruídos em cada parte 
da sua viagem, pelo enganador e todos aqueles, que ele 
tenta para transformar seus corações, para ficarem longe 
de Mim, seu Divino Salvador. 
Nunca desistam de sua Santa Missão e saibam que 
Eu, seu Jesus, irá caminhar com vocês a cada passo 
do caminho. Seu amado Jesus 
 
383. Nem mesmo o GRANDE ALERTA vai 
converter todos os não-crentes 
Recebido domingo, 25 de março de 2012, 15:30 
 
Minha amada filha, hoje exorto todos os Meus seguidores 
a dedicar seu tempo para rezar por aqueles que não 
acreditam em Mim, Jesus Cristo, ou na salvação eterna. 
Estas almas estão perto do Meu coração e são os que 
precisam ser convertidos, para que possam ser salvos em 
primeiro lugar. 
Aqueles que são cegos não conseguem ver que sua vida 
não termina na Terra. 
Muitos não aceitam que eles existirão por toda a 
eternidade. 
Estas almas ferem-Me profundamente e Eu sinto terror, 
porque Eu os vejo destruindo a própria vida de suas almas 
durante a vida na Terra. 
Nem mesmo o GRANDE ALERTA vai converter muitos 
deles, que se proclamam ateus. 
Sua única salvação será por meio das orações e 
sofrimentos das almas vítimas. 
Exorto vocês para rezarem por estas almas, através da 
Cruzada de Orações (41): Pelas almas dos não-crentes 
  
Ó Meu Jesus, ajudai Vossos pobres filhos, que são 
cegos à Vossa promessa de salvação! Rogo-Vos, com 
a ajuda de minhas orações e sofrimentos, para que 
abrais os olhos dos não-crentes, para que eles 
possam ver Vosso terno amor e corram para Vossos 
Braços Sagrados para terem proteção. Ajudai-os a ver 
a Verdade e a pedir perdão de todos os seus pecados,  
para que eles possam ser salvos e sejam os primeiros 
a entrar nos Portais do Novo Paraíso. Eu rezo por 
essas pobres almas, incluindo homens, mulheres e 
crianças, e peço-Vos: absolvei-os de seus pecados. 
Amém. 
  
Vão agora, Meu exército precioso, e se concentrem em 
Meus pobres filhos perdidos. Ajudem a Mim, seu Jesus, 
para salvar as almas deles. 
Seu amado Salvador, Jesus Cristo 
 
384. Virgem Maria: Peço aos Meus filhos 
que façam um dia de jejum na Sexta-feira 
Santa, para evitar uma moeda mundial 
Recebido terça-feira, 27 de março de 2012, 18:00 
  
Minha filha, o seu sofrimento, juntamente com outras 
almas escolhidas, vai intensificar-se durante a Semana 
Santa. 
Esta é a semana em que o enganador vai machucar o 
maior número possível que ele conseguir dos filhos de 
Deus, através de guerras, perseguição e violência. 
Nessa época, ele inflige grande sofrimento, assim como 
Meu precioso Filho suportou durante a Sua Paixão na 
Cruz. 
Minha filha, você deve avisar a todos aqueles que têm 
almas corajosas, em todos os lugares, para rezarem 
Meu Santo Rosário toda sexta-feira até ao dia da 
Páscoa, que ficarei mais satisfeita. 

As almas que eles estão salvando, junto com o sofrimento 
de suas próprias nações, estão sendo ajudadas por estas 
devoções. 
O amor de Meu Filho está sendo sentido agora por mais 
pessoas, em todo o mundo, neste momento de grande 
sofrimento. 
Ele facilita a sua dor com as graças especiais Dele, e 
acalma as almas pelo Poder do Espírito Santo. 
Filhos, as suas orações, que são tão amorosamente 
apresentados por vocês no Céu, estão sendo ouvidas. 
Vocês devem procurar a ajuda, de Meu Filho e do Meu Pai 
Eterno, em todos os momentos. Cada uma das orações, 
não importa a dimensão, é ouvida e respondida de acordo 
com a Vontade do Deus Altíssimo. 
Minha filha, peça aos Meus filhos para fazerem um dia 
de jejum na Sexta-feira da Semana Santa, para evitar 
que a moeda mundial seja introduzida! 
Suas orações e o jejum podem fazer isso. 
Quando esta oração for rezada durante o jejum, Meu Pai 
Eterno vai impedir essas pessoas de infligir a austeridade, 
como estão planejando, para que possam controlá-los. 
Estas mesmas pessoas querem abolir o Cristianismo, e 
por isso é importante que vocês impeçam que isso 
aconteça, através de sacrifícios especiais. 
 
Cruzada de orações (42): Rezem e jejuem: Para 
impedir a moeda mundial 
 
Ó Deus Altíssimo, eu Vos ofereço o meu presente de 
jejum, para que pareis o cerco do mal no mundo,  
que está sendo planejado para causar fome no meu 
País, sem os alimentos, incluindo o pão da vida. 
Aceitai a minha oferta e escutai as minhas súplicas 
pelas outras nações, para impedir o sofrimento que 
está sendo planejado pelo Anticristo. Salvai-nos, 
querido Senhor, dessa maldade e protegei a nossa fé, 
para que possamos honrar-Vos com a liberdade de 
que precisamos para amar-Vos e adorar-Vos para 
sempre e eternamente. Amém. 
  
Minha filha, um dia de jejum na Sexta-feira da Semana 
Santa, vai trazer muita liberdade para as nações, contra o 
mal e contra aqueles que prosseguem em seus desejos 
perversos para controlar as finanças de todas as nações. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação, Mãe de Deus 
 
385. Jesus revela detalhes da Crucificação 
Recebido quinta-feira, 29 de março de 2012 13:15 
 
Minha amada filha, Meu tempo para mais sofrimento virá, 
porque Minha Paixão na Cruz vai ser comemorada. 
Nenhum homem compreende a extensão do Meu 
sofrimento durante a Minha Crucificação ou a maneira 
como Eu fui flagelado. 
Minha flagelação era a pior. Eu fui açoitado 
selvagemmente por 10 homens e cada centímetro do 
Meu corpo foi cortado. 
A carne das Minhas costas estava rasgada e Meus 
omoplatas (ossos) eram visíveis. 
Eu mal conseguia ficar em pé e um olho foi ferido e 
esmagado. 
Eu só conseguia ver através do Meu olho esquerdo. 
Eles Me levaram diante de Pôncio Pilatos e colocaram a 
Coroa de espinhos na Minha cabeça, Eu mal conseguia 
ficar de pé. 
Eles, então, deixaram-Me nu, antes de colocar um vestido 
vermelho curto sobre a Minha cabeça e, em seguida, 
colocaram um ramo de palmeira na Minha Mão direita. 
Cada espinho era como uma agulha, tão afiado era ele. 
Um desses espinhos também perfurou Meu olho 
direito, e não podia mais ver com ele. 
Perdi tanto sangue que Eu vomitei e estava tão tonto, que 
quando Eu comecei a Minha subida ao Calvário, Eu não 
consegui segurar a Cruz. 
Eu caí tantas vezes, que levou horas para chegar ao topo 
da colina. 
Fui açoitado e chicoteado a cada passo do caminho. 
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Meu corpo estava todo ensangüentado e coberto com um 
suor espesso, produzido por um sol abrasador. 
Desmaiei algumas vezes. 
Assim como isto era doloroso e angustiante, o mais 
assustador de tudo era o ódio mostrado a Mim, não só 
pelos adultos ao longo do caminho, mas por crianças, 
que Me chutaram, porque eles estavam seguindo o 
exemplo dos pais. 
Os gritos que saiam para fora das bocas e o ódio não 
eram nada, comparados ao medo que tinham de Mim. 
Porque, por trás de tudo, eles ainda não tinham certeza se 
Eu era, de fato, o Messias, que estavam esperando por 
tanto tempo. 
Era mais fácil, portanto, Me odiar e Me denunciar, em 
vez de Me aceitar, porque significaria que eles teriam 
de mudar suas atitudes. 
Meu momento mais angustiante foi quando Eu estava no 
chão de lado, tendo sido chutado nas costas, e vi a Minha 
amada Mãe olhando para Mim. 
Ela estava de coração partido e teve que ser segurada por 
dois dos Meus discípulos. 
Eu só podia vê-la através do olho remanescente e Eu 
não conseguia suportar ver Seu tormento. 
As vaias, gritos e rugidos das multidões de centenas 
podiam ser sentidas a partir do chão, em que Eu estava 
deitado e levaram 600 soldados para organizar e 
supervisionar a Minha Crucificação e de outras seis 
pessoas. 
Eu era o principal foco de sua atenção e os outros não 
sofreram o quanto Eu sofri. 
Quando Meus punhos, na base dos Meus polegares, 
foram pregados na Cruz, Eu não conseguia mais sentir. 
Meu corpo estava tão maltratado e machucado, que Eu 
tinha entrado em choque. 
Meus ombros foram deslocados e Meus braços foram 
arrancados de suas órbitas. 
O pior dano físico ao Meu corpo foi infligido antes de Eu 
ser pregado na Cruz. 
Não deixei escapar nenhum grito. Nenhum protesto. 
Apenas um sussurro. 
Isso enfureceu Meus carrascos, que queriam uma reação, 
para satisfazer seus desejos. 
Eu nunca Me comprometi com eles, porque se o fizesse 
significaria que Eu teria Me comprometido com Satanás e 
seus demônios, que infestavam suas almas. 
É por isso que a sua maldade por Mim foi tão intensa. 
Eu estive pendurado na Cruz por cinco horas. 
O sol estava escaldante e sem nuvens para ajudar a 
reduzir a queima da Minha pele. 
Quando dei Meu último suspiro, Meu Pai enviou nuvens 
negras, bem como trovões e relâmpagos. 
A tempestade, que ocorreu, foi de tal magnitude 
assustadora e tão repentina que Meus espectadores não 
ficaram em dúvida nessa fase quem Eu realmente fosse, 
de fato, o Salvador, que tinha sido enviado por Deus Pai. 
Eu revelo isso a você, Minha filha, como um presente, em 
troca do ato do enorme sofrimento que você Me ofereceu. 
Diga aos Meus filhos, que Eu não Me arrependo da 
Minha Paixão na Cruz! 
O que Eu lamento é que o Meu sacrifício foi esquecido e 
que muitos negam que Minha Crucificação tenha 
acontecido. 
Muitos não têm nem idéia sobre o que Eu tinha que 
sofrer, porque muitos dos Meus Apóstolos não 
testemunharam Minha subida ao Calvário. 
O que Me machuca hoje é que muitos ainda Me negam. 
O Meu apelo a vocês, Meus seguidores, é: não permitam 
que a Minha Crucificação tenha sido inútil! 
Eu morri por TODOS os pecados, incluindo aqueles que 
são cometidos hoje. 
Eu quero e Eu preciso salvar ainda aqueles, que Me 
negam até hoje. 
Seu amado Salvador, Jesus Cristo 
 
 
 

386. Eu lhes imploro: Não Me crucifiquem 
novamente! 
Recebido sexta-feira, 30 de março de 2012, 15:00 
 
Minha amada filha, é importante que todos os filhos de 
Deus entendam porque Eu morri: para salvar o mundo da 
condenação eterna. 
Satanás, que tem reinado nos corações da Humanidade 
desde a queda de Adão e Eva, roubou almas com 
sucesso. 
A maioria da Humanidade não aceita a Palavra de Deus, 
especialmente os Mandamentos, dados a eles por Moisés. 
Então, Eu fui enviado para assegurar, que à 
Humanidade foi dada a Verdade, na esperança de que 
o mundo fosse aceitar isso e voltar para o Pai. 
Enquanto muitos aceitaram a Minha Palavra Santíssima, a 
maioria se recusou a aceitar-Me como o Messias. 
A Verdade é que eles não teriam aceito qualquer um, 
incluído os profetas, porque eles estavam satisfeitos de 
viver no pecado, que aprisionava suas almas. 
Se Me tivessem aceito, Eu teria reinado sobre a Terra 
e a Humanidade inteira poderia ter desfrutado da 
salvação eterna. 
Em vez disso fui rejeitado. Os Judeus, Meu próprio povo, 
Me desprezou. 
Os fariseus olhavam para Mim com desprezo, quando 
ainda ouviam Minha Santa Palavra; eles não podiam 
simplesmente ignorar-Me. 
Isto é porque as Minhas Palavras provocaram uma Luz 
nas suas almas, que se encontravam com dificuldade para 
Me aceitar. 
Então, eles continuavam voltando a Mim novamente e 
novamente a questionar-Me. 
Hoje, está acontecendo o mesmo. Aqueles de vocês, 
que pretendem negar a Minha Palavra, falada através 
da Minha profetisa, não podem simplesmente ir 
embora. 
Apesar de suas reivindicações de rejeição, vocês 
continuam voltando novamente e novamente. 
Com o tempo, vocês vão aceitar a Minha Palavra, falada 
para vocês hoje. 
Vocês não devem cometer o mesmo erro, feito por 
aqueles que não só Me rejeitaram, mas que também Me 
crucificaram. 
Eu lhes imploro: Não Me crucifiquem novamente! 
Permitam-Me levá-los à salvação, ouvindo-Me agora; Eu 
chamo vocês desde os Céus, para prepará-los para a 
salvação e o Meu Novo Paraíso. 
Seu amado Jesus 
 
387. Virgem Maria: Eu sou a intercessora. 
Eu vou levar as suas orações, onde está o 
Meu precioso Filho. 
Recebido sexta-feira, 30 de marco de 2012, 23:45 
  
Minha filha, você deve saber porque as mensagens do 
Meu Filho para você mudam e revelam eventos do 
passado e do futuro, então você será atacada mais ainda. 
A Santa Palavra do Meu Filho vai ser sempre rejeitada 
por aqueles que se recusam a ouvi-Lo. 
A opinião humana não é importante. 
A comunicação do Meu Filho para o mundo neste 
momento é tão importante, que não se pode permitir que 
aqueles, que se opõem a essas mensagens, atrasem ou 
desviem você dessa missão. 
Agora é o momento para a reflexão humilde sobre a 
Paixão do Meu Filho na Cruz. 
Meus filhos devem honrar o Sacrifício que Ele fez para 
a Humanidade inteira, fazendo o seu próprio sacrifício 
pessoal para Ele, durante a Semana Santa. 
Rezem, rezem, rezem, filhos, para a paz no mundo! 
Rezem também para a proteção do Papa, durante 
estes tempos de feroz oposição à Igreja Católica! 
A oração, humildade e fidelidade para com o Meu Filho 
são necessárias, para vocês se aproximarem do coração 
do Meu Filho. 
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Eu sou a intercessora. Eu vou trazer as suas orações 
onde está o Meu precioso Filho. 
Eu vou ajudá-los a amá-Lo mais e a dar-Lhe o conforto 
que Ele precisa neste momento, em que o mundo 
comemora a Sua Morte na Cruz. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
388. Os Meus novos milagres serão 
apresentados ao mundo 
Recebido sábado, 31 de março de 2012, 23:00 
  
Minha querida amada filha, você deve permanecer com 
coragem com o seu sofrimento, e não permitir que o medo 
possa entrar em seu coração. 
Em união, realmente Comigo, o seu sofrimento coincide 
com a semana que comemora Minha Morte na Cruz. 
Esta não é uma coincidência. Porque o sofrimento que 
você e outras almas escolhidas suportam durante esta 
semana, irá salvar milhões de almas do fogo do 
inferno. 
Assim como Eu suportei a dor, a tortura e a morte, para 
salvar a Humanidade da condenação eterna, assim 
também as almas vítimas salvam outras almas, para que 
possa ser dado o Dom da vida eterna. 
Não importa o quão difícil e assustador esse 
sofrimento é, lembrem-se sempre o Dom que ele 
representa para a Humanidade. 
Filhos, a Semana Santa começa; então, por favor, 
meditem sobre a Minha Paixão na Cruz! 
Não apenas sobre o sofrimento, mas no Dom da 
liberdade, que ele oferece à toda a Humanidade. 
Nenhuma alma, incluindo os pecadores cruéis e 
endurecidos, influenciados por Satanás, serão excluídos 
da Minha Misericórdia. 
Esta misericórdia é possível para o mundo, porque é um 
Dom de Meu amado Pai. 
Quando Ele Me enviou, Seu Filho unigênito, Ele fez o 
maior Sacrifício de todos. 
Este Sacrifício, a prova do Seu Amor ardente para todos 
os Seus filhos, fez com que fosse possível destruir 
Satanás uma vez para sempre. 
Por causa do livre arbítrio, dado à Humanidade por Meu 
Pai, a cada homem será dada a escolha. 
Você estará com o Meu Pai ou contra Ele. 
Você vai escolher o Paraíso da vida eterna ou o horror do 
inferno. 
Como seus dias estão quase no fim, Satanás não vai 
descansar, enquanto Meus novos milagres serão 
apresentados ao mundo neste tempo. 
Ele não só vai atacar as almas obscuras, a fim de tentá-
las mais para a escuridão e para mais perto de seu 
domínio, ele terá também como alvo os devotos Cristãos. 
Os milagres, a que Eu Me refiro, são em primeiro lugar 
Minhas comunicações através de você, Minha filha. 
Minha Voz está sendo ouvida e a conversão está se 
multiplicando. 
Milhões de almas já estão sendo reivindicadas por Mim, 
através destas mensagens. 
Os outros milagres, incluído o grande Dom da Minha 
Misericórdia, Eu trago para o mundo em breve, 
quando o GRANDE ALERTA ocorrer. 
Pela primeira vez, a cada homem, mulher e criança será 
dada a prova de que, não só Deus, o Pai existe, mas que 
Eu, Jesus Cristo, Seu único Filho, também existo. 
Isto significa que todas as religiões, incluindo o povo 
Judeu, Meu povo escolhido, de quem Eu vim, vai perceber 
a Verdade. 
O milagre da conversão global vai enfurecer Satanás, que 
não vai desistir, mesmo nessa fase. Aquelas pobres 
almas, já em terrível pecado, vão achar que é muito difícil 
se afastar dele. 
Outros milagres irão incluir eventos globais, que envolvam 
maravilhas ecológicas, que serão entregues por Meu 
Pai, de Seu Amor por Suas duas testemunhas: os 
Cristãos e os Judeus. 
O poder será dado a estas duas religiões, quando elas 
estiverem sendo perseguidas. 

Seus inimigos irão sofrer, porque eles infligirão punição 
terrível sobre eles. 
E então haverá a Minha Segunda Vinda, o maior 
milagre desde a Minha Ressurreição. 
Este será o dia em que Eu virei julgar os vivos e os 
mortos. 
Este é o dia em que Eu virei para reunir a Minha 
família de modo que nos tornemos um só. 
E será o começo do Meu Reinado, quando o Céu e a 
Terra se unirão para tornar-se um por 1.000 anos. 
Neste tempo todos viverão pela Divina Vontade do 
Meu Pai. Seu amado Jesus 
 
389. Rezem a Mim para o discernimento 
Recebido segunda-feira, 2 de abril de 2012, 15:30 
 
Minha querida amada filha, você deve descansar agora, 
porque os ataques daqueles, que não podem aceitar a 
Minha Palavra verdadeira, continuam. 
Você não tem a permissão para defender a Minha 
Palavra, mas agora Eu a estou instruindo para não se 
envolver com aqueles, que duvidam da Minha Palavra, 
porque isso não é de sua responsabilidade. 
Minha filha, não importa o quão tentador seja provar a 
autenticidade da Minha Palavra mais Santa para a 
Humanidade nestes tempos, você não deve fazer isso. 
Eu nunca respondi aos Meus executores durante a Minha 
Crucificação. Você não deve tentar responder àqueles, 
que desejam perseguir-Me através das Minhas 
Mensagens. 
Não é você, Minha filha, eles estão zangados Comigo, 
porque sou Eu. 
Eu só posso dizer ao mundo como se prepararem para a 
Minha Segunda Vinda, mas não posso forçá-los. 
Ignore tais provocações! Muitas são de almas genuínas, 
que sentem a necessidade de fazer perguntas. Mas você 
não está autorizada a fazê-lo. Deixe elas rezar a Mim, pelo 
discernimento. Só Eu tenho a responsabilidade por suas 
almas. Mesmo quando você oferece o sofrimento para 
salvar as almas, isso ainda não é de sua 
responsabilidade. 
Então, vá e diga àqueles, que estão em dúvida, que foi o 
Meu Apóstolo Thomas, quem Eu enfrentei depois da 
Minha Ressurreição, quando Eu estava diante dele. Foi só 
quando ele tocou as Minhas feridas, que acreditou 
plenamente. Infelizmente a muitas almas no mundo não 
será oferecido esse luxo. 
Eles devem saber: o tempo é curto para preparar as suas 
almas. É de sua livre escolha responder ao Meu convite 
ou não. Seu Jesus 
 
390. Somente por meio das orações de 
intercessão essas almas na escuridão 
podem ser salvas 
Recebido terça-feira, 3 de abril de 2012, 20:00 
 
Minha amada filha, há um período de hoje até o GRANDE 
ALERTA, em que Eu quero que os Meus seguidores 
entendam: 
Suas orações intensas são necessárias para salvar as 
almas daqueles, que não têm condições de ajudar a si 
mesmos. Muitas destas almas não vão sobreviver ao 
GRANDE ALERTA, então por isso é importante que elas, 
e todas as outras, que estão em estado de pecado mortal, 
sejam salvas por Intervenção Divina. 
As suas orações, pedindo a salvação de suas almas, são 
necessárias agora. Isto deve ser a sua prioridade, durante 
a Semana Santa, porque quando vocês pedirem ao Meu 
amado Pai, em Meu Santo Nome, para salvar tais 
pecadores, suas orações serão atendidas. 
Cruzada de Orações (43): Para salvar as almas durante 
o GRANDE ALERTA 
 
Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, em Nome de Vosso 
amado Filho, Jesus Cristo, e em comemoração da Sua 
Morte na Cruz, para salvar-nos dos nossos pecados, 
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peço-Vos para salvardes as almas, que não podem 
salvar-se a si mesmas, e que podem morrer em 
pecado mortal durante o GRANDE ALERTA. Em 
expiação pelos sofrimentos do Vosso Filho amado, 
peço-Vos que perdoeis aqueles, que são incapazes de 
buscar a Redenção,  porque eles não vão viver o 
suficiente para pedirem a Jesus, Vosso Filho,  
Misericórdia para libertá-los dos pecados. Amém. 
 
Rezem por todos os pecadores. Meu maior desejo é 
salvar toda a Humanidade. Somente por meio das orações 
de intercessão, essas almas na escuridão podem ser 
salvas. Seu amado Jesus Cristo 
 
391. Por favor, rezem o Terço da Minha 
Divina Misericórdia e comecem Minha 
Novena na Sexta-feira Santa 
Recebido quarta-feira, 4 de abril de 2012, 01:00 
 
Minha amada filha, este tempo está quase chegando, para 
o mundo refletir sobre a Minha morte na Cruz. 
Este é o momento em 2012, em que Eu preciso 
urgentemente das suas orações para aqueles, que não 
vão Me reconhecer e para aqueles que não Me 
conhecem. 
Caberá a vocês, Meus queridos seguidores, para Me 
ajudar a salvar essas pobres almas, que Eu preciso trazer 
perto de Meu peito, para que Eu possa prepará-las para o 
Meu Novo Paraíso. 
Filhos, Eu preciso de vocês para rezar o Meu Terço da 
Divina Misericórdia e para começarem a Novena de 9 
dias da Divina Misericórdia, começando na Sexta-Feira 
Santa. 
É importante que muitos de vocês completem esta 
Novena para as outras almas. Vocês receberão grandes 
graças e por isso Eu nunca os abandonarei. Eu vou salvar 
as suas almas, quando vocês chegarem diante de Mim no 
Dia do Juízo. 
Vocês nunca devem cansar-se de rezar para salvar outras 
almas. Vocês são o Meu exército e pelas Graças, que Eu 
dou, vocês vão trabalhar Comigo para limpar a Terra do 
pecado, antes da Minha Segunda Vinda. 
Rezar não é fácil para todos vocês. A melhor maneira é 
unir-se em Minha dolorosa Paixão e meditarem sobre o 
Meu sofrimento e, em particular, sobre a Minha agonia no 
Jardim. A Minha Misericórdia está no seu ponto mais alto 
neste momento. Foi precisamente por causa dos 
pecadores, incluindo os pagãos, que nunca tiveram a 
oportunidade de conhecer-Me, por quem Eu agonizei 
mais. 
Aqueles de vocês, que Me amam, sabem disso: 
Quanto mais vocês confiarem em Mim completamente, 
mais forte será a Minha Misericórdia. E mais Eu posso 
perdoar. Minha Misericórdia é tão poderosa, que pode 
acabar com os pecados da toda Humanidade. 
Aqueles, que acreditam em Mim, confiem em Mim que 
podem alcançar grande santidade, ajudando a salvar as 
almas dos seus irmãos e irmãs como uma prioridade. Eles 
fazem isso por seu amor por Mim, porque eles sabem que 
isso Me traz muito consolo. 
Vocês, Meus puros e simples seguidores, que Me amam 
muito, saibam que é através da sua generosidade de 
coração, que Eu poderei salvar os pecadores. 
Vocês devem compreender que Eu morri pelos pecadores, 
e por eles Eu tenho mais sede. Eu mostro muita 
compaixão pelos pecadores. 
Mas, vocês, Meus seguidores, que também são 
pecadores, devem confiar em Mim completamente! Ao 
fazer isso, Eu garanto uma série de Graças especiais. 
Quanto mais vocês pedem a Minha ajuda, mais vocês 
receberão. É por causa dessa ligação, que Eu e vocês 
mantemos, que podem Me ajudar a salvar outras almas, 
de se afogam no desespero e na desesperança. 
Lembrem-se do poder da Minha Novena da Divina 
Misericórdia e do número de almas, que vocês vão salvar 
para Mim neste ano. Seu amado Jesus 

392. Especialmente neste ano, a Sexta-feira 
Santa é o dia que Eu desejo, para ser 
lembrada por aquilo, que realmente 
significa. 
Recebido quinta-feira, 5 de abril de 2012, 08:00 
 
Especialmente neste ano, a Sexta-feira Santa é o dia que 
Eu desejo, para ser lembrada por aquilo que realmente 
significa. 
Meu Pai enviou-Me ao mundo e ofereceu-Me como um 
resgate, para salvar o mundo do fogo do inferno. 
Eu vim para servir vocês, filhos, e não para condená-los. 
Minha Morte foi uma Graça especial, livre de qualquer 
obrigação da sua parte, para aceitar a Mão da 
Misericórdia, que foi dada por Meu Pai Eterno. 
Este Dom foi oferecido para permitir que a Humanidade 
receba o Dom da reconciliação, para que possam ser 
aptos a entrar no Reino do Meu Pai. 
Antes que Eu fosse crucificado, Eu participei da Ceia da 
Páscoa, muito importante, com os Meus Apóstolos, na 
noite antes da Minha Morte na Cruz. 
Esta última ceia fornece um outro presente especial: O 
Dom de celebrar a Santa Eucaristia é um Sacramento de 
Amor, para lhes oferecer um presente único, onde vocês 
podem realmente receber-Me na Sagrada Comunhão. 
Minha Presença verdadeira, contida na Sagrada Eucaristia 
no mundo de hoje, quando celebrada durante a Santa 
Missa, dá as Graças muito especiais àqueles em estado 
de graça, que Me amam e que Me recebem.  
(“Estado de graça” significa: Não estar em pecado.) 
Minha Presença pode ser sentida de uma forma, que 
reforça a sua fé, quando vocês aceitarem a Minha 
Presença verdadeira na Eucaristia. 
Se vocês rejeitam a Minha Presença na Eucaristia, vocês 
rejeitam um dos Dons mais importantes, que deixei para 
vocês quando Eu vim à Terra, para expiar os seus 
pecados. 
Eu morri para salvar vocês e este é, em si, um grande 
Dom. 
Mas Eu lhes deixei um Dom muito especial, onde vocês 
podem receber-Me em corpo, mente e alma. 
Aceitem a Minha Presença e a sua alma vai se tornar mais 
próxima e em verdadeira união Comigo. 
Aceitem-Me! 
Não Me abandonem! 
Não Me neguem! 
Acreditem, sem quaisquer dúvidas em seus corações, que 
foi por causa do Amor de Deus Pai, que estes dons foram 
concedidos a vocês. 
Reflitam agora sobre a verdade dos Meus Ensinamentos. 
Não aceitem a Minha Crucificação sem aceitar os 
presentes também oferecidos para vocês na Minha Última 
Ceia. Se vocês não fizerem isso, vocês estarão morrendo 
de fome na sua alma, por falta do alimento da vida. 
O seu amado Jesus, Redentor da Humanidade 
 
393. A Páscoa é uma época em que Minha 
Morte na Cruz é contemplada 
adequadamente 
Recebido sexta-feira, 6 de abril de 2012, 22:20 
 
Minha amada filha, você Me consola em Meu momento de 
tristeza. Você dá amor e conforto que Eu tanto desejo das 
almas. Ó, se todas as almas se unissem e entrelaçassem 
seus corações com o Meu, a Sagrada Família de Deus 
seria totalmente concluída. Somente quando todas as 
almas forem salvas, será feita a Divina Vontade de Meu 
Pai. 
A Páscoa é uma época em que a Minha Morte na Cruz é 
contemplada adequadamente e Minha Ressurreição dos 
mortos é plenamente reconhecida, pela liberdade que traz 
a Humanidade. 
Minha Ressurreição significa que todos vocês que Me 
amam e proclamam Minha Santa Palavra, também 
podem ser ressuscitados da morte. 
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Todos aqueles, que morreram em estado de graça e 
favorecido por Meu Pai, também serão ressuscitados 
da morte em glória, no dia em que Eu vier julgar. 
Eles vão se juntar àqueles, que estão vivos, não apenas 
no corpo, mas no espírito do Senhor, e serão premiados 
com a vida eterna. 
Muitas pessoas não entendem a Minha Promessa. 
Todos aqueles, cujos nomes estão contidos no Livro 
da Vida, serão levantados em corpo, mente e alma, 
livre de corrupção corporal e em plena união Comigo. 
Todos os escolhidos vão viver de acordo com a Vontade 
Divina do Meu Pai. 
Vocês vão viver em paz, amor e harmonia durante o Meu 
Reino Glorioso na Terra por 1.000 anos. 
Vocês vão juntar-se em glória com a Primeira 
Ressurreição dos mortos. Essas almas, incluindo sua 
amada família e amigos, que são consideradas aptas para 
entrarem em Meu Novo Paraíso na Terra. 
Esta é a vida que todos vocês devem procurar! Não 
tenham dúvida disso! 
Para aquelas pobres almas, que não aceitam a Verdade 
da Minha existência, ou a Minha Promessa para julgar os 
vivos e os mortos, eles vão arrancar seus cabelos, quando 
forem confrontados com o terrível destino, que está à 
frente deles, quando a Verdade for revelada. 
A aqueles crentes, vocês também devem ter cuidado: 
Muitos de vocês, que não Me amam o suficiente, levam 
outros a cometerem o erro de acreditar que a Minha 
Misericórdia ignora os pecados onde não existe remorso. 
Minha misericórdia é abundante, Eu quero derramar 
Minhas Graças sobre cada pecador. Mas há aqueles, que 
estão convencidos na falsa suposição de que seu 
conhecimento de Meus Ensinamentos é o suficiente para 
salvá-los. Eles são indiferentes ao Meu Amor. Eles não 
têm um coração terno, têm pouca humildade em suas 
almas e acreditam que certos pecados não são dignos de 
arrependimento. Este pensamento é perigoso e só serve 
para afastar essas almas de Mim ainda mais. 
Nenhum pecado pode ser ignorado, mesmo que seja 
pequeno. A absolvição só pode ser dada, quando 
vocês se arrependem. Vocês só podem se arrepender, 
se estiverem livres do orgulho e humildes de coração. 
Alegrem-se, Meus filhos, nesta Páscoa! Assim como 
Minha Morte na Cruz lhes deu o Dom da salvação, a 
Minha Ressurreição dos mortos também lhes dará a vida 
eterna, que foi planejada por Meu Pai Eterno desde muito 
tempo. 
Vocês têm muito a olhar para frente. Porque a vida eterna 
prometida a vocês significa exatamente isso. Vida Eterna 
em corpo, mente e alma. 
É importante que vocês se esforcem para esta nova vida e 
que preparem as suas almas! 
Todo esforço será feito por Satanás e seus demônios 
para convencê-los que a vida eterna em Meu Novo 
Paraíso não existe. E que a Minha Segunda Vinda é 
uma mentira. 
Sacerdotes, membros do Clero e devotos Cristãos serão o 
primeiro alvo. 
Rezem, rezem, rezem para Meu Pai Eterno protegê-los 
com o Meu Precioso Sangue, de modo que nenhum de 
vocês se desviem da Verdade. 
Seu amado Jesus Cristo, Redentor da Humanidade 
 
394. Eu sou a Igreja. A Igreja foi fundada 
por Mim e nunca pode morrer. 
Recebido sábado, 7 de abril de 2012, 10:00 
  
Minha amada filha, o cisma, do que falei, já começou na 
Igreja Católica. 
Meus Ensinamentos, que nunca mudaram desde Minhas 
Sagradas Escrituras terminaram com o Livro das 
Revelações (Livro do Apocalipse), agora estão sendo 
desafiados. 
Houve uma série de desafios, opiniões e avaliações 
teológicas da Minha Santa Palavra, ao longo dos séculos. 
Muitos homens cultos questionaram as instruções e os 
Ensinamentos, que Eu transmiti aos homens. 

Alguns dos Meus Ensinamentos foram desmontados, 
analisados, novas interpretações foram buscadas e depois 
aceitas. 
Mas isso foi desnecessário. Porque a Verdade foi dada 
ao homem por meio dos Profetas, que vieram antes de 
Mim e depois por Mim durante Meu tempo na Terra. 
A Verdade nunca mudou. A Verdade é simples. 
Outras informações, que não estão contida nas Sagradas 
Escrituras, foram dadas como um presente para o mundo, 
através de almas escolhidas, por uma única razão: Para 
ajudar vocês a refletir sobre Meu Sacrifício para a 
Humanidade e para mostrar e lembrar do amor, que tenho 
em Meu Coração por todos os filhos de Deus. 
Todas as revelações divinas, dadas ao mundo de hoje, 
são para ajudar vocês a se prepararem para a Vida 
Eterna. 
Meus Ensinamentos, divulgados pela Santa Igreja Católica 
e Apostólica, estão agora sendo atacados como primeiro 
de muitos desafios, que irão resultar na divisão da Igreja. 
Novas leis serão introduzidas de acordo com a 
opinião moderna e assim eles se sentarão 
confortavelmente com aqueles que, com orgulho em suas 
almas, sentem a necessidade de pacificar a Humanidade, 
em vez de mostrarem obediência para os ensinamentos 
da Igreja. 
Eu sou a Igreja. A Igreja foi fundada por Mim e nunca 
pode morrer. 
Muitos, incluindo aqueles dentro, bem como os de fora da 
Igreja, tentarão quebrar a sua estrutura. 
Rezem para que o Meu Santo Vigário, o Papa Bento 
XVI, se mantenha forte em meio à oposição, que ele 
enfrentará agora. 
Esta é uma tentativa deliberada por aqueles, que estão 
relacionados com o Falso Profeta, para criar uma nova 
igreja. 
Essas pessoas perversas querem fazer vocês crer que 
será a mesma Igreja, mas isso não pode ser. 
Como pode Minha Igreja, com novas leis, com versões 
distorcidas da Verdade que Eu dei para o mundo, Me 
representar? Ela não pode. É por isso que Meu Pai vai 
dirigir a Sua Igreja, os verdadeiros fiéis crentes, dos 
Céus. 
Ele vai ter as chaves até à Segunda Vinda, quando a 
Nova Jerusalém irá subir, a única e verdadeira Igreja 
Católica, a partir das cinzas a ser regenerada por 
todos os filhos de Deus, todas as religiões, todos os 
credos como um só. 
Esta é a maneira como foi concebida, para estar em plena 
e definitiva união na Nova Era de Paz na Terra.  
Seu amado Jesus Cristo 
 
395. O Céu e a Terra se tornarão um. Um 
não existe sem o outro. 
Recebido domingo, 8 de abril de 2012, 15:30  
 
Minha amada filha, o tempo para o Meu Reinado na Terra 
está se aproximando e somente há tempo para a 
Humanidade entender a Minha Misericórdia e se 
arrepender. 
Também é importante que a Minha Igreja prepare o seu 
rebanho para a vida eterna e use todas as oportunidades 
para fazer a reconciliação. 
Este é um momento importante do ano, em que vocês 
devem voltar para Mim, seu Jesus, e rezar pelas graças 
para garantir que vocês, Meus seguidores, tenham força e 
convicção para espalhar a Verdade da Minha Segunda 
Vinda.  
O sofrimento da Humanidade e do Meu Pai Eterno e o 
Meu, Seu Filho amado, está finalmente chegando ao 
fim.  
O reino de Satanás na Terra acabará e Eu vou assumir 
Meu Trono de direito.  
Enquanto Meu Reinado dentro da Minha Igreja faz com 
que Meu Espírito esteja presente, oferecendo grandes 
Graças às almas merecedoras, a Vontade de Meu Pai 
pode finalmente ser cumprida, desde que Satanás esteja 
preso.  
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Ninguém realmente entende o que é a Vida Eterna.  
Ninguém entende totalmente o que acontecerá na Minha 
Segunda Vinda. 
Ninguém, por causa das limitações do conhecimento 
humano, pode saber dos Meus planos para a 
aglomeração das Minhas 12 nações na Terra.  
Muitos acreditam que a Minha Segunda Vinda é o fim do 
mundo. 
Pode ser o Fim dos Tempos, como vocês conhecem, 
mas é apenas o começo do futuro glorioso, planejado 
por Meu Pai Eterno, para todos os Seus filhos.  
O Céu e a Terra se tornarão um.  
Um não existe sem o outro. Os justos viverão em Meu 
Novo Paraíso e haverá grande abundância de todas as 
coisas.  
Tantas maravilhas não podem ser descritas em termos 
humanos. Muita paz e alegria serão sentidas por todas as 
almas que herdarão o direito de fazer parte do Meu Reino.  
Meu coração se parte, quando vejo medo em seus olhos, 
filhos, quando Me refiro ao Fim dos Tempos.  
Em vez disso, peço que vocês confiem no Meu grande 
Amor por todos vocês e saibam que a Minha Promessa é 
que vocês estarão verdadeiramente em casa Comigo e as 
suas tristezas serão banidas por toda a eternidade.  
O Novo Paraíso que Eu prometo vai ser revelado para 
a Humanidade muito em breve.  
Não percam um único momento com medo! Alegrai-vos! 
Olhem para a frente, para o futuro! 
Confiem em Mim completamente, porque Eu lhes amo 
demais para lhes deixar para baixo!  
Rezem para que todos os Meus filhos sejam humildes de 
coração, para aceitarem as chaves do Paraíso!  
Seu Jesus 
 
396. Virgem Maria: A Era da Paz, de que Eu 
falei em Fátima, tem sido esquecida 
Recebido segunda-feira, 9 de abril de 2012, 22:00 
 
Minha filha, o mundo está prestes a sofrer as mudanças 
finais e a batalha pelas almas intensificará. 
Satanás irá prejudicar a Igreja Católica e Eu, a Mãe de 
Deus, estarei implicada na divisão da Igreja. 
Meu papel como Co-Redentora, Medianeira e 
Advogada não está sendo aceito pelas divisões na 
Igreja Católica. 
Eu não sou aceita em muitos lugares pelo papel que 
devo desempenhar na salvação das almas. 
Meu pobre Filho é tão ferido pela maneira com que Eu, a 
Mãe de Deus, fui demitida. 
Meu papel como a destruidora da serpente não é 
compreendido. 
Eu tenho sido abençoada com as Graças e o Poder, 
para derrotar e destruir o Maligno. 
Ele, o maligno, tem muitos seguidores dentro da Igreja 
Católica, que querem se opor ao Poder que foi dado a 
Mim por Deus, o Altíssimo. 
A Era da Paz, de que Eu falei em Fátima, tem sido 
esquecida. 
Esta Era da Paz terá lugar após a Segunda Vinda do 
Meu Filho e terá a duração de 1.000 anos. 
Isto acontecerá quando o Céu e a Terra se fundirem como 
um glorioso Paraíso Novo. 
Por causa da fé dos Meus filhos e a sua devoção a Mim, 
sua querida Mãe, muitas almas vão entrar no Novo 
Paraíso. 
Satanás agora está trabalhando muito, para persuadir 
os membros da Igreja Católica, para que isso não 
aconteça. 
Meu papel, como a Mãe da Salvação e a Co-Redentora, 
trabalhando ao lado do Meu amado Filho, para anunciar a 
Sua Segunda Vinda, está sendo negado. 
Filhos, rezem para que essas almas, vítimas do 
enganador dentro da Igreja Católica, não levem Meus 
filhos para longe do seu momento de salvação. 
Rezem para que o Papa Bento XVI possa acabar com 
este mal que permeia toda a Igreja Católica. 

Nunca desistam, filhos, de sua luta para enfrentar a 
Verdade. 
As Promessas do Meu Filho, de voltar para levar a 
Humanidade para a vida eterna no Paraíso, estão prestes 
a serem cumpridas. Mas Ele vai ser oposto a cada passo 
do caminho por aquelas almas, que permitem ao maligno 
virar suas cabeças. 
A lealdade, dentro da Igreja, para com Meu Filho, vai 
enfraquecer. 
Meu papel como Co-Redentora, Medianeira e 
Advogada, não será aceito. Rezem para que os 
Sacerdotes do Meu Filho fiquem fortes e defendam a 
Verdade. 
Sua amada Mãe, Mãe de Deus, Mãe da Salvação 
 
397. Virgem Maria: O momento, para que 
Eu esmague a serpente, está chegando 
Recebido terça-feira, 10 de abril de 2012, 20:45 
 
Eu sou sua amada Mãe, Rainha da Terra. Eu sou a 
Imaculada Conceição, a Virgem Maria, Mãe de Jesus, que 
tornou-se carne. 
Minha filha, o momento para o triunfo do Meu 
Imaculado Coração está próximo. 
O tempo para Eu esmagar a serpente está chegando. 
Mas, até o dia em que Satanás e seus demônios forem 
lançados no deserto, muita confusão vai surgir na Terra. 
Para os fiéis do Meu Filho será um tempo de tormento. 
Eles vão ser puxados em duas diferentes direções 
pela Igreja Católica. 
Uma metade vai acreditar, por dever, na necessidade 
de seguir o Falso Profeta, o novo Papa que vai 
suceder o Papa Bento XVI. 
Ele, a besta, está vestido como um cordeiro, mas ele 
não é do Meu Pai, Deus o Altíssimo, e ele vai enganar 
pobres almas, incluindo padres, bispos e cardeais. 
Muitos vão segui-lo e acreditar nele, como se ele fosse 
enviado por Deus, para governar Sua Igreja na Terra. 
Infelizmente, muitas almas seguirão seus ensinamentos, 
que serão um insulto ao Meu Pai. 
Os outros, cheios do Espírito Santo e com a Graça do 
discernimento, por causa das suas almas humildes, 
saberão instantaneamente que um impostor se sentou 
na Igreja em Roma. 
O novo falso papa já está conspirando, mesmo antes 
de subir ao trono da Sede de Pedro, para denunciar os 
Ensinamentos do Meu Filho. Então ele vai Me 
denunciar, Eu a Santíssima Mãe de Deus, e 
ridicularizar o Meu papel como Co-Redentora. 
Minha filha, o seu papel vai se tornar ainda mais difícil do 
que antes. Porque muitos dos Meus filhos serão 
confundidos. Os insultos que você enfrenta todos os dias, 
os tormentos que você suporta em Nome do Meu Filho, 
vão aumentar. 
Nunca tenha medo de contar ao mundo a Verdade do Meu 
Filho! 
Você está mais forte, como resultado dos sofrimentos 
físicos e mentais, que aceita em Nome do Meu Filho, para 
salvar almas. 
Todos os esforços, especialmente por uma divisão na 
Igreja Católica, serão feitos, para descartar Minhas 
mensagens, dadas a você. 
Sua obediência e lealdade a Mim e Meu amado Filho será 
testada como nunca antes. Isso pode levar você a se 
afastar, mas, se isso acontecer, não vai durar muito 
tempo. 
Reze, Minha filha, por todos os filhos de Deus, que, 
independente de sua vontade, estão sendo puxados para 
a batalha final pelas almas. 
Tudo isso deve acontecer, porque está contido no 
Livro do Meu Pai. 
Todos os Anjos no Céu protegem-na, Minha filha, nesta 
missão solitária. 
Lembre-se sempre o quanto a oração é importante! 
Rezem, rezem, rezem, porque sem oração, especialmente 
a recitação do Meu Santo Rosário, Satanás pode tirá-los 
da Santa Palavra do Meu Filho Precioso. 
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Lembrem-se também da importância do jejum, pois ele 
mantém o enganador afastado. 
Sem a oração regular, vocês Meus filhos vão achar que é 
difícil ficar perto do Meu Filho. 
Nunca temam o futuro, filhos, porque se vocês ficarem 
perto do Meu Filho, vocês estarão protegidos. E serão 
dadas as graças necessárias, para preparar as suas 
almas e das suas famílias, para a Nova Era de paz, 
predita há muito tempo. 
Sua amada Mãe, Rainha da Terra, Mãe da Salvação 
 
398. O ódio irá escalar-se contra você.  
A você será dito que esta missão é de 
Satanás.  
Recebido quarta-feira, 11 de abril de 2012, 21:20  
 
Minha muito amada filha, por que você, às vezes, 
questiona as Graças que Eu lhe dei?  
O Dom de ler as almas foi dado a você, para que você 
possa discernir as intenções dessas pobres almas, 
que vão tentar minar a Minha Santa Palavra.  
Este Dom lhe permitirá sentir compaixão por essas almas 
e ajudá-las a encontrar o verdadeiro caminho para a vida 
eterna e para libertar suas almas do tormento que 
suportam.  
Este Dom vai também permitir-lhe identificar os falsos 
profetas.  
Você saberá instantaneamente quem vem em Meu Nome 
e quem não vem. Primeiramente você sentirá uma 
sensação de vazio terrível, de medo, porque você 
reconhecerá o trabalho de Satanás. Você saberá 
imediatamente quando ele está presente em outros. 
Quando ele atacar você, através dos outros, você sentirá 
como se tivesse sido chutada no estômago.  
Você vai se sentir enjoada, quando você ficar cara a cara 
com alguém cuja alma foi roubada por Satanás e você vai 
tremer e sentir-se tonta. 
Você vai falar, no entanto, para essas almas com as 
Minhas Palavras e com uma força, que você não vai 
reconhecer como sua.  
Muitos dos que vêm a você com almas puras, vão sentir a 
Luz e a Minha presença nos seus corpos.  
Poucos, de coração humilde e um profundo amor por Mim, 
não responderão ao Meu Espírito Santo, que inundou as 
suas almas.  
Minha filha, esta agora é uma fase difícil da sua 
missão. 
O ódio irá escalar-se contra você. 
A você será dito que esta missão é de Satanás.  
Você não sabe como Satanás, o enganador, trabalha? Ele 
convence as almas boas, que, quando a Minha Palavra é 
falada, não é de Mim.  
Ele tenta convencer os outros, através do medo que 
têm dele, que os traços que estão associadas com ele, 
estão presentes em outros.  
Ele provoca dúvidas e sofrimento nas almas, enganando-
as. Cegando-as para a Verdade e impedindo-as de 
receber Graças, projetadas por Mim para santificar as 
almas.  
Aqueles, que ele ataca mais, são aqueles, que estão 
mais próximos de Mim.  
Isso inclui não apenas visionários e profetas, mas as 
almas que Eu preciso para ajudar a formar o Meu exército.  
Este exército irá derrotar Satanás. Ele sabe disso e nunca 
vai desistir da sua busca por almas.  
Lembrem-se disso: Satanás não tem o poder que Eu 
tenho. Ele não pode derrotar a Santíssima Trindade. Ele é 
impotente contra a Minha Mãe, a quem foi dada 
autoridade para destruí-lo. Ele a teme.  
Para todos aqueles, que duvidam da Minha Palavra, dada 
através destas mensagens, por favor, peçam à Minha 
amada Mãe para aproximá-los ao Meu Sagrado Coração.  
Peçam a Ela para cobri-los com o seu Manto Sagrado e 
dar-lhes a proteção que vocês precisam contra o mal.  
Lembrem-se que o mal é cheio de ódio.  
Quando vocês encontrarem qualquer tipo de ódio em 

seu corações, especialmente para Meus santos 
mensageiros, saibam que Satanás tem tentado vocês 
ao pecado.  
Então vocês devem pedir-Me as Graças para fazê-los 
fortes.  
Lembrem-se, Eu nunca vou virar as costas para qualquer 
um de vocês, incluindo aqueles, que odeiam os Meus 
mensageiros e as almas que Me rejeitam.  
O seu amoroso Salvador Jesus Cristo 
 
399. O próximo Papa pode ser eleito pelos 
membros da Igreja Católica, mas ele será o 
Falso Profeta 
Recebido quinta-feira, 12 de abril de 2012, 11:27  
 
Minha querida filha, muitas pessoas ainda Me rejeitam no 
mundo e isso tem a ver com a opinião pública. 
Tanta escuridão desceu sobre todos os filhos de Deus, 
que muitos poucos têm a coragem de proclamar 
publicamente a Minha Palavra. 
Os crentes estão com medo do abuso verbal e da 
zombaria viciosa, que teriam de suportar onde eles falam 
abertamente da Minha Santa Palavra. 
Mesmo devotos seguidores não têm a coragem de 
levantar-se para lutar contra as más leis, introduzidas em 
seus Países, que desafiam a Palavra de Meu Pai. 
Sacerdotes têm vergonha de ser visto defendendo a 
Verdade dos Meus Ensinamentos, por medo de serem 
condenados ou banidos. 
Agora, mais do que nunca, por causa da vergonha que 
eles têm que suportar pelos perversos pecados de 
algumas das suas próprias ordens, eles acham impossível 
que suas vozes sejam ouvidas. 
Quando os corajosos sagrados servos decidem se 
levantar e defender a Verdade dos Meus 
Ensinamentos, eles sofrem terrivelmente. Eles são 
acusados da falta de tolerância, da falta de compaixão, 
da falta de amor e da falta de respeito pelos direitos 
humanos. 
Vocês podem ver, filhos, a Verdade dos Meus 
Ensinamentos, falada através dos Meus servos sagrados, 
é tratada como uma mentira. 
Mentiras, essas versões distorcidas da Verdade, contidas 
nas Sagradas Escrituras, são apresentadas como a 
Verdade em seu lugar. 
Satanás conquistou tantas almas, incluindo líderes 
dentro da Minha própria Igreja, que fez com que 
muitas pessoas inocentes achem difícil jurar lealdade 
a Minha Santa Vontade. 
Quanto Eu fui abandonado e empurrado para o lado, para 
permitir que as mentiras, plantadas nas mentes dos Meus 
servos sagrados, sejam aceitas pela maioria! 
Essas mentiras maliciosas se estendem muito além disso. 
A Verdade das Minhas Escrituras, contido no Livro do 
Apocalipse, tem sido interpretada por muitas igrejas. 
Muitas variações, todas as quais são baseadas na 
interpretação humana. 
Meu amado Papa Bento XVI é o último verdadeiro 
Papa nesta Terra. 
Pedro, o Romano, é o Meu Pedro, o Apóstolo original, que 
vai governar a Minha Igreja dos Céus, sob o comando do 
Meu Pai Eterno. Então, quando Eu vier a reinar, na 
Segunda Vinda, ele governará todos os filhos de Deus, 
quando todas as religiões se tornarem uma Santa, 
Católica e Apostólica Igreja. 
Eu só falo a Verdade, Minha filha. 
Devo adverti-los que muitos novos auto-proclamados 
profetas vão surgir agora, que irão contradizer a Minha 
Santa Palavra, dada a você, a profetisa verdadeira do Fim 
dos Tempos. 
Primeiro eles vão convencer os crentes que as suas 
palavras vêm de Mim. Suas palavras serão 
cuidadosamente escolhidas e o seu significado vai ser 
vago e um pouco confuso. E muitos irão descartar essa 
fraqueza e abraçar suas mensagens, porque elas 
parecem estar em consonância com a Sagrada Escritura. 



O Livro da Verdade 

www.jesusfala.org/O_Livro_da_Verdade.pdf 170

Quando muitas almas foram seduzidas, o ataque 
começará. 
Eles, Minha filha, estão sendo enviados para preparar os 
filhos de Deus a aceitar o próximo papa, que vem depois 
do Meu amado Vigário Papa Bento XVI. Este (novo) papa 
pode ser eleito pelos membros da Igreja Católica, mas 
ele será o Falso Profeta. 
Seus eleitores são lobos em pele de cordeiros e são 
membros do grupo secreto maçônico e do mal, liderados 
por Satanás. 
É assim que Satanás vai tentar destruir a Minha Igreja. 
Infelizmente, ele vai, esse Falso Profeta, atrair um grande 
número de seguidores. Aqueles que se oporem a ele, 
serão perseguidos. 
Corram filhos, enquanto vocês ainda podem! Denunciem 
as mentiras que serão apresentadas por aqueles, que 
tentam convencê-los da autenticidade do Falso Profeta! 
Sejam fortes! Permanecem fiéis a Mim, seu Jesus! Nunca 
duvidem da Minha Santa Palavra! 
O Livro do Apocalipse, é a verdadeira Palavra de Deus. 
Ele não mente. 
Nem todos os segredos contidos no Livro do Apocalipse 
são conhecidos por vocês ainda. Eu vou revelar tudo 
através da Maria da Divina Misericórdia, embora a 
Verdade venha ser veementemente atacada e tratada 
como heresia. 
Lembrem-se de uma lição importante: Minha Palavra, 
quando Eu estava na Terra, foi tratada como heresia, 
quando Eu vim pela primeira vez. 
Minha Palavra, dada a vocês agora, na Minha Segunda 
Vinda também será tratada como tal pelos crentes, 
incluindo os Meus servos sagrados, que representam a 
Minha Igreja na Terra. 
Satanás vai sacrificar muitas almas para satisfazer seus 
desejos finais, de causar a maior dor de cabeça. 
Tenham a certeza de que a Igreja Católica, fundada por 
Mim e colocada sob o comando do Meu amado Apóstolo 
Pedro, vai sofrer mais no Fim dos Tempos. 
Fiquem alertas em todos os momentos!  
 
Por favor, rezem a Cruzada de Orações (44): Pela força 
para defender a fé contra o Falso Profeta 
 
Querido Jesus, dai-me força para me concentrar em 
Vossos ensinamentos e anunciar Vossa Santa Palavra 
em todos os momentos. Nunca permitais que eu seja 
tentado a idolatrar o Falso Profeta, que vai tentar 
apresentar-se como sendo Vós! Mantende forte o meu 
amor por Vós! Dai-me as graças do discernimento,  
para que eu nunca negue a Verdade contida na Bíblia 
Sagrada, não importa quantas mentiras me sejam 
apresentadas, para me encorajar a virar as costas à 
Vossa verdadeira Palavra. Amém. 
 
A Verdade está escrita na Sagrada Escritura. 
O Livro do Apocalipse não revela tudo, porque Eu venho 
somente agora, o Cordeiro de Deus, para abrir o Livro 
para o mundo ver. 
Qualquer interpretação humana sobre os 1.000 anos não 
é para ser confiável. Seu amado Jesus 
 
400. Tantas mentiras. Onde a existência do 
inferno é negada, será a queda dos 
Cristãos. 
Recebido sábado, 14 de abril de 2012, 15:27 
 
Minha querida amada filha, não importa o quão difícil é o 
seu sofrimento físico, você deve reconhecer que, como ele 
continua a se intensificar, é como Eu Me sinto.  
Seu sofrimento reflete apenas uma fração do Meu próprio 
sofrimento. 
Em união Comigo você vai saber que, para cada dor e 
escuridão interior da alma que você experimenta, você 
conhecerá o tormento que Eu suporto por causa dos 
pecados da Humanidade.  

Muitas pessoas acreditam erroneamente que o Meu 
sofrimento começou e terminou na Cruz. 
Meu sofrimento não vai acabar até que todos os filhos de 
Deus estejam unidos no amor e na harmonia, onde não 
existirá o pecado no Novo Paraíso do Meu Pai. 
Não importa o quanto a Humanidade tem dito sobre a 
Minha existência, ainda Eu sou odiado. 
Embora Eu seja aceito, entre os fiéis Meus Ensinamentos 
são somente tolerados por eles com base em seus 
próprios termos. 
Muitos irão tratar os outros com amor e bondade, mas 
se apenas aqueles, a quem oferecem este presente, 
aceitam suas próprias ideologias. 
Por exemplo: muitos irão condenar os pecadores, quando 
deveriam mostrar bondade e rezar por eles. Eles devem, 
em vez disso, dar o exemplo. 
Alguns irão desprezar os outros, em vez de mostrar o 
amor, que se espera deles como Cristãos. 
Nunca condenem os outros, mesmo se vocês não 
concordarem com eles, porque não é um direito seu. 
Ninguém, somente Deus, tem a autoridade para julgar 
o outro. 
Enquanto muitos fiéis continuam a prestar 
homenagem a Mim, será em seus próprios termos. 
Alguns sentirão a necessidade de se distinguirem dos 
seus irmãos e irmãs, para mostrar ao mundo quanto eles 
sabem de assuntos espirituais. Eles, então, usam as suas 
próprias interpretações do que a Minha Misericórdia 
realmente significa. 
Quantas vezes vocês já ouviram falar que Deus é todo 
misericordioso? “Ele é tão misericordioso, Ele ama a 
todos, então Ele nunca iria condená-los.” 
“Ele nunca iria enviar uma alma ao inferno.” 
Bem, isso é uma mentira. Tantas mentiras! Onde a 
existência do inferno é negada, será a queda dos Cristãos. 
As próprias pessoas se condenam ao inferno. Eu não 
vou colocá-los lá. Eles escolhem o inferno por 
recusar-se a virar as costas para o pecado mortal. 
Eles não buscarão o perdão e nem mostrarão remorso. 
Este é um pensamento perigoso e é o dever de todos os 
Cristãos, avisar as outras pessoas sobre os perigos do 
inferno. 
Muitos, incluindo aqueles que recusam aos seus filhos o 
Sacramento do Batismo, falam como o pecado não 
importa mais. 
Eles acreditam que todos os pecados “vão” ser 
perdoados. Isso não é correto! 
Todos os pecados “podem” ser perdoados, não importa 
quanto obscuro é o pecado, mas é necessário que o 
pecador busque o perdão. 
Agora Eu falo a vocês dos Céus, para preparar todos os 
filhos de Deus para Minha Segunda Vinda. E o que Eu 
encontro? 
Eu falo com vocês por trás dos muros de uma prisão, em 
uma cela na qual vocês Me lançaram, porque vocês se 
recusam a acreditar que Eu poderia falar com vocês dessa 
maneira. 
Oh, quanto vocês Me ofendem! 
Para aqueles, que passaram suas vidas dedicadas a 
Mim e que estão bem informados sobre Minha 
Sagrada Escritura, mas que agora Me rejeitam, Eu 
digo isto: 
Suas rejeições a Mim agora vão deixá-los 
atormentados e em grande tristeza, quando a Verdade 
for revelada a vocês! 
Porque aí vocês vão conhecer as almas que lhes 
deixaram de lado, quando Eu precisei da sua ajuda 
para resgatá-las. 
Quanto vocês Me fazem chorar de frustração em sua 
cegueira, causada por causa da falta de sua humildade! 
Vocês duvidam da Minha Santa Palavra quando devem 
abraçá-la, segurá-la, porque vocês são almas 
afogamentadas e com falta de generosidade no coração. 
Eu imploro que vocês respondam a Minha chamada! 
Seu amado Jesus, o Redentor da Humanidade 
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401. Minha Igreja remanescente, as duas 
testemunhas, que se referem ao Livro do 
Apocalipse 
Recebido domingo, 15 de abril de 2012, 19:16 
 
Minha amada filha, Eu percebo que algumas dessas 
mensagens não fazem sentido para você, mas você deve 
confiar em Mim e saiba que Eu devo revelar o conteúdo 
do Livro do Apocalipse, para que as almas saibam o 
que elas devem esperar nestes tempos. 
Para aqueles de pouca fé, mas que aceitam a Minha 
Palavra, dada a vocês através desta profetisa: saibam que 
sua humildade e desejo, nascido de um amor puro por 
Mim, trouxe-lhes para mais perto de Meu Sagrado 
Coração. 
Vocês são a Minha Igreja Remanescente. Vocês são a 
Igreja, que se refere no Livro do Apocalipse. 
Vocês são o produto da Mulher que deu à luz um homem 
e que foi expulsa para o deserto, onde vocês vão ser 
isolados, mas unidos como um só, para proclamar a 
Minha Santa Palavra e pregar os verdadeiros Evangelhos. 
A Mulher dá à luz a Minha verdadeira Igreja, Meu fiel 
rebanho, que não se deixa enganar pelo Falso Profeta. 
Vocês, Minha Igreja, serão deixados de lado no 
deserto por 1.260 dias, onde vocês irão se refugiar. 
Mas, pelo Dom do Espírito Santo, vocês vão ser 
alimentados com os frutos do Meu Amor. 
Serão os membros leais das Minhas Igrejas Cristãs, 
incluindo os Meus servos sagrados e os Meus seguidores, 
que rejeitarem o Falso Profeta, que terão que manter a 
Minha Igreja juntos. 
Vocês terão que honrar-Me em segredo, porque, sob o 
domínio do Falso Profeta, a Missa vai ficar 
irreconhecível. 
Vocês, são os Meus verdadeiros seguidores e todas as 
Graças do Céu estão sendo derramadas sobre as suas 
preciosas almas. 
Quanto Eu lhes amo, filhos, e quanto vocês aliviam o Meu 
sofrimento! Mas quanta dor há no Meu coração, por causa 
daqueles dos Meus seguidores, que se recusam a ouvir-
Me! 
Eles serão atraídos pela rede do Falso Profeta á 
escuridão, e Eu não posso salvá-los. 
Por sua própria vontade, eles vão Me bater no rosto. 
Minha Igreja Remanescente terá que espalhar a Palavra 
aos Meus outros filhos, incluindo aqueles que ainda não 
Me conhecem. 
Vocês, Minha Igreja Remanescente, terão de 
proclamar Minhas profecias e a Minha Santa Palavra 
para aqueles, que não são Cristãos ou que não sabem 
os 10 Mandamentos. 
Sua missão será garantir que a Sagrada Bíblia seja lida e 
compreendida. 
Caberá a vocês informar ao mundo sobre o significado 
completo dos Selos, contidos no Livro do Apocalipse, que 
vou revelar a Maria da Divina Misericórdia. 
As Duas Testemunhas do Livro do Apocalipse: 
Vocês, Meus seguidores, são uma das Duas 
Testemunhas referidas no Livro do Apocalipse e que 
serão protegidas dos Céus. 
Minha Palavra, dada a vocês, Minha Igreja 
Remanescente, podem ser posta de lado como um 
cadáver, mas a Minha Palavra nunca vai morrer. 
Os Judeus serão a segunda das Duas Testemunhas. 
As duas lâmpadas são Minhas Igrejas Cristãs, a 
verdadeira Igreja tradicional e os Meus seguidores, 
que serão deixados de lado pelo Falso Profeta. 
As duas oliveiras são: a Antiga Jerusalém Israel e o 
Novo Israel. 
Eles, os Judeus, saberão finalmente que Eu sou o 
Messias e a sua pregação da Verdade também será posta 
de lado e jogada para fora pelo Falso Profeta e pelo 
Anticristo, para apodrecer como um cadáver. Novamente: 
esta raça escolhida não vai morrer. 
Ambos vão se sentir derrotados, mas isso não será o 
caso, porque vocês se formarão, juntamente com todas as 

outras religiões, a única verdadeira Igreja - a Nova 
Jerusalém, que vai renascer das cinzas. 
Vocês vão sobreviver a terrível monarquia do mal, que 
surgirão sob a dupla liderança do Falso Profeta e do 
Anticristo, ambos serão lançados no lago de fogo que é o 
inferno. 
Esta perseguição não vai durar muito tempo, e a 
vocês será dada uma grande força e proteção. 
Ajuda será dada e muitos líderes surgirão entre vocês, 
para guiá-los neste período. 
Muitos de vocês se tornarão Santos em Meu Novo 
Paraíso e, depois de ter ajudado a construir a Minha Igreja 
Remanescente na Terra, reinarão Comigo no Novo Céu e 
na Nova Terra, que vão surgir na Minha Segunda Vinda. 
Aqueles de vocês, que não estão Comigo, será dado um 
tempo muito curto para escolher. 
Vocês serão para o Falso Profeta e contra Mim, ou vocês 
serão para Mim. 
Escolham o primeiro e as suas almas serão roubadas pelo 
enganador. Estranho como isso soa, mas é a Verdade. 
A prova da Minha Presença será dada a todos os filhos de 
Deus durante o GRANDE ALERTA. 
Rezem para que vocês aceitem a Verdade, que sou Eu, o 
seu amado Jesus, que os chama do Céu, para abrir seus 
olhos, para que vocês possam ver, e assim vão ouvir, de 
modo que vocês possam ouvir, antes que seja tarde 
demais. Seu amado Jesus 
 
402. Eu, o seu amado Jesus, nunca poderia 
prejudicar a Minha própria Igreja 
Recebido segunda-feira, 16 de abril de 2012, 18:00  
 
Minha amada filha, Eu chamo a todos os filhos de Deus e 
garanto-lhes que Eu, seu amado Jesus, nunca poderia 
prejudicar a Minha própria Igreja. 
No entanto, Eu não vou ficar para trás e ver a Minha 
Igreja, pela mão de uma seita em particular, que não tem 
o direito de desempenhar um papel na Santa Sé, se 
desintegrar. 
Porque isto é exatamente o que o Falso Profeta e os 
impostores, que idolatram Satanás, estão tentando fazer. 
Eles querem derrubar a Igreja Católica e quebrá-la em 
pedaços pequenos. 
Isto, Meus filhos, é como estará Satanás em rebelião final 
contra Deus, o Criador de todas as coisas. 
Este perverso plano, de destruir a Minha Igreja, está 
em andamento há 100 anos, mas, desde 1967, 
intensificou-se. 
Muitos impostores, que são membros desta seita maligna, 
que adoram Satanás, entraram nos seminários para 
ganhar uma posição no Vaticano. 
Seus poderes, enquanto permitido por Deus, o Pai, 
estavam restritos até agora. Como o Fim dos Tempos 
se aproximam, isso vai mudar. 
Esta seita maligna agora vai desencadear todo o poder, 
para garantir que eles elejam um novo substituto para o 
Meu Santo Vigário, o Papa Bento XVI. 
Todos aqueles, que conhecem Meus Ensinamentos, 
verão mudanças no recital da Santa Missa. 
Novas leis seculares serão introduzidas, que serão uma 
afronta à Minha Morte na Cruz. 
Muitos dos Meus devotos seguidores vão ver isso e vão 
sentir-se magoados. As suas opiniões serão recusadas e 
muitos Sacramentos deixarão de ser oferecidos. 
E por isso muita preparação é necessária. 
Para os Católicos, que serão feridos e desanimados: 
lembrem-se que Eu estou aqui. 
Me chamem, o seu amado Jesus, e saibam que vocês 
não devem ter medo de proclamar a Verdade dos 
Meus Ensinamentos. 
Vocês não devem ter medo de virar as costas para a 
heresia! 
Eu vou guia-los e protegê-los em sua jornada pelo poder 
do Espírito Santo. 
Seu amado Salvador, Jesus Cristo 
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403. Minhas mensagens são para todas as 
religiões e credos, incluindo aqueles, que 
não creem 
Recebido terça-feira, 17 de abril de 2012, 06:30 
 
Minhas mensagens são para todas as religiões e credos, 
incluindo aqueles que não creem. 
A negatividade é causada por Satanás e os seus 
anjos, os demônios. Isso não vem de Deus. Somente a 
paz e o Amor pode vir de Deus. 
Minha querida amada filha, saiba que Minhas Mensagens, 
dadas a você, são para o mundo inteiro. 
Elas estão sendo oferecidas para todas as religiões e 
credos, incluindo aqueles, que não acreditam na 
existência de Deus, o Pai Eterno, Criador de todo o 
mundo. 
Filhos, vocês devem saber isso, porque a vocês têm sido 
dada a Verdade do Deus Uno e Trino, a Santíssima 
Trindade que é feita do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e 
vocês têm a responsabilidade de proclamar a Minha 
Sagrada Palavra para o mundo inteiro. 
Se vocês acreditam ou não que Eu estou falando com 
vocês através destas mensagens, têm que ajudar as 
pobres almas que precisam da Minha proteção, para que 
possam ser salvas. 
Muitas vezes muitos questionam, se essas mensagens 
se referem a Satanás. Minha resposta é esta: 
Satanás e seus anjos caídos vagam pela Terra, 
olhando para infestar os seres humanos. 
Eles atacam através dos sentidos, principalmente, 
incentivando-os a cometer os pecados da carne. 
Eles colocam pensamentos em suas mentes, de modo 
que cometam atrocidades, que ofendem o Meu Pai. 
No caso das almas, já em pecado, eles podem possuir o 
corpo. Quando isso acontece, essas pobres almas 
possuídas criam confusão em torno deles. 
Se eles estão em posições de poder, podem causar 
injustiça terrível entre aqueles sobre os quais eles 
governam. 
Eles vão introduzir leis, que desafiam os 10 
Mandamentos, entregados por Deus Pai. 
Em outros casos, eles vão causar grande angústia na vida 
das pessoas. 
A negatividade é causada por Satanás e os seus 
anjos, os demônios. Isso não vem de Deus. 
Somente a paz e o Amor podem vir de Deus. 
Para todos aqueles, que querem livrar sua vida de 
pensamentos e sentimentos negativos, tudo o que é 
necessário é a devoção a Mim, o seu amado Jesus Cristo. 
Oração, conversa simples, é suficiente. Peçam-Me com 
suas próprias palavras para ajudá-los! 
Digam do fundo do seus corações, e Eu vou responder 
imediatamente e ajudá-los a se aproximar de Meu 
Sagrado Coração. 
Por favor, filhos, deixem-Me trazer vocês para perto e dar-
lhes o conforto que vocês almejam em um mundo cheio 
de infelicidade, injustiça, crueldade e ódio! 
Eu sou a sua salvação. Só Eu posso ajudá-los. Por 
favor, chamem por Mim nesta Cruzada de orações 
(45): Para vencer os pensamentos negativos 
 
Ó Jesus, eu Vos conheço muito pouco. Mas, por favor, 
ajudai-me a abrir o meu coração para Vos permitir 
adentrar em minha alma, para que assim eu possa ser 
curado por Vós, consolai-me e enchei-me com Vossa 
paz. Ajudai-me a sentir alegria e a vencer todos os 
pensamentos negativos e a aprender a maneira de 
saber como agradar-Vos, para que eu possa entrar em 
Vosso Novo Paraíso, onde eu possa viver uma vida de 
amor, de alegria e de maravilhas Convosco, por todos 
os séculos dos séculos. Amém. 
 
Eu amo todos vocês, queridos filhos, não importa de qual 
religião vocês são, não importa o quanto vocês pecaram, 
e causaram ferimentos ou prejudicaram os outros. 
Só Eu posso mudar a maneira de como vocês vivem. 

A única maneira de livrar-se da vida difícil que levaram é: 
chamar-Me para que Eu possa ajudá-los. 
Seu amado Jesus 
 
404. Nunca tirem vantagens desleais dos 
outros, mesmo em negócios, política ou 
qualquer caminhada da vida 
Recebido quinta-feira, 19 de abril de 2012, 20:00 
 
Minha querida filha, Eu quero que você diga a todos os 
Meus seguidores, que suas orações estão sendo ouvidas 
e que muitos acontecimentos maus estão sendo 
mitigados, como resultado. 
Gostaria também que você soubesse que, como resultado 
do seu sofrimento, Minha filha, Eu fui capaz de salvar 
quatro milhões de almas. 
Minha Misericórdia foi derramada sobre estes filhos de 
Deus, que ainda estão vivos no mundo de hoje. 
Outros sacrifícios, oferecidos pelos Meus seguidores 
que, através da oração e do jejum, estão Me ajudando 
a salvar as pessoas de um destino terrível. 
Sua força, amor, lealdade e perseverança significa que o 
poder de Satanás está sendo diluído. 
Isso também significa que o poder do Grupo Mundial 
da Globalização (Nova Ordem Mundial, New World 
Order, Elite) está enfraquecendo. 
Vocês devem saber que a oração enfraquece o mal no 
mundo. 
Quanto mais oração, menos poder Satanás tem. 
Nunca subestimem a oração e o sofrimento de uma só 
pessoa, porque ela exerce grande alívio para aqueles que, 
de outra forma, enfrentarão os fogos do inferno. 
O amor que vocês sentem, filhos, dado a vocês como um 
dom natural no momento do nascimento, é uma coisa 
pura. 
Raramente o ódio entrará em sua vida, até chegar à 
idade da razão. 
Crianças com menos dessa idade são inocentes, puras e 
humildes aos Meus olhos, e vêem as coisas de uma forma 
simples sem complicações. Este é o verdadeiro amor, que 
vocês devem tentar recapturar em suas vidas. 
Quando vocês olham a vida de uma forma simples, 
honram a Deus, o Pai, Criador de todas as coisas, e 
obedecem aos Seus Mandamentos, assim então vocês se 
tornam como uma criança novamente. 
Vocês se tornam puros, amáveis e simples de coração e 
vazios de malícia. Então vocês terão a força do Espírito 
Santo, para que sua fé seja inabalável. 
Vocês vão se tornar como uma criança, mas serão 
dados a armadura de um guerreiro, um verdadeiro e 
honroso membro do exército de Deus. 
Com o tempo, vocês vão reinar Comigo, lado a lado, no 
Novo Paraíso. 
Mantenham o seu amor pelos outros simples. Nunca 
ofereçam amor com a condição de lhes oferecerem 
algo em troca! 
Em vez disso, oferecem amor sem amarras. Oferecem 
amor aos outros como um dom de Deus! 
Vejam todos, que vocês encontram em suas vidas, 
através dos olhos de Deus! 
Cada pessoa foi criada por Deus. Cada um veio ao mundo 
através do Amor de Deus. 
Mesmo certas almas, que nascem com uma cruz grave 
para suportar, elas veem ao mundo por Deus com Amor. 
Amem uns aos outros, apesar das falhas dos outros, em 
homenagem ao Meu Pai. 
Procurem cada rosto e olhem para eles como se vocês 
estivessem vendo esta pessoa com os olhos de Deus. 
Só então vocês vão achar mais fácil de se abster de julgar 
os outros. 
Tentem encontrar o melhor e o bem em todos! 
Mostrem amor e bondade para com o outro! 
Nunca tirem vantagens desleais dos outros, mesmo 
em negócios, na política ou em qualquer caminhada 
da vida! 
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Quando vocês se depararem com o mal, presente em 
outros, rezem muito para sua alma e ofereçam um 
pequeno sacrifício, símbolo para Mim, seu Jesus, em 
expiação dos seus pecados! 
Sofrendo um pouco, fazendo pequenos sacrifícios para as 
almas dos outros e a oração, podem atenuar a intensidade 
da futura perseguição profetizada. 
Quando vocês fizerem isso, a Misericórdia de Meu Pai 
pode ser derramada sobre o mundo em um dilúvio de 
Graças. 
Rezem, rezem, rezem para que suas orações ajudem a 
Humanidade a preparar-se adequadamente, antes do 
GRANDE ALERTA ocorrer, de modo que nenhum se 
perca, antes de ter a chance de Me ver; apresente-lhes 
Meu grande Dom do Amor, a Misericórdia e a 
reconciliação. 
Seu amoroso Jesus, Salvador da Humanidade 
 
405. Mesmo aqueles, que cometem 
pecados terríveis, são amados por Deus, o 
Pai 
Recebido sexta-feira, 20 de abril de 2012, 15:45  
  
Minha querida amada filha, Meus filhos devem ser 
informados do intenso amor, que Eu guardo no Meu 
Sagrado Coração para cada pessoa nascida nesta Terra. 
Mesmo aqueles, que cometem pecados terríveis, são 
amados por Deus, o Pai. 
Cada um de vocês é um filho de Deus. 
Devido a isso, vocês estão maltratados, atormentados 
e feridos por Satanás e seus demônios. 
Para os pecadores endurecidos, membros do exército de 
Satanás, que sabem que Deus existe, mas que escolhem 
idolatrar a besta, saibam disso: 
Não importa o quanto vocês prestam homenagem a 
Satanás, lembrem-se, ele não lhes ama. 
Ele lhes odeia e vai destruí-los. 
Suas promessas para lhes oferecer um paraíso, tanto na 
Terra e além, são mentiras vazias. 
Muito em breve vocês terão a prova do Meu Amor por 
vocês. Não haverá nenhuma dúvida em seus corações 
que Eu, seu amado Jesus, quero lhes abraçar, lhes 
perdoar e lhes trazer paz eterna, amor, alegria e felicidade 
em Meu Novo Reino, o Novo Paraíso. 
Não tenham medo nunca de virar as costas para a vida 
que vocês levaram, quando idolatraram todos os 
presentes recebidos de riqueza, sexo e outros confortos 
materiais, oferecidos a vocês por Satanás, cujo reinado na 
Terra chegará ao fim em breve. 
Só Eu, seu amado Jesus, posso salvar vocês. 
Minha Misericórdia é tão grande, que Eu vou lhes perdoar 
qualquer coisa, quando vocês sentirem remorso. Venham 
a Mim agora, depressa! 
Não desperdicem um segundo, porque a sua futura 
felicidade está em jogo! 
Eu prometo-lhes a vida eterna, paz, amor, alegria e um 
belo Paraíso, onde vocês serão amados, valorizados e 
onde não vai faltar nada para vocês. 
Se vocês não podem aceitar a Minha Mão de Misericórdia 
agora, então quando chegar a hora no último dia, será 
dada mais uma chance de Me pedir misericórdia. 
Quando este dia chegar, muitos de vocês vão perceber o 
erro que fizeram. 
No entanto, Eu ainda vou lhes abraçar como filhos de 
Deus perdidos mas muito amados, não importa o quanto 
vocês sofreram pela mão do mal. 
Tudo o que vocês têm que fazer, será Me chamar e pedir 
a Minha Misericórdia. 
Se vocês estiverem envolvidos, neste momento, em uma 
teia de mentiras e maldades, de que vocês não podem 
escapar, então Eu peço que Me chamem, rezando esta 
oração: 
Cruzada de Orações (46): Livrai-me das amarras de 
Satanás 
Ó Jesus, eu estou perdido. Estou confuso e me sinto 
como um prisioneiro, preso em uma teia, da qual não 

posso escapar. Jesus, eu confio em Vós, vinde em 
meu auxílio e libertai-me das cadeias de Satanás e de 
seus demônios. Ajudai-me, pois estou perdido.  
Preciso do Vosso amor, para me dar a força, para 
acreditar e confiar em Vós, para que eu possa ser 
salvo deste mal, e ver a Luz, e encontrar, enfim, o 
amor, a paz e a felicidade. Amém. 
Seu amado Jesus 
 
406. Bilhões de almas, não só milhões, irão 
converter-se 
Recebido sábado, 21 de abril de 2012, 16:00 
  
Minha amada filha, devo trazer conforto a todos aqueles, 
que talvez temam essas mensagens. 
Deixem-Me lhes acalmar, todos os Meus amados 
seguidores, assegurando-lhes a Minha Misericórdia 
para toda a Humanidade. 
Por causa das orações dos Meus queridos seguidores, os 
quais são ouvidos e respondidos de acordo com o tempo 
divino de Meu Pai Eterno, muita conversão está 
começando a florescer. 
Nunca percam a esperança! Vocês são a coluna dorsal da 
Minha missão na Terra, para Me ajudar a salvar toda a 
Humanidade. Como tal, vocês vão sofrer as dores dos 
pecados dos outros. 
Nunca assumam que os pecados dos outros possam 
escurecer a Luz de Deus, o Altíssimo, a tal ponto, que 
tudo seja perdido. 
Muito em breve todos vão testemunhar a Glória de Deus 
através da Minha Divina Misericórdia, que será revelada 
durante o GRANDE ALERTA. 
Bilhões de almas, não só milhões, irão converter-se. 
Isso significa que o poder de Satanás vai diminuir, 
quando o exército de Deus irá subir em força para 
derrotar a besta. 
Toda a Humanidade irá conhecer a Verdade de sua 
existência em breve. Este será o momento de mudança 
para os filhos de Deus, que se unirão em preparação para 
a Nova Era de paz, onde não existirá o pecado. 
A oração é importante, porque Deus, o Pai, deu a cada 
pessoa na Terra, no momento de seu nascimento, o Dom 
do livre arbítrio. Devido a isso, embora Ele tendo o poder 
de fazer qualquer coisa que Ele quiser, Ele quer que Seus 
filhos venham a Ele de livre e espontânea vontade. 
Deus Pai não quer forçar os Seus filhos a amá-Lo. 
Isto deve vir naturalmente. Mas como vocês podem amar 
alguém, que vocês não conhecem? 
Este é o problema no mundo de hoje. Muitos poucos 
conhecem a Deus, o Pai. Muitos poucos Me conhecem, 
Seu amado Filho, Jesus Cristo. 
Vocês, Meus seguidores, devem usar a oração, para que 
Meu Pai possa conceder Dons especiais sobre as almas, 
que estão nas trevas. 
Em seguida, a eles será mostrada Sua Gloriosa Luz, e 
eles serão salvos. 
Através de seu dom da oração, Deus, o Pai irá utilizar 
a Intervenção Divina, para trazer aqueles, que não O 
conhecem ou que não sabem que Ele existe, perto do 
Seu coração. 
Muitas almas, no entanto, que conhecem Meu Pai, e 
que deliberadamente viram as costas a Ele, 
enfrentarão castigos terríveis. 
A eles serão dadas todas as oportunidades, mas eles 
rejeitarão a Deus. 
Para estas almas, que realizam atos desprezíveis, comuns 
em certas partes do mundo, os Castigos virão na forma 
de terremotos. 
Estes grupos globais, que continuarão a destruir os 
Países, sobre os quais eles controlam, eles vão ser 
interrompidos e punidos severamente pela Mão do 
Meu Pai. 
Mais uma vez: Suas orações são necessárias, para 
mitigar tal pecado e castigos posteriores. 
Um pouco mais de tempo é necessário na preparação 
para a Minha Divina Misericórdia (o GRANDE ALERTA), 
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para permitir que mais almas sejam preparados para este 
grande evento. 
É importante que a maioria da Humanidade possa ser 
salva e que a todas as almas, incluindo os pecadores 
endurecidos, seja dada uma oportunidade de voltar-se a 
unir-se como um com Deus. 
É Meu maior desejo reinar sobre a maior parte da 
Humanidade no Novo Paraíso. 
Suas orações irão ajudar-Me cumprir o Meu grande 
desejo, de que todos nós possamos ser uma família de 
amor e unidade para todo o sempre.  
Seu amado Jesus 
 
407. Virgem Maria: Quando os tempos 
parecem difíceis ou dolorosos, chamem-Me 
sempre! 
Recebido domingo, 22 de abril de 2012, 22:00 
 
Minha filha, Meu filho está muito feliz com a maneira em 
que Seu amado exército obedece Seus santos desejos, 
para rezar as Suas Cruzadas de Orações. 
Estas orações são para os tempos modernos, para ajudar 
a todos os filhos de Deus buscar a proteção que precisam, 
para lidar com os tempos difíceis, que tantas almas estão 
enfrentando. 
Quando os tempos parecem difíceis ou dolorosos, filhos, 
chamem-Me sempre, sua querida Mãe, para interceder ao 
Meu precioso Filho, em seu nome. 
Lembrem-se sempre que os seus sacrifícios pessoais, 
oferecidos a Deus, ajudam a salvar muitas almas na 
Terra. 
Suas orações são sempre ouvidas. 
Elas nunca são ignoradas, mas são tratadas de acordo 
com a Vontade do Meu Pai. 
Então, vocês devem ter paciência, filhos. Sempre 
tenham plena confiança em Meu Filho. 
Entreguem-no todos os seus medos e sofrimentos, e 
assim vocês devem confiar que tudo será tratado por Ele. 
Para aqueles de vocês, fiéis, que acham difícil rezar ou 
manter o seu amor pelo Meu Filho vivo, aqui tem uma 
Cruzada de Orações especial (47): para ajudar a 
reacender o seu amor por Jesus: 
 
Cruzada e Orações (47): Reacender o seu amor por 
Jesus 
 
Ó Mãe Santíssima, Mãe da Salvação para o mundo 
inteiro, rezai para que o meu amor por Jesus possa 
ser reaceso. Ajudai-me a sentir a chama do Vosso 
amor, para que Ele preencha a minha alma. Ajudai-me 
a amar mais Jesus! Rezai para que a minha fé, o meu 
amor e a minha devoção por Ele se tornem mais 
fortes. Dissipai quaisquer dúvidas, que me 
atormentam, e ajudai-me a ver claramente a Luz Divina 
da Verdade, que irradia a partir do Vosso amado Filho,  
o Salvador de toda a Humanidade. Amém. 
 
Vão em de paz, filhos. Lembrem, quando vocês Me 
pedem para rezar por vocês de coração, Eu, a Mãe da 
Salvação, apresentarei o seu pedido para o Meu Filho 
amado. 
Eu nunca vou ignorar um pedido, quando estão em 
consonância com os desejos do Meu Filho e de 
acordo com a Santa Vontade do Pai. 
Aprendam a confiar mais, filhos. Quando vocês confiam 
em Meu precioso Filho, vocês mostram o seu amor por 
Ele. 
Se o seu amor é fraco, então sua confiança Nele também 
será fraca. 
Apenas aqueles de vocês, que se humilharem perante o 
Meu Filho, serão abençoados com as Graças dadas para 
fortalecer sua fé. 
Nunca desistam quando vocês sentirem desespero. 
O desespero é criado pelo maligno. 
Simplesmente Me chamem e Eu vou rezar para que a paz 
retorne às suas almas. 

Quando vocês fizerem isso, vão ser capazes de rejeitar a 
tentação colocada pelo maligno e se tornarão livres. 
Sua Mãe Santíssima, Rainha dos Anjos, Mãe da Salvação 
 
408. Ajudem-Me a preparar o mundo para 
Minha Segunda Vinda 
Recebido domingo, 22 de abril de 2012, 15:30 
 
Minha muito amada filha, a Humanidade deve saber que, 
o momento em que Eu Me apresentar a um mundo 
descrente, não está longe. 
Todos os filhos de Deus, que são devotos fiéis, devem 
agora, pela sua lealdade a Mim, seu amado Jesus, 
ajudar-Me a preparar o mundo para Minha Segunda 
Vinda. 
Tanto tempo já foi concedido para seduzir as almas de 
volta para o Meu Sagrado Coração. 
Isto era importante, pois, sem este tempo, muitas 
poucas almas seriam capazes de entrar em Meu Novo 
Paraíso. 
Eu exorto todas as pessoas, em Meu Santo Nome, para 
permitirem-Me guiá-los, para ajudá-los a proclamar a 
Verdade dos Meus Ensinamentos em todos os cantos do 
mundo. 
Preguem primeiramente Meus simples Ensinamentos. 
O amor ao próximo espera-se de todos aqueles, que se 
chamam Meus seguidores. 
Falem apenas da Minha Segunda Vinda! 
Qualquer pessoa, que denunciem vocês, lembrem-lhes 
que Minha Promessa de voltar em Glória para julgar os 
vivos e os mortos, vai ser cumprida durante o tempo de 
vida desta geração. 
Meu Espírito Santo inundará as almas daqueles, a quem 
vocês derem a Minha Santa Palavra. 
Mas primeiramente vocês devem pedir-Me esta graça 
especial. Antes que Eu os mande para fazer esta Missão 
mais Sagrada, Eu lhes chamo para pedir-Me esta graça 
através da reza desta Cruzada de orações (48): 
 
Cruzada de Orações (48): Pela graça para proclamar a 
Segunda Vinda de Cristo 
 
Ó Meu Jesus, concedei-me a graça de proclamar 
Vossa Sagrada Palavra, para toda a Humanidade,  
para que as almas possam ser salvas. Derramai o 
Vosso Espírito Santo sobre mim, Vosso humilde 
servo, para que a Vossa Santa Palavra seja ouvida e 
aceita, especialmente por aquelas almas, que mais 
precisam da Vossa Misericórdia. Ajudai-me a honrar a 
Vossa Santa Vontade, em todos os momentos, e 
nunca insultar ou condenar aqueles, que recusam a 
Vossa Mão de Misericórdia. Amém. 
 
Vá agora, Meu exército, porque lhes foi dado a armadura 
que vocês precisam, para converter a Humanidade! 
Vocês vão ser ridicularizados em sua missão, 
insultados e desafiados. 
Saibam que, quando isso acontece, vocês realmente 
são filhos de Deus. 
Não temam, pois Eu lhes darei a força para superar esses 
obstáculos. 
Vou levá-los por todo o caminho. Vão em paz e amor! 
Seu amado Jesus 
 
409. Mais nações estão se unindo e mais 
filhos de Deus serão governados por um só 
órgão 
Recebido segunda-feira, 23 de abril de 2012, 20:00 
 
Minha querida amada filha, o momento das mudanças na 
forma como os governos em todo o mundo governarem 
seus Países, está prestes a acontecer. 
Mais nações estão se unindo, e mais filhos de Deus 
serão governados por um só órgão. 
É o momento para que vocês mantenham os olhos bem 
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abertos, e prestem atenção em quaisquer mudanças 
nas leis, que empobrecem vocês! 
Lutem contra as leis, que controlarem suas fontes de 
alimentos! 
Deus, Meu Pai Eterno, irá punir aqueles grupos do mal, se 
eles tentarem Seus filhos a passar fome. 
Isto, Meus seguidores, é o momento para que o terceiro 
Lacre (Selo) seja revelado. 
Apesar desse Selo não ser aberto por algum tempo, Eu 
lhes digo isso, para que vocês possam tentar cultivar e 
preparar sua própria comida e manter (fazer) um estoque 
de alimentos, para não faltar comida. 
Com o tempo os seus alimentos serão restritos como 
também o acesso à água potável. 
Este grupo (a Nova Ordem Mundial, New World Order, 
Elite) quer matar as pessoas de fome e envenenar 
muitas pessoas inocentes, em uma tentativa de 
diminuir a população mundial. Eles lutarão muito para 
que isso aconteça. Mas vão enfraquecer pelo poder das 
suas orações.  
Enquanto eles continuam a infligir terror nos filhos de 
Deus, Meu Pai Eterno irá criar punições ecológicas e 
acabará com milhões dessas pessoas do mal, tirando-
as da face da Terra. 
Seus padrões de clima continuarão a mudar. Com o 
tempo isso afetará a capacidade do comércio, de modo 
que os poderes globais serão interrompidos nos seus 
planos perversos. 
Através de todas estas crises, vocês, Meu exército, devem 
rezar a Deus Pai, para protegê-los dessas pessoas, para 
que assim elas abram os seus corações endurecidos para 
a Verdade da misericórdia de Deus. 
Digo-lhes isto, para que vocês possam se preparar. 
Estes eventos não ocorrerão de imediato, e grandes 
partes desse plano podem ser evitados e mitigados 
através das suas orações e sacrifícios. 
O mal não vem de Deus. Ele surge da ganância, do amor 
de si mesmo e da sede de poder e controle. Todas essas 
fraquezas são geradas por Satanás e colocadas sobre os 
líderes mundiais, para tentá-los, para que possam 
machucar os filhos de Deus. 
Não deixem que os poderes de Satanás controlem seus 
Países! 
Rezem, rezem, rezem para que vocês tenham a força 
para se opor às medidas destinadas a torná-los pobres, 
dependentes e a mercê de quem controla seus Países! 
Eles governam sob os poderes globais, que consistem 
no Reino Unido (Inglaterra), EUA, União Européia, 
China e Rússia. 
Eu, seu Jesus, vou ajudá-los a evitar a perseguição, mas, 
lembrem-se, a oração será sua principal arma. 
A oração pode impedir essas pessoas perversas, de 
controlar a sua capacidade de comer, beber, vestir suas 
roupas e visitar as Igrejas Cristãs. 
Lutem em Meu Nome e Eu estarei ao lado de vocês em 
todos os momentos! Seu amado Jesus 
 
410. Digo aos Meus servos sagrados: Não 
cometam o erro de seus antepassados que 
Me rejeitaram, quando vim pela primeira 
vez 
Recebido terça-feira, 24 de abril de 2012, 19:45 
 
Minha amada filha, saiba que, quando uma missão como 
esta, que Eu agora entrego ao mundo, é tão importante, 
muitas pessoas vão tentar pará-la. 
Eles tentarão atacá-la e depreciarão aqueles que 
reconhecem a Minha Voz, porque Eu tento transmitir 
Minhas mensagens para o mundo inteiro. 
A escala do ódio, mostrado por estas mensagens, 
entregues através de você, a profetisa do Fim dos 
Tempos, vai continuar a aumentar. 
Ouçam-Me agora, todos aqueles, que dizem que Me 
conhecem: Estou preparando a Humanidade para 
Minha Segunda Vinda! 

Se vocês acreditam em Mim e nos Meus Ensinamentos e 
dizem que Me conhecem, então saibam que Eu estou 
enviando Minha profetisa do Tempo Final, juntamente 
com outros profetas, para torná-los dignos de entrar 
no Meu Reino. 
Para os Meus servos sagrados digo isso: Não cometam o 
erro de seus antepassados, que Me rejeitaram, quando 
Eu vim pela primeira vez! 
Acautelai-os e ouçam a Minha chamada, porque Eu 
preciso de vocês para Me ajudarem a preparar as almas 
do Meu rebanho, antes que o grande milagre aconteça. 
Vocês acham que Eu não mandaria Meus profetas, 
para adverti-los? 
Vocês acham que Eu só iria anunciar Minha volta, sem 
prepará-los e permitir que as almas pereçam? 
Para aqueles de vocês, que não querem falar da Minha 
Segunda Vinda, e ainda reclamam de entender Minha 
Promessa para a Humanidade: Vergonha para vocês! 
Sua falta de humildade significa que vocês não podem 
ser limpos pelo Espírito Santo. 
Vocês devem pedir-Me o Dom de discernimento, ou 
afastem-se de Mim! 
Vocês Me têm por baixo. Vocês Me fazem chorar de 
frustração, porque são Meus servos, a quem é dada a 
responsabilidade da salvação das almas, que é o seu 
ministério! 
Agora Eu chamo-lhes dos Céus, Eu imploro-lhes que 
respondam a Minha chamada! 
Tenho muitas almas eleitas, que trabalham Comigo, 
para Me trazerem as almas das quais tenho sede. 
É o seu dever levantarem do seu sono e estarem alerta ao 
Meu chamado! 
Somente aqueles, que verdadeiramente Me amam, vão 
reconhecer a Minha Voz. 
Sou como uma mãe, uma criança vai reconhecer a sua 
própria mãe, e assim vocês, Meus amados servos, 
devem chamar-Me como uma criança e procurar a 
garantia de que sou Eu, seu amado Jesus, que acena-
lhes para pegar a Minha Mão! 
Vou levá-los através de uma selva de espinhos, sobre a 
qual vocês terão que pisar, para alcançar as portas do 
Meu Novo Paraíso. 
Eu não lhes disse que Eu voltaria? Para julgar os 
vivos e os mortos? 
Bem, Eu virei em breve e Eu preciso de vocês para Me 
ajudar a trazer todos os filhos de Deus juntos, como 
um só. 
Muitos poucos agora Me reconhecem, por causa do véu 
do engano, que caiu sobre todo o mundo. Muitos não 
acreditam em Deus Pai. 
Poucos aceitam que Eu, Jesus Cristo, Seu único Filho, 
morri para salvá-los. No entanto, eles estão dispostos a 
acreditar, e idolatram falsos deuses, que não existem. 
Eu choro com uma terrível tristeza, quando testemunho 
jovens que riem quando Meu nome é mencionado e 
quando zombam de outros, que admitem publicamente 
que Eu existo. 
Eu sofro a dor da Minha Crucificação quando vejo 
aqueles, que se dizem Cristãos e se recusam a 
proclamar Meus Ensinamentos publicamente, por 
medo da ridicularização. 
O mundo tem sido enganado pelo rei da mentira. Só Eu 
posso trazer esperança agora e salvar os filhos de Deus, 
do terrível destino que está sendo planejado, para causar 
terror em todas as nações, por estes exércitos dos 
poderosos grupos globais, incluindo aqueles, sob o 
controle do Falso Profeta e do Anticristo. 
Todos os Meus avisos, dada a Minha profetisa do Fim dos 
Tempos, a Maria da Divina Misericórdia, acontecerão. 
Até que isso aconteça, nunca se esqueçam da sua 
lealdade para Mim, o seu Salvador Jesus Cristo. 
Sem Meu Amor e Minha direção vocês vão achar que é 
impossível guiar o navio, que é a Minha Santa Igreja 
na Terra. 
Acordem! Não rejeitem os profetas de Deus! 
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Muitos afirmam agora que vêm em Meu Nome, como 
anunciado nas Escrituras, mas não oferecem o 
alimento espiritual que só pode vir de Mim. 
Muitos estão surgindo agora, para que a Minha principal 
Voz pública para o mundo, contida nestas mensagens, 
nestes últimos tempos, será demitida. 
A oração é a sua rota de volta para Meus braços. 
Rezem, rezem, rezem para que as Graças abram os seus 
olhos, para que vocês possam reconhecer-Me, antes que 
seja tarde demais! 
Preciso da sua ajuda, do seu amor e da sua lealdade. 
Lembrem-se que foi por Minha causa, que vocês fizeram 
os seus sagrados votos! Agora quando Eu os chamo, não 
Me rejeitem! 
Abracem-Me e deixem-Me guiá-los, para que vocês 
possam levar a Minha Igreja remanescente e salvar as 
almas. 
Eu lhes dou a Minha Bênção especial e espero que vocês 
respondam a Minha chamada, da seguinte forma nesta  
 
Cruzada de Orações (49): Promessa de lealdade para o 
Clero Cristão 
 
Ó Jesus, eu sou Vosso humilde servo. Eu prometo 
meu amor e lealdade para Convosco. Peço-Vos que 
me deis um sinal da Vossa chamada. Ajudai-me a abrir 
os meus olhos e testemunhar a Vossa promessa. 
Abençoai-me com a graça do Espírito Santo, para que 
eu não seja enganado por aqueles, que afirmam virem 
em Vosso nome, mas que não falam a Verdade. 
Mostrai-me a Verdade! Permiti-me sentir Vosso amor, 
para que eu possa cumprir Vossa Santíssima Vontade. 
Peço-Vos com um coração humilde, para me 
mostrardes o caminho em que posso ajudar-Vos a 
salvar as almas da Humanidade. Amém. 
 
Não ignorem o Meu apelo! Não rejeitem-Me quando Eu 
venho mais uma vez! 
Desta vez não venho só para salvar a Humanidade mais 
uma vez, mas para cumprir a Vontade Divina do Meu 
amado Pai, o Deus Altíssimo. Vão em paz! 
Seu amado Jesus 
 
411. Toda a Humanidade terá o livre 
arbítrio, até que sua vontade se una com a 
Vontade Divina do Pai 
Recebido quarta-feira, 25 de abril de 2012, 15:50 
 
Minha amada filha, muitas almas não Me reconhecem, 
simplesmente porque elas não querem. 
Elas sabem quem sou Eu. 
Elas sabem que foram criadas do nada por Deus, o 
Pai, mas elas escolhem ignorar a Deus. 
Elas usam o Meu Nome da maneira mais informal, muitas 
e muitas vezes o Meu Nome está incluído nas maldições, 
vomitado por aqueles possuídos por demônios. 
É somente quando as pessoas são atingidas por 
tragédias, que param e pensam sobre a morte e qualquer 
vida futura, e eles acreditarão na vida futura que pode 
estar à frente. 
É por isso que, às vezes, Eu puno essas almas, por 
causa da Minha Misericórdia, para trazê-las para os 
seus sentidos, para que Eu possa salvá-las. 
Através do sofrimento, todas as atrações materiais, 
procuradas pelos sentidos, vão se tornar sem sentido e 
serão vistas pelo que realmente são. Novidades 
passageiras, que desaparecem dentro de um curto 
período de tempo. 
Muitas almas nascem neste mundo, enviadas do Céu. 
Elas escolhem o sofrimento, incluindo as crianças 
abortadas, como um meio de buscar a salvação para 
os pecadores. 
É difícil para a mente humana de compreender o Reino 
Divino, porque nenhum homem tem sido abençoado com 
este Dom. 

Quando os anjos caídos se rebelaram contra o Meu Pai, 
Ele - Meu Pai - nunca tirou o direito dos seus filhos à sua 
livre vontade, pois Ele nunca vai tirar o Dom que Ele deu 
para a Humanidade. 
Toda a Humanidade terá o livre arbítrio, até que sua 
vontade se una com a Vontade Divina do Pai. 
Satanás tira vantagem do livre arbítrio. Ele não poderá 
lutar, quando essas almas escolhidas abrirem mão da 
sua própria vontade, e oferecerem-na a Deus. 
Ao fazer este sacrifício, através da aceitação do 
sofrimento, a influência de Satanás estará 
enfraquecida. 
Assim então os pecadores podem ser salvos, mesmo 
quando eles não se arrependerem. Este é o milagre, que é 
o sofrimento. Seu amado Jesus 
 
412. Aqueles, que são leais a Mim, serão 
tomados, em um piscar de olhos, sem 
sofrimento, para o Novo Céu e a Nova Terra 
Recebido quinta-feira, 26 de abril de 2012, 20:30 
 
Minha muito amada filha, mais uma vez devo dizer a todos 
os filhos de Deus, para não se preocupar ou ter medo dos 
acontecimentos vindouros. 
Toda a Humanidade irá testemunhar a Minha Misericórdia 
em breve e muitos, enquanto sentem remorso por seus 
pecados, não terão medo de Mim. 
Em vez disso, suas almas serão inundadas com o Meu 
Divino Amor. Minha Luz irá irradiar através dos seus 
corpos e eles vão se alegrar. 
O tempo para a Nova Era de paz traz uma enorme alegria 
e emoção para aqueles, que reconhecem Minha Mão de 
Misericórdia. 
Cada pecador é convidado a viver a vida eterna e não 
devem ir embora por estarem confusos. 
Minha Era de Paz será uma Nova Terra, onde 12 
Países governarão sob a Minha orientação. 
Vocês vão viver em paz, amor e harmonia. O ambiente 
natural que vocês vêm na Terra hoje será pálida 
insignificância, quando comparado com o mundo que 
temos pela frente. 
Aqueles da sua família ou entes queridos, 
preocupados ou assustados: Trazem-nos para o Meu 
Novo Paraíso maravilhoso! 
Rezem por eles e lhes darei graças especiais, para que 
possam ser dados o Dom de reconhecer Meu Amor. 
Este é o maior desejo do Meu Pai, para ver o milagre, 
alegria e amor brilhar por cada um dos Seus filhos 
preciosos, quando Ele desvenda o Novo Paraíso. 
Vocês se reunirão com seus entes queridos, que 
morreram em estado de graça e que ressuscitaram 
dos mortos. 
Por que vocês não acreditam em tal presente? Quando 
vocês confiam na Minha Promessa, de que Eu virei 
novamente, então vocês vão sentir a paz. 
Tudo o que Eu peço é que se preparem através da 
oração. Quando vocês rezam pela graça e para os 
outros, tudo ficará bem. 
Minha Misericórdia é tão grande, que poucos vão deixar 
de reconhecer Minha Promessa Divina, de reunir todos os 
filhos de Deus e levar para a casa e para longe do 
perverso aperto de Satanás e dos seus anjos demônios. 
A Verdade do Meu Reino será vista mesmo por ateus, 
que ficarão chocados. Contudo, sua descrença, na 
maioria dos casos, se transformará em amor humilde 
e aceitação. 
Embora momentos difíceis estão pela frente, nada vai ser 
tão difícil, que vocês não possam vencê-los, através do 
seu amor e da sua devoção a Mim, o seu Jesus. 
Por favor, não permitam que o medo os impeçam de 
aceitar, com alegria, o Dom do Meu Novo Paraíso. 
Aqueles, que são leais a Mim, serão tomados, em um 
piscar de olhos, sem sofrimento, para o Novo Céu e a 
Nova Terra. 
O que deve preocupar vocês são os pecadores 
endurecidos, que não irão pedir-Me perdão e recusarão 
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Minha Mão e que, ao contrário, ficarão nos seus maus 
caminhos. 
Eles precisam das suas orações! Rezem muito pela 
salvação das suas almas! 
Seu Amado Jesus 
 
413. Deus Pai: Como Pai de toda a 
Humanidade, estou pronto para mandar 
Meu Filho para reclamar Seu Trono de 
direito 
Recebido sábado, 28 de abril de 2012, 15:40 
 
Minha filha, estes meses foram difíceis, não só para você, 
mas para todos os Meus filhos amados. 
Eu sou o Pai da Criação e do Amor, com uma profunda 
paixão por cada um dos Meus filhos, não importa quanto 
eles Me ofendem. 
Há tanta preparação necessária para ajudar a preparar 
as almas para a Vinda do Meu amado Filho, Jesus 
Cristo. 
Grande parte da Humanidade está sofrendo neste 
momento, por causa da perseguição. Esta perseguição 
não consiste apenas da pobreza e da falta de dinheiro, 
mas sim da fome espiritual. 
Como o Pai de toda a Humanidade, estou pronto para 
mandar o Meu Filho de volta, para Ele reclamar o Seu 
Trono de direito. 
Somente Eu sei sobre esse momento. Nem o Meu 
Filho conhece a data. 
Posso dizer-lhes que será em breve e que a maioria 
desta geração, que vive no mundo de hoje, vão viver 
neste dia de Retorno do Meu Filho, quando Ele vem 
em Grande Glória. 
Agora estou preparando reunir todos os Meus filhos, pois 
Eu vou levá-los para longe do abismo terrível de 
sofrimento, que eles tiveram de suportar no deserto. 
Este deserto foi criado pela mão de Lúcifer e todos os 
anjos caídos, que vagueiam na Terra desde a queda de 
Adão e Eva. 
Hoje, muitos dos Meus filhos acham que é impossível 
acreditar em Mim, Deus, seu Criador e Pai. 
Tenho abençoado Meus filhos com inteligência e uma 
vontade independente (livre arbítrio), pois eles podem 
escolher o caminho que eles decidirem viver em suas 
vidas. 
Para orientá-los para o Meu Reino, dei-lhes os Dez 
Mandamentos, que foram moldados na pedra. 
Eles (os 10 Mandamentos) nunca mudaram, mas os Meus 
filhos se sentem muito espertos, e criaram novos 
significados, que para Mim são inaceitáveis. 
Agora é o fim do reinado de todos os demônios, que 
inundam a Terra; este tempo está quase no fim (o tempo 
de Satanás na Terra). 
Eu chamo a todos os Meus filhos para ouvir: Seu 
tempo na Terra, como vocês conhecem, está 
chegando ao fim. 
No entanto, há uma Nova Terra, um Novo Paraíso, 
esperando por vocês. 
Ele (o Paraíso) irá superar qualquer coisa que vocês 
jamais poderiam imaginar e ele foi preparado por um 
tempo com amor para cada homem, mulher e criança. 
Então Eu unirei toda a Minha família preciosa e vamos 
todos viver em harmonia, paz, amor e alegria por toda a 
eternidade. 
Para aqueles, que se recusam a entrar no Novo Paraíso, 
Eu farei de tudo ao Meu alcance, para impedi-los de virar 
as costas para a herança, que é sua por direito. 
Devido ao Dom do seu livre arbítrio, que Eu nunca vou 
tirar de vocês, a escolha é sua. 
Tudo o que é necessário é uma volta da sua cabeça e a 
abertura do seu coração. 
Então vocês devem correr para os Meus braços, para que 
Eu possa levá-los para casa. 
Este é o Meu desejo mais profundo e mais precioso, levar 
todos os Meus filhos para casa, no devido lugar a que 
pertencem. Seu Pai amoroso, Deus, o Altíssimo 

414. Virgem Maria: Não haverá morte para 
aqueles, que amam Meu Filho 
Recebido domingo, 29 de abril de 2012, 10:00 
 
Minha filha, você nunca deve pensar que, por causa da 
solidão da sua vocação especial, a conversão não está 
ocorrendo. 
Sua missão, sancionada pelo Meu Pai Eterno, é espalhar 
a Verdade da Segunda Vinda do Meu Filho a todos os 
filhos de Deus. 
É importante que os filhos, que não usam o tempo em 
honra e devoção ao Meu Filho, sejam informados do que 
está por vir. 
Todos os filhos de Deus devem ser incluídos em todas as 
suas orações, porque Ele, Meu Pai, ama a todos. 
Mesmo aqueles, que endureceram o coração para o Meu 
Pai e não querem reconhecer Meu Filho, devem ser dados 
a vida eterna. 
Quando o Dom do GRANDE ALERTA acontecer, muitos 
pecadores serão iluminados e vão virar-se para o Meu 
Filho, implorando por Sua Misericórdia. 
Só então a Humanidade vai querer ouvir as importantes 
mensagens, dadas por Meu Filho através de você. 
Quando eles perceberem a Verdade que o momento 
de Seu Novo Reinado está para começar, eles vão 
devorar Sua Santa Palavra. 
Muitos dos filhos de Deus estão confusos sobre a 
existência do Céu e da Terra. Muitos estão assustados 
demais de pensar na vida após a morte. 
Meus filhos, não haverá morte para aqueles, que 
amam Meu Filho Jesus. 
Em vez disso, eles serão levados para a Nova Era de Paz 
e do Paraíso, prometido por Meu Pai, para todos os Seus 
filhos. 
Vocês devem rezar para que todos os errantes e almas 
perdidas encontrem seu caminho de volta para os braços 
amorosos do Meu Filho precioso, ou eles não estarão 
aptos a entrar pela porta do Novo Paraíso. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
415. O Primeiro Segredo no Livro da 
Verdade revela a conspiração contra a 
Igreja por grupos maçônicos 
Recebido domingo, 29 de abril de 2012, 15:33 
 
Minha amada filha, lhe foi dado um Dom, que muitos 
rejeitariam por medo. 
Por causa das graças dadas a você e a força e o fogo do 
Espírito Santo, você está totalmente armada para 
proclamar as profecias prometidas para o mundo, desde 
muito tempo. 
A profecia dada a Daniel, quando Deus pediu para 
selar o Livro da Verdade até o Fim dos Tempos, 
quando o conteúdo seria revelado, chegou. 
As Revelações, dadas também a João Evangelista, 
foram dadas apenas em parte, mas alguns segredos 
foram mostrados no Rolo dos 7 Selos. 
A ele não foi concedida a autoridade para divulgar o 
conteúdo. Ao contrário, ele foi instruído a colocar o Rolo 
na boca para come-lo, de modo que os Selos não 
poderiam ser quebrados, nem o conteúdo revelado até 
esta época. Ao engolir o Rolo, uma pista foi dada à 
Humanidade. 
Amargo para come-lo, a Verdade provoca medo. 
Também pode ofender aqueles, que professam conhecer 
todos os planos de Deus para a Humanidade. Mas a 
Verdade, o poderoso Amor que Deus tem por toda pessoa 
na Terra, é doce para aqueles, que reconhecem a 
Verdade. 
A verdade é que só Eu, Jesus Cristo, posso revelar os 
segredos, dados a João Evangelista. A doce Verdade 
será recebida com amor por aqueles, que seguem os 
Ensinamentos de Deus. 
Isso pode causar medo, mas o Poder de Deus vai 
superar toda o mal e toda a perseguição, porque Ele 
pode fazer qualquer coisa. 
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O primeiro segredo está no fato de que Deus e todas 
as suas obras foram conspiradas por grupos 
maçônicos, estabelecidos na idade média. 
Sua lealdade é para com o maligno. Ele, Satanás, é o seu 
Deus, e eles estão orgulhosos de prestar homenagem 
a ele, através de missas negras. 
E a Santa Sé está sob ataques ferozes por esse grupo, 
desde 1967. 
Lentamente eles se infiltraram na Minha Igreja, não 
apenas dentro do Vaticano, mas dentro das fileiras em 
todos os Países. 
Sua contaminação deliberada na Minha Igreja resultou em 
atrocidades más, infligidas às vítimas inocentes. 
Seu amor pelo dinheiro e poder não é nada comparado 
com a devoção doentia, que eles mostram para o rei da 
mentira, o próprio Satanás. Ele é adorado abertamente em 
grupos e em segredo. Sacerdotes e outros servos santos, 
incluindo Bispos e Cardeais, alinharam-se em 
determinados setores com este grupo. 
Os atos de maldade, em que eles participam, são 
demasiado graves para revelar a você, mas saibam 
que eles oferecem sacrifícios humanos para o 
maligno, nas Igrejas, criadas para oferecer a 
Eucaristia da Santa Missa. 
Este grupo, tão cuidadoso em esconder as suas 
verdadeiras atividades dos padres verdadeiros e 
santos e dos santos Bispos, Cardeais e outros santos 
servos sagrados, comete atos vis. 
Eles odeiam a Deus com uma ferocidade, que pode 
chocá-los. Os poderes, dados a eles por Satanás, faz com 
que a sua maldade, ganância, luxúria e desvios sexuais 
sejam bem-vindos por seus seguidores em todos os 
Países. 
Eles cumprimentam uns aos outros com sinais 
particulares, concebidos para mostrar fidelidade uns aos 
outros. 
Uma coisa é certa: Seus atos perversos chegarão ao fim 
e, a menos que eles se convertam para Mim durante o 
GRANDE ALERTA, terão só um pouco tempo antes de 
serem lançados nos lagos de fogo, onde eles sofrerão 
uma terrível perseguição por toda a eternidade. 
Eles criaram e agitaram a apostasia, que existe em 
todo o mundo. 
Eles conseguiram isso infiltrando na Minha Igreja. 
Seu amado Jesus, Cordeiro de Deus 
 
416. Chamo todos vocês, que não Me 
conhecem 
Recebido segunda-feira, 30 de abril de 2012, 17:45 
 
Minha querida amada filha, Eu devo explicar a essas 
pessoas, que acreditam em Deus, mas que não vão à 
Igreja ou não rezam: 
Muitos não sabem como rezar. Um pouco assim, como 
você, Minha filha, acham que é difícil. 
A oração significa perguntar. 
A oração significa comunicar. 
A oração significa mostrar amor e agradecer. 
Hoje, muitas pessoas, bem-intencionadas e de coração 
generoso, que não sabem como rezar. Alguns acham que 
é desagradável e se sentem estranhos. 
Outros sentem que suas orações não são importantes. 
Ah, quanto Eu amo essas almas especiais. Tão distante, e 
ainda quanto Eu anseio para mostrar-lhes Meu profundo 
Amor. 
Chamo todos vocês, que não Me conhecem. Não há 
necessidade de temer-Me. Tudo o que vocês precisam 
fazer é: pedir-Me para levá-los e dar-lhes conforto. 
Deixem-Me provar o Meu Amor! Falem a Mim com suas 
próprias e simples palavras! Nada Me vai assustar. 
Confiem em Mim suas preocupações, e Eu vou acalmar 
seus corações. Deixem-Me ajudá-los a sentir a verdadeira 
paz! 
Pedem-Me para tirar as suas preocupações! Eu vou lhes 
mostrar a Verdade, para que as suas preocupações já não 
pareçam tão ruins. 

Como vocês sabem que Eu lhes ouço? Como vocês vão 
ter a certeza de que Eu vou responder a vocês? 
Basta sentar-se calmamente e pedir-Me para ajudá-los 
com esta oração, para ajudar vocês a abrir seus corações 
para Mim e pedir a Minha ajuda. 
Cruzada de Orações (50): Jesus, ensinai-me a 
conhecer-Vos 
 
Ó caríssimo Jesus, ensinai-me a conhecer-Vos! 
Perdoai-me por não falar Convosco até agora! Ajudai-
me encontrar a paz nesta vida e mostrai-me a Verdade 
da vida eterna! Acalmai meu coração! Facilitai minhas 
preocupações! Dai-me a paz! Abro-Vos agora o meu 
coração, para que Vós possais preencher a minha 
alma com Vosso amor! Amém. 
 
Muitos de vocês não virão a Mim neste momento. Mas 
tudo bem. Nos tempos da confusão, dificuldades e medo, 
vocês virão. 
Eu estou com vocês todos os dias, embora não percebam 
isso ainda. 
Mas muito em breve vocês vão ver-Me e saber a 
Verdade da Minha Promessa, para conceder-lhes a 
vida eterna em corpo, mente e alma. 
Aguardo a sua chamada. Então Eu posso levá-los, quando 
for a hora certa, às portas da Nova Era de paz e Meu 
Novo Paraíso na Terra. Seu amigo, seu amoroso Jesus 
 
417. Ouçam o Meu chamado e preparem-se 
para o derramamento do Meu Espírito 
Santo 
Recebido terça-feira, 1° de maio de 2012, 20:00 
 
Minha muito amada filha, Meu Amor por todos vocês 
significa que agora Eu derramarei o Espírito Santo, mais 
uma vez sobre a Humanidade, para seduzi-los e abrir 
seus corações. 
Muito em breve, muitas almas vão sentir o Poder do 
Espírito Santo, derramado sobre elas em mente, corpo e 
alma. 
Isto é essencial, a fim de acordar todos os filhos de Deus 
para a Verdade. 
Algumas pessoas vão ver o mundo de uma maneira 
diferente. 
Em seguida, eles vão começar a questionar tudo. Eles não 
vão estar mais dispostos a permanecer escravos de 
mestres, cujo único objetivo é controlá-los para a ganância 
pessoal. 
Ninguém será capaz de ignorar esse impulso do 
Espírito Santo. 
Todo o Céu espera para que o momento da iluminação 
crie um novo amanhecer, um novo começo. 
As mentiras com que vocês estão sendo confrontados, 
escondem um grande plano, feito de uma aliança mundial, 
projetada para controlar todos os Países. 
Ao fazer o seu País contar com gigantes, para alimentar 
as suas famílias, vocês vão se tornar escravos. Já estão 
tirando tudo o que vocês possuem, mas vocês estão 
cegos para isso. 
Agora, com o Dom do Espírito Santo, milhões irão ver 
através dessa máscara de engano e se opor a esses 
maus grupos, controlados pela maçonaria. 
Este Dom lhes dará a armadura que vocês precisam, para 
tirar esse exército fora dos trilhos de sua destruição. 
Ouçam Meu apelo e se preparem para o derramamento 
do Meu Espírito Santo! Seu amado Jesus 
 
418. O Espírito Santo descerá neste 
domingo. O segundo derramamento pelo 
Poder do Espírito Santo. 
Recebido sexta-feira, 4 de maio de 2012, 21:05 
 
Minha querida amada filha, quando você sente que essa 
missão é difícil, convença todos os filhos de Deus a 
reconhecer a Segunda Vinda, e que ela será aceita como 
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uma boa notícia para todos os filhos de Deus; lembre-se 
disso. 
Assim como cada pessoa é feita à imagem de Deus, Meu 
Pai Eterno, na mesma maneira a Luz do Meu Pai brilha de 
uma forma, em cada alma. 
Olhem para o rosto de cada um e vocês encontrarão um 
vislumbre de Deus Pai. Pode ser apenas um olhar, um 
sorriso, um gesto ou uma ternura, mas Ele está lá. 
É bom em todos, mesmo nos pecadores endurecidos. Em 
alguns essa bondade é totalmente envolvente e atrai as 
pessoas para a pessoa abençoada com este dom que é 
como um ímã. Em outros é apenas um lampejo, mas 
apresenta a mesma coisa. 
Quando vocês olham nos olhos de alguém, cujo 
comportamento para com os outros é cruel, vocês ainda 
podem ver um raio de esperança, por causa da presença 
da Luz de Deus. 
É a Luz nas almas dos filhos de Deus, que precisa 
reacender através das Minhas mensagens de amor e 
esperança. Quanto mais forte a Luz, mais purificada a 
pessoa. 
Quanto mais pessoas que estão purificadas pela Luz de 
Deus, mais purificada será a Terra. 
Como a Luz de Deus se torna mais forte nas almas dos 
fiéis, em seguida, a obra do mal vai diminuir, porque as 
trevas não conseguem viver na Luz. 
É por isso que mais um derramamento do Espírito 
Santo está sendo oferecido em todo o mundo agora. 
Este é o segundo derramamento pelo Poder do 
Espírito Santo, desde o dia 10 de maio de 2011. 
Isso precede Minha Divina Misericórdia e irá assegurar 
que a Luz cria um novo entendimento nas almas dos 
fiéis. 
Este Espírito Santo descerá sobre o mundo inteiro 
neste domingo, 6 de maio de 2012. 
Muitos sentirão paz e amor. Exorto todos a rezar por esse 
dom, para tocar as suas almas, a fim de que elas sintam o 
Amor de Deus e respondam ao Seu chamado. 
 
Cruzada de Orações (51): Pelo Dom do Espírito Santo 
 
Ó, vinde, Espírito Santo! Despejai Vossos Dons de 
Sabedoria, de Amor e de Conhecimento sobre minha 
humilde alma! Enchei-me com a Luz da Verdade, 
para que eu possa discernir a Verdade de Deus 
das mentiras espalhadas por Satanás e por seus 
anjos! Ajudai-me a agarrar a tocha e a espalhar 
a chama da compreensão entre todos aqueles,  
que eu encontro através de Cristo, Nosso Senhor, 
Amém. 
 
Vão em Amor, Luz e Paz! 
Descansem e permitam que Meu Espírito Santo desça 
sobre vocês. Eu os amo. Seu precioso Jesus 
 
419. Deus Pai: Aceitem o Meu Espírito 
Santo com admiração e agradecimentos 
Recebido sábado, 5 de maio de 2012, 12:00 
 
Minha filha, grande é o dia em que o Espírito Santo, a Luz 
do Meu Amor, vai se derramar sobre a Terra! 
Este é um presente muito especial. Ele irá abrir os 
corações de muitos e preparar muitas almas para o 
GRANDE ALERTA. 
Meu Amor não tem limites. 
Não há um só homem, mulher ou criança, excluído do 
Meu desejo de tê-los em Meus braços. Nenhum pecador 
está excluído. 
Meus presentes para a Humanidade são generosos e Eu 
vou continuar a derramar Meus Dons aqueles, que rezam 
as Cruzadas de Orações, dadas a você, Minha filha. 
Estas orações chegaram do Céu e não da caneta de 
um homem. 
Elas são para estes tempos e são armas poderosas contra 
a perseguição. 
Estas orações são ouvidas cada vez que saem dos seus 
lábios, Meus filhos. 

Elas vão lhes trazer grandes recompensas. 
Aceitem o Meu Espírito Santo com admiração e 
agradecimentos! 
É um milagre e Ele está sendo enviado a cada um de 
vocês com Meu Amor por todos. 
Vão agora em paz e amor! Seu Pai, Deus, o Altíssimo 
 
420. Aos Meus modernos discípulos está 
sendo dada uma missão enorme 
Recebido domingo, 6 de maio de 2012, 10:00 
 
Minha querida filha, muitos dos filhos de Deus acreditam, 
que aqueles, que levam vidas santas, são protagonizados 
por Meu Pai. 
A Verdade é, que estas almas, santas e devotas como 
elas são, devem trabalhar para a salvação de outras 
almas. 
As outras almas são os homens, mulheres e crianças 
comuns, que vivem ocupados e gastam pouco tempo em 
oração. 
Muitos não rezam e nem comunicam Comigo. Alguns não 
acreditam em Deus. Alguns acreditam sim. Muitas destas 
almas vivem uma boa vida. 
Eles tratam as outras pessoas com amor e bondade de 
coração. Eles colocam as necessidades dos outros antes 
das suas. Eles vivem a caridade. Eles amam uns aos 
outros. Mas eles não vão à Igreja e nem recebem os 
Sacramentos e não aceitam que Eu, Jesus Cristo, existe. 
Vocês talvez pensariam que, portanto, eles são almas 
perdidas. Na verdade eles não são. 
Eles são filhos de Deus e Sua Luz brilha através deles. 
Eles não estão condenados. Eles são amados. 
Com o tempo, quando a eles for mostrado a prova da 
Minha existência, eles vão Me abraçar imediatamente. 
Só as almas, que estão cientes de suas queixas contra o 
Meu Pai e que saboreiam as delícias dos maus pecados 
perversos, que estão perdidas. 
Aqueles, que não podem viver sem cometer pecados 
mortais, e cujas almas estão tão enegrecidas, porque são 
possuídos por Satanás, precisam escapar desta terrível 
escuridão, mas elas não serão forte o suficiente para fazer 
isso. 
Elas vão achar que é quase impossível buscar a Minha 
ajuda. Elas só podem ser salvas mediante as orações 
dos Meus santos e devotos seguidores. 
Aos Meus discípulos modernos está sendo dada uma 
missão enorme, igual a essa, mas mais urgente do que foi 
dado aos Meus Apóstolos, quando Eu ascendi ao Céu. 
Seu papel, Meus seguidores, é de preparar as almas para 
o Meu Novo Paraíso, através das suas orações. Orações 
podem convertê-las. 
Minha Misericórdia é tão grande, que Eu vou perdoar tais 
pecadores através da generosidade dos Meus outros fiéis 
servos, através do seus sofrimentos e orações. 
Nunca se esqueçam do poder das suas orações! Este 
poder é um presente para vocês, para que possam salvar 
as almas dos seus irmãos e irmãs. 
Lembrem-se que Meu Pai Eterno ama todos os 
pecadores. Mas grande alegria acontece, e lágrimas de 
alegria são choradas, para cada pecador obscurecido e 
perdido, que será salvo do fogo do inferno. 
Seu amado Jesus 
 
421. A dor e a perseguição, infligida a Mim 
por estas seitas que trabalham em segredo 
para derrubar a Santa Sé, é grave 
Recebido domingo, 6 de maio de 2012, 19:30 
 
Minha amada filha, Eu venho implorar Meus seguidores 
para aliviar Meu sofrimento. 
A dor e a perseguição, infligida a Mim por estas seitas que 
trabalham em segredo para derrubar a Santa Sé, é grave. 
Eles Me machucam tanto! 
O engano e a crueldade da sua conspiração contra 
Mim é difícil de suportar. 
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Eu tremo quando vejo o ódio absoluto, que possuem 
em seus corações por Mim. 
Satanás tem roubado as suas almas, suas mentes, seus 
espíritos e seus corpos. Eles ainda são filhos de Deus, 
mas eles não querem nada a ver com o Meu Pai. 
Seus planos estão ocorrendo diante de seus olhos 
agora, incluindo os olhos dos Meus servos sagrados e 
eles ainda não podem ver isso. 
As más maneiras em que se escondem e ainda 
conseguem administrar a Minha Igreja, quebra o Meu 
coração. 
Eu farei qualquer coisa para pará-los, mas suas almas são 
tão negras. 
Seu sofrimento, Minha filha, vai ser usado para ajudar a 
salvar as almas daqueles, que ainda podem ter uma 
centelha de amor e que vão responder ao Meu chamado. 
Exorto-os a rezar para estas almas, que trabalham como 
um exército dedicado com pouco amor por Deus em seus 
corações. 
Ainda há uma Luz, a Luz Divina do Meu Pai, presente em 
suas almas. Somente a oração e o sofrimento podem 
ajudá-los. 
Eles não podem e não vão derrotar a Minha Igreja, 
porque Eu sou a Igreja. 
Vocês, Meus seguidores, são a Igreja. Eles não podem 
lutar contra os da Luz, porque seriam ofuscados. 
Com o tempo eles vão perceber que eles têm somente 
segundos para fazer a sua escolha final. 
Rezem para que eles aceitem a Mão da Minha 
Misericórdia, em vez de se deixarem ser sugados para 
dentro do lago de fogo para a eternidade. 
É por causa dessas almas, que contaminaram a Minha 
Igreja, que Eu revivo a flagelação no pilar a cada segundo 
do dia. 
Eu nunca vou descansar até que possa salvá-los. 
Ajudem-Me! Exorto todos os Meus seguidores a rezar 
para tais pecadores! Seu amado Jesus 
 
422. Muitos Papas foram presos na Santa 
Sé, rodeado por grupos maçônicos 
Recebido segunda-feira, 7 de maio de 2012, 18:19 
 
Minha muito amada filha, para as Minhas Igrejas no 
mundo Eu digo isso: 
Saibam que Eu sempre estarei com vocês, ao seu lado, 
enquanto vocês proclamam a Minha Palavra Santíssima. 
Para a Minha Igreja Católica, mesmo que vocês 
causaram tormentos, como resultados dos pecados, 
saibam que Eu nunca lhes abandonarei, mesmo que 
vocês tenham pecado. Mas saibam disso: 
Sua fé em Mim não é tão forte como deveria ser. 
Vocês não Me amam como Me amavam. 
Toda a riqueza que acumularam coloca uma distância 
entre Mim, o Cristo e Salvador, e os filhos comuns de 
Deus. 
Vocês escalaram tais alturas, que Eu não poderia 
chegar até vocês e lhes oferecer Minha Mão para 
salvá-los da podridão do seu núcleo. 
A vocês foram ensinado a Verdade pelo Meu Pedro, 
sobre cuja rocha foram construídos. E o que vocês 
fizeram? 
Vocês construíram paredes grossas de pedra à sua 
volta. 
Isso causou uma falta de comunicação com aqueles, que 
vocês precisavam alimentar com o Meu Corpo e Sangue, 
para que suas almas pudessem ser alimentadas. 
O respeito exigido de vocês na administração da 
Minha Santíssima Eucaristia, foi perdido quando 
vocês humilharam a Minha Presença. 
O Concílio Vaticano II declarou novas regras, que 
foram introduzidas por essas más forças maçônicas, 
dentro de seus corredores. 
Eles astuciosamente apresentavam novas formas de 
administrar Minha Sagrada Eucaristia, que são um 
insulto para Mim. 

Seus assim chamados “ensinamentos tolerantes” 
proclamam uma série de mentiras, incluindo a recusa em 
reconhecer o Poder de São Miguel Arcanjo. 
Ele é o protetor da Igreja contra Satanás. Essas forças 
(maçônicas) entre vocês sabem disso. É por isso que 
vocês pararam todas as orações pedindo sua ajuda antes 
da missa. 
Então vocês perpetraram a maior mentira, que o inferno 
não era para ser temido. Que era apenas uma metáfora. 
Esta mentira, aceita como a Verdade por muitos dos filhos 
de Deus, significou a perda de bilhões de almas. 
Quanto vocês Me ofendem!  
Aos humildes servos sagrados entre vocês, Eu peço: 
Voltem aos Meus Ensinamentos! 
Nunca deixem acumular riquezas entre vocês, pensando 
que elas são aceitáveis para Mim! 
Riquezas de ouro e poder acumulado em Meu Nome 
será a sua queda. Vocês não podem ter benefícios da 
Minha Santa Palavra. 
Vocês sofrem por causa das maneiras em que Me 
ofenderam. 
Nunca pensem que estou culpando os muitos Santos 
Papas, que sentaram na cadeira de Pedro. Sua missão 
sempre foi protegida. 
Muitos Papas foram presos na Santa Sé, rodeados por 
grupos maçônicos, que não representam Deus. 
Eles odeiam a Deus e há 50 anos espalharam 
inverdades sobre a Misericórdia de Deus. 
Seus trabalhos levaram ao colapso a Igreja Católica. 
Este não foi um acidente. Foi deliberada e ardilosamente 
conspirada em ordem para destruir a fé da Igreja. Para 
destruir a homenagem dos Católicos comuns ao único 
Deus verdadeiro. 
Para isso, vocês agora vão ser postos de lado, para o 
deserto. Depois do Papa Bento XVI vocês serão 
conduzidos por Mim dos Céus. 
Oh! Quanto vocês Me fizerem chorar! 
Apelo a todos os Meus servos sagrados, que conhecem a 
Verdade, a levantar-se e seguir-Me, seu Jesus, para 
espalhar a Verdade dos Meus Ensinamentos em humilde 
servidão. 
Vocês devem encontrar a coragem e a força para 
renascer das cinzas. 
Acima de tudo, rejeitem as mentiras que em breve serão 
apresentadas a vocês pelo Falso Profeta! 
Ele vai mesclar a Igreja Católica com outras igrejas, 
incluindo igrejas pagãs, para se tornar uma 
abominação. A igreja mundial, sem alma. 
Seu Jesus 
 
423. Virgem Maria: Deus, o Altíssimo, pode 
mudar o destino do mundo  
Recebido terça-feira, 8 de maio de 2012, 12:30  
 
Minha filha, esta missão está convertendo milhões de 
almas que, de outra forma, seriam perdidas.  
Você nunca deve sentir que os obstáculos, colocados 
diante de você, possam parar a propagação do Espírito 
Santo.  
Meu Filho está tão satisfeito com todos aqueles, que 
seguem a Palavra, que Ele dá ao mundo neste momento. 
 A devoção através de suas orações, filhos, está salvando 
tantas almas perdidas. Nunca se esqueçam do poder da 
oração! Muito mal foi impedido por causa de suas 
orações. 
 O trabalho do grupo mundial (New World Order, Nova 
Ordem Mundial), está a ser interrompido agora e os 
seus planos em desordem.  
A misericórdia de Deus é tão grande, que a oração 
pode mitigar qualquer mal no mundo.  
A Luz do Espírito Santo aumenta agora o poder, de modo 
que mais e mais almas vão ver a Verdade do Senhor, pois 
está sendo reacendido em todos os lugares.  
Filhos, vocês têm que continuar a falar com o Meu Pai 
e aumentar a sua devoção a Ele!  
Ao chamar o Pai, Deus o Altíssimo, em Nome de Seu 
Filho precioso, Ele ouvirá suas orações e responderá.  
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Vocês devem chamar mais ao Pai, porque será Ele, o 
Deus Altíssimo, que poderá mudar o destino do mundo.  
Será somente através do Meu Filho, Jesus Cristo, que 
vocês podem se aproximar do Pai. Então é isso que vocês 
devem rezar: Cruzada de Orações (52): Oração ao Pai 
 
Meu querido Pai, em Nome de Vosso precioso Filho 
e em memória da Sua Paixão na Cruz, eu Vos chamo,  
ó Deus Altíssimo, Criador do Mundo, e que segurais a 
nossa salvação em Vossas Santas Mãos, abraçai 
todos os Vossos filhos, incluindo aqueles, que não 
Vos conhecem, e aqueles que Vos conhecem, mas 
olham para o outro lado. Perdoai-nos os nossos 
pecados e salvai-nos da perseguição de Satanás e do 
seu exército! Levai-nos em Vossos Braços e enchei-
nos com a esperança de que precisamos, para vermos 
o caminho da Verdade. Amém. 
 
Vai em paz! Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
424. Minha Igreja Remanescente, inspirada 
pelo Profeta Enoque, vai criar ódio por toda 
parte onde Minha Santa Palavra for ouvida 
Recebido terça-feira, 8 de maio de 2012, 19:00 
 
Minha amada filha, venho nesta tarde para dizer-lhe, que 
um grande sinal do Meu Amor e da Minha Misericórdia vai 
se manifestar agora dentro dos corações dos crentes em 
toda parte. 
Eles vão sentir Minha Presença dentro de seus corações, 
de uma maneira que eles não serão capazes de explicar e 
eles vão unir seus corações com o Meu. 
Este presente vai torná-los fortes na Minha fé e eles 
terão fome da Minha Presença diariamente. 
Peço a todos os filhos de Deus, que sentem as chamas do 
Meu Amor engolir suas almas, para receber o Meu Corpo 
e o Meu Sangue na Santa Eucaristia tantas vezes quanto 
puderem. 
Vocês, Meus amados discípulos, vão precisar do Dom do 
Meu Corpo através da Sagrada Eucaristia, para dar-lhes a 
força. 
Vocês vão precisar de toda a força, porque vão 
testemunhar a caída da Minha Santa Igreja Católica e 
Apostólica. 
Minha Santa Eucaristia vai ser profanada como Eu 
anunciei há algum tempo. 
Desculpas serão feitas, para tornar este presente mais 
Santo simplesmente como um gesto em memória da 
Minha Crucificação. 
Muito em breve Minha Presença Real vai ser 
denunciada como parte de uma Igreja Católica 
moderna e nova, que irá incluir outras Igrejas 
religiosas. 
Quando isso acontecer, o amor e a devoção à Santíssima 
Trindade vai diminuir e desaparecer. 
Em vez disso, falsos deuses vão tomar seu lugar. 
Enquanto isso vai ser difícil, vocês devem se lembrar, que 
Eu nunca deixarei a Minha Igreja sobre a Terra. 
Minha lealdade é para com a Igreja, fundada por Mim, 
antes de subir ao Céu. 
A Igreja, fundada sobre a rocha do Meu amado Pedro, 
não pode e nunca vai morrer. 
Porque Eu vou levar a Minha Igreja, agora no Fim dos 
Tempos, e renovar as profecias, preditas há muito tempo. 
Meus Evangelhos serão pregados por Minha Igreja 
remanescente em todos os cantos da Terra. 
Minha Igreja remanescente será inspirada pelo Profeta 
Enoque e isso vai criar ódio por toda parte onde Minha 
Santa Palavra for ouvida. 
O Espírito Santo vai inflamar a fé da Minha Igreja 
remanescente, que nunca vai desistir de proclamar a 
Verdade dos Evangelhos, até o seu último suspiro. 
Vão agora e preparem a Minha Igreja remanescente, 
seguindo as Minhas instruções! 
Confiem em Mim sempre, pois tudo ficará bem! 
Seu amado Jesus 

425. O trabalho dos grupos maçônicos em 
seu mundo já está enfraquecendo 
Recebido quarta-feira, 9 de maio de 2012, 21:00 
 
Minha muito amada filha, mais e mais pessoas, que 
conhecem Meus Ensinamentos, finalmente estão 
aceitando que Eu estou agora comunicando com o 
mundo, através dessas mensagens, dadas a você. 
O Poder do Espírito Santo desperta aqueles, mortos no 
amor por Meu Pai, para saborear a Palavra do Seu amado 
Filho. 
Eu, Jesus Cristo, desejo dar-lhes coragem nos 
sofrimentos e nas provações que vocês estão 
experimentando. 
Este sofrimento não vai durar muito. 
Meu Amor por vocês é tão forte e Minha Misericórdia 
tão grande, que Eu não vou permitir que sofram os 
tormentos, infligidos a vocês por aqueles, que 
desejam controlar suas nações. 
O trabalho dos grupos maçônicos em seu mundo já está 
se enfraquecendo. 
As orações de vocês têm mitigado suas más ações e 
tornando-as ineficazes. 
Eles vão tentar destruir a sua fé, mas vocês, Minha Igreja 
remanescente, irão manter a chama da Verdade acesa. 
Vocês não devem ter medo, se vocês confiam em Mim! 
Só por confiar em Mim, seu Jesus, vocês podem sentir 
a paz. 
Por favor, mantenham-se perto do Meu Sagrado Coração 
e não permitam que o medo destrua suas vidas. 
Uma vez que vocês Me amam e vivem a vida como vocês 
sabem que Eu espero de vocês, em seguida, vocês 
devem viver suas vidas em amor, oração e 
contentamento. 
Quando vocês sofrem, oferecem isso a Mim e sigam 
em frente. 
Não permitam que nada afaste o seu coração para longe 
de Mim! 
Mantenham-se perto de Mim e Eu vou protegê-los, 
orientá-los e levá-los em segurança! 
Seu amado Jesus, Salvador da Humanidade 
 
426. Virgem Maria: Eu choro lágrimas de 
tristeza pelos sacerdotes da Igreja Católica, 
que sofrem terrivelmente neste momento 
Recebido quinta-feira, 10 de maio de 2012, 15:45 
 
Minha filha, Meu Filho Jesus Cristo está se preparando 
agora, para salvar o maior número de filhos de Deus 
quanto possível, antes do GRANDE ALERTA. Pois, após 
o GRANDE ALERTA não tem muito tempo até a gloriosa 
Segunda Vinda do Meu Filho. 
Choro lágrimas de tristeza pelos sacerdotes da Igreja 
Católica, que sofrem terrivelmente neste momento. 
Estes servidores puros, perdidos e vagando, são 
apanhados no meio da ruptura, da qual eles não podem 
desembaraçar. 
Por causa dos pecados dos outros, eles sofrem o 
tormento de viver a lealdade ao Meu Filho amado, sendo 
jogados para o lado. 
Essas divisões malvadas, causadas por grupos 
maçônicos, são deliberadas. Os pecados daqueles, 
culpados de ofensas infligidas às almas inocentes, estão 
sendo usados como uma desculpa para mudar as leis que 
regem a Igreja. 
Muitos estão sendo enganados, por causa de um falso 
senso de lealdade para com os filhos de Deus. 
Como Eu sofro, quando vejo as paredes da Igreja 
Católica, que estão sendo tomadas para além, tijolo por 
tijolo, para abrir o caminho para uma nova Igreja. 
A nova Igreja, que vai surgir em breve, não será 
aceitável para o Meu Filho. 
Em vez disso, vai abolir a presença da Santíssima 
Eucaristia e Meu Filho vai sofrer a dor da Sua 
Crucificação mais uma vez. 
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O sacrifício que Ele fez, para apresentar ao mundo este 
Dom, será ignorado e rejeitado em breve. 
Em vez disso, eles, a nova Igreja, não vai contar aos filhos 
de Deus, que a Eucaristia é a Presença Real de Jesus, 
Meu Filho. 
Eles vão criar uma nova interpretação da Sagrada 
Eucaristia e negarão a Presença Real do Meu Filho. O 
alimento da vida morrerá. 
Os filhos de Deus não serão alimentados com o Corpo 
real e Sangue do Meu Filho. 
Suas almas se tornarão estéreis e vazias da presença do 
Meu Filho e das Graças que Ele concede a quem O 
recebe. 
Existe um dever por parte dos sacerdotes para 
defender a Sagrada Eucaristia. Eles têm que ser fortes e 
nunca diluir este precioso e Santo Dom. 
Meu Filho ama a Igreja Católica e sabe como ela sofre 
agora. Ele sente a sua dor. 
Meu Imaculado Coração é dividido em dois, com dor, 
quando testemunho este Templo Sagrado sendo 
deliberadamente destruído. 
Rezem, rezem, rezem ao Pai em Nome do Seu Amado 
Filho, para mostrar misericórdia para com aqueles dentro 
da Santa Sé, que querem dividir a Igreja e levar os filhos 
de Deus a um abismo de desolação. 
Por favor, rezem esta Cruzada de Orações (53), pela 
Igreja Católica: 
 
Cruzada de Orações (53): Pela Igreja Católica 
 
Ó Deus, ó Pai, em Nome do Vosso amado Filho, 
peço-Vos que me deis as forças e as graças 
necessárias, para ajudar os sacerdotes a suportarem a 
perseguição que sofrem. Ajudai-os a aderirem à 
Verdade dos Ensinamentos do Vosso Filho, Jesus 
Cristo, e a nunca desistirem, enfraquecerem ou 
apresentarem inverdades sobre a existência da 
Santíssima Eucaristia. Amém. 
 
Sua amorosa Mãe, Rainha da Terra, Mãe da Salvação 
 
427. Os preparativos para Minha Segunda 
Vinda já estão feitos  
Recebido sexta-feira, 11 de maio de 2012, 20:38 
 
Minha muito amada filha, os preparativos para Minha 
Segunda Vinda já estão feitos. 
Muitas pessoas no mundo podem e vão ser salvos agora, 
por causa das orações dos Meus amados seguidores e 
almas escolhidas. 
Muitos mais podem ser salvos, pelos sacrifícios das 
pessoas próximas a Mim. 
Eu anseio por levar todos vocês para a Nova Era de paz, 
o Novo Paraíso na Terra. 
Se apenas essas almas teimosas, que se recusam ao 
Meu Apelo de Misericórdia e que precisam se redimir 
aos Meus Olhos, Me ouvissem! 
Muitos fiéis são mornos e não estão aptos para entrar em 
Meu Novo Reino. Seus corações fechados e endurecidos 
rejeitam-Me agora, quando Eu falo. 
Eles falam para Mim somente da boca para fora nas 
Igrejas, e proclamam que Me seguem. 
Agora quando Eu chego e estendo a Minha Mão de 
Misericórdia, para pegar a sua mão na Minha, eles Me 
expulsam. 
Tão desconfiados são, e existe tanta falta de verdadeira 
compreensão de como Me comunico com o mundo do 
Céu, e eles ainda afirmam crer na Minha Divindade ... 
Eles não conseguem aceitar que Eu tenho o Poder de 
falar ao mundo através de Revelações Divinas. 
Eles estão perdendo a chance de agarrar as Graças 
extras, que Eu desejo dar-lhes, a fim de trazê-los para o 
Meu Sagrado Coração. 
É como uma aldeia, que sofre de uma fome sem nada 
para comer, enquanto eles lentamente morrem de 
fome. 

Agora Eu estou ao lado deles e posso oferecer-lhes 
toda a nutrição e os alimentos para sustentá-los para 
a Vida Eterna. Mas eles não podem Me ver. 
Muitos não querem ver-Me, porque duvidam que Eu 
poderia falar com eles agora. 
Para aqueles do mundo, que não têm nenhuma crença ou 
interesse em um mundo fora deste, vocês, Meus 
seguidores, devem Me ajudar a salvá-los, para cobri-los. 
Logo eles vão entender que eles têm uma alma. É por isso 
então que Eu peço a todos vocês para proclamar a Minha 
Palavra, para que toda a Humanidade possa viver em Meu 
Novo Paraíso. 
Por favor, espalhem a Minha Palavra, Minhas orações, 
Minhas mensagens e Meus avisos a todas as almas, 
especialmente aqueles que não têm fé, crença ou 
conhecimento sobre a Minha Promessa de voltar para 
julgar os vivos e os mortos. 
Eles não têm muito tempo, por isso peço-lhes para rezar 
por suas almas. Seu Jesus 
 
428. Virgem Maria: Vão, e abram os seus 
olhos e ouçam, filhos, questionem e 
contemplem tudo o que lhes é apresentado 
em Nome de Deus 
Recebido sábado, 12 de maio de 2012, 10:00 
 
Minha filha, como o rugido de Satanás e seus demônios 
ficam mais alto e o tom de seus gritos é ouvido nos Céus, 
Eu devo advertir os filhos de Deus para abrirem os seus 
olhos. 
Olhem ao seu redor e o que vocês vêm? 
Agitação, argumentos, desespero e luta. Tudo isso 
tem sido provocado pelos espíritos malignos, que 
cercam a Humanidade. 
Saídos do inferno em grandes números, nem por um 
momento eles vão facilitar o seu tormento, vomitados pelo 
ódio que eles têm para com todos os filhos de Deus. 
Estes anjos caídos ficaram com inveja, quando o Meu 
Pai, Deus o Altíssimo, criou a Humanidade e o 
universo. 
Seu orgulho e desgosto levou à sua queda e eles foram 
expulsos para o inferno. 
Liderados por Satanás, o seu ódio se manifestou 
quando Eu trouxe o Filho do homem, o Salvador da 
Humanidade, para o mundo. O ódio a Mim supera 
qualquer coisa conhecida da Humanidade. 
Como Rainha de todos os Anjos, este dirigiu-os em 
tumulto. Eles sabiam que não haveria retorno para a 
Hierarquia Divina. 
Para ferir a Deus, Meu amado Pai, eles querem 
destruir o que está mais próximo ao Seu coração, 
Seus preciosos e amados filhos. 
Seduzindo Seus filhos, através das tentações do pecado, 
eles roubam as almas. 
Meu Pai não vai tolerar essa iniqüidade e o tempo está 
próximo para estes anjos caídos serem finalmente 
lançados na fornalha. Eles sabem disso. 
Sob a direção de Satanás, eles agora aumentam os 
seus planos e a cada segundo do dia eles causam 
caos no mundo. 
Os filhos de Deus devem saber que seu plano é roubar 
tudo o que é precioso para Deus, o Pai Todo-Poderoso. 
É por isso que o primeiro alvo deles na Terra são as 
Suas Santas Igrejas. 
Quando eles se infiltram nas Igrejas de Deus, eles se 
infiltram nos filhos de Deus. 
Acordem, filhos, para o que está acontecendo diante dos 
seus olhos! Vocês devem ficar alerta o tempo todo! 
Rezem, rezem, rezem para que vocês sejam abençoados 
com as Graças de reconhecer o mal, quando este é 
apresentado como parte dos planos de Deus, quando não 
é. 
Será preciso ter fé forte e aceitação da Verdade, contida 
nestas mensagens do Céu, para permanecer no caminho 
da Verdade para a vida eterna. 
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A vida eterna é para ser de boas-vindas, filhos, e 
nunca deve ser rejeitada em favor de falsas 
promessas. 
Essas falsas promessas são apresentadas ao mundo, 
neste momento, àqueles que conduzem suas nações e 
que podem ser influenciados pelo rei da mentira. 
Vão e abram os seus olhos e ouçam, filhos, e questionem 
e contemplem tudo o que lhes é apresentado em Nome de 
Deus. 
Sua amado Rainha da Paz, Mãe da Salvação 
 
429. Meu Novo Reino: Vocês vão ser 
presenteados com grande abundância e 
nada vai faltar para vocês 
Recebido domingo, 13 de maio de 2012, 16:00 
 
Minha amada filha, é hora de entender que Minhas 
mensagens não são para trazer medo. 
Elas são para trazer amor. Elas também são usadas para 
contar aqueles, que cometem o pecado ou delitos, que 
devem redimir-se diante de Mim, ou estarão perdidos para 
Mim para sempre. 
Por que Eu não poderia dizer a Verdade para a 
Humanidade? 
Eu percebo que você, Minha filha, as vezes sente um 
peso, como a destinatária dessas Mensagens Divinas. 
Você nunca deve permitir que o medo entre em seu 
coração, porque o medo não vem de Mim. 
Eu não lhe disse que há uma maravilhosa Nova Era de 
Paz à frente para todos aqueles, que Me amam? 
O que há a temer então? 
É preocupar-se sobre o seu futuro, sua família ou porque 
vocês não sabem o que está por vir? Se é assim, então 
vocês devem saber disso: 
Eu amo todos vocês. Quero que todos os filhos de Deus 
se unam como uma Sagrada Família, juntos em amor. 
É por isso que Eu estou comunicando agora, com 
bastante tempo, para aproximar todos vocês a Mim. 
Para garantir que todos vocês vão virar-se e abrir os seus 
corações para o Amor que tenho por cada alma na Terra, 
Eu devo alertar a Humanidade dos perigos que enfrentam. 
Se Eu não lhes amasse, como Eu os amo, Eu não lhes 
avisaria. 
Meu Amor é tão poderoso, que é um Amor desconhecido 
para qualquer ser humano, e nenhum de vocês tem a 
capacidade de sentir o Amor que Eu tenho por vocês. 
Meu Amor significa que Eu não quero que os filhos de 
Deus sofram. 
Eu vou levar todos vocês, que verão a Verdade depois 
do GRANDE ALERTA, e mostrar-lhes o Amor que 
tenho. 
A vocês e a todos aqueles, que pertencem a Mim em 
mente, corpo e alma, será dado o presente mais 
requintado, além da sua compreensão. 
O Novo Paraíso espera por vocês; a Terra, pela qual 
vocês pensam que estão lutando, não vai significar 
nada, quando vocês verem o Reino que foi preparado. 
Meus filhos, há muito o que olhar para frente. O medo é 
desnecessário. 
Em vez disso, considerem que a vocês vai ser dada a vida 
eterna. 
Vocês vão ser presenteados com grande abundância e 
não vai faltar nada. 
As cores, os cheiros, o amor que vocês vão sentir por 
todos aqueles ao seu redor, a paz dentro de suas 
famílias, a ausência do medo, suas almas cheias de 
Amor de Deus e seus corpos perfeitos - como não vão 
desejar o Meu Reino? 
Meu Reino se tornará seu novo lar, quando o Céu e a 
Terra se fundirão como um, e os mortos, que Me 
aceitaram como seu Salvador, serão ressuscitados para 
se juntar com suas famílias, seus irmãos e irmãs em amor 
e felicidade. 
O alívio que vocês vão sentir quando o mundo de 
pecado, em que vocês vivem agora, não estará mais 
lá, vai trazer tranqüilidade, alegria e contentamento. 

Não haverá mais problemas, medos, ansiedades ou 
pecado. 
Vocês ainda terão o livre arbítrio, mas tudo vai ser 
diferente. Vocês viverão em completa união Comigo e, 
de acordo com a Santa Vontade Divina do Meu Pai. Ele 
espera pacientemente por este momento. 
Estou pacientemente preparando todos os filhos de Deus, 
para que nenhuma alma se perca. 
Então, Minha querida filha, não temas! 
O sofrimento não vai durar muito. Em seu lugar terá o lar 
que a cada filho de Deus pertence. 
Essa é a Minha Promessa a todos vocês. Não se sintam 
tristes, assustados ou preocupados, porque isso é 
completamente desnecessário. 
Basta aprender a Me amar mais. Quanto mais vocês Me 
amam, mais vocês vão confiar em Mim. 
Só então o medo vai embora. Só então vocês vão ser 
verdadeiramente livres. 
Eu amo todos vocês. Nunca se esqueçam disso, 
especialmente quando estiverem preocupados com o 
futuro.  
Seu amado Salvador, Jesus Cristo 
 
430. Pedido de Orações: Vão agora e 
clamem por este pedido “Meu apelo a 
Jesus” 
Recebido segunda-feira, 14 de maio de 2012, 18:00 
 
Minha querida amada filha, o seu dom para Mim é aceito 
e, como resultado irá salvar mais 5 milhões de almas. (*) 
É o Meu maior desejo por um fim ao seu sofrimento, mas 
esse dom precioso, que você traz-Me agora, quer dizer 
que Eu posso salvar mais filhos de Deus. 
Nunca se esqueça que esta missão é para salvar a 
Humanidade do inferno. Preciso da sua ajuda e da ajuda 
dos outros para fazer isso. 
Nunca se sinta sozinha, porque Eu lhe amo e estou com 
você o tempo todo. Enfim, muitos mais dos filhos de Deus 
estão começando a ouvir a Minha Voz. 
A obra do Espírito Santo vai dar frutos e logo o Amor de 
Deus vai ser sentido nos corações, mesmo nos mais 
estéreis. 
Essas almas perdidas, vazias e estéreis vão sentir uma 
chama de amor e testemunhar um desejo familiar para 
fazer parte do Meu Novo Reino na Terra. Muitos não vão 
entender o porquê, mas eles não serão capazes de negar 
seus sentimentos de amor, carinho e paz. 
Muitos irão se surpreender e vão querer falar Comigo. 
Vocês devem unir as pessoas em todos os lugares para 
pedir o Dom do Meu Amor. Eles devem pedir favores 
especiais a serem concedidos. 
Você, Minha filha, deve designar um dia por semana para 
isso. Cada alma perdida deve pedir-Me para ajudá-la. Se 
o seu pedido está de acordo com a Minha Santa Vontade, 
então Eu vou responder as suas orações. Isto irá incutir-
lhes uma ligação mais forte ao Meu Sagrado Coração e a 
Minha Misericórdia. 
Vão agora e clamem por este pedido "Meu apelo a 
Jesus". 
Minha filha, faz isso mais logo que puder, porque Eu 
gostaria de garantir que essas almas, especialmente 
aquelas, que não aceitam que Eu falo agora. Elas vão 
finalmente perceber o quão perto Eu estou de cada alma. 
Diga-lhes que Eu amo todos e não excluo nenhum 
pecador, não importa quão graves são os seus pecados. 
Tudo o que peço é, que eles venham a Mim e peçam-Me 
para ajudá-los. Seu Jesus 
 
* (As almas, referidas na primeira linha, têm a ver com 
sofrimento pessoal, oferecido pela Maria da Divina 
Misericórdia, e não se referem ao mundo como um todo, 
porque bilhões estão sendo salvos, mediante a oração.) 
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431. O Segundo Selo: A 3° Guerra Mundial  
Recebido quarta-feira, 16 de maio de 2012, 03:10  
 
Minha querida amada filha, devo informá-la que uma 
Terceira Guerra Mundial está prestes a se desenrolar no 
mundo. Minhas lágrimas fluem nesta manhã, como você 
pode ver. (*) 
O Segundo Selo está prestes a se desenrolar, como foi 
previsto pelo Evangelista João no Livro do Apocalipse. 
Ela vai começar na Europa. 
O seu sistema bancário será a causa e a Alemanha, 
mais uma vez, estará envolvida nesta tragédia, como 
foi nas duas últimas ocasiões. 
Quando isso começar, será muito falado sobre salvar a 
economia e a catástrofe afetará a Grécia, com muitas 
conseqüências (**) na França. 
O Oriente Médio também estará envolvido, com Israel 
e Irã em guerra, e a Síria irá desempenhar um papel 
sério na queda do Egito. 
Minha filha, Eu lhe acordei para dizer isto, não para 
assustá-la, mas para exortar muita oração para Europa 
neste momento. 
Por causa da guerra e da falta de dinheiro, grande parte 
da colheita será perdida e isso vai levar à abertura do 
Terceiro Selo, o que significa: Fome. 
É por isso que Eu agora apelo a todos os filhos de 
Deus, para tentar estocar alimentos secos e não 
perecíveis, para alimentar suas famílias. É importante 
criar sua própria colheita, se possível. 
Lembrem-se, no entanto, que a oração pode atenuar 
muito deste sofrimento! 
O efeito dessa guerra será, que a Minha Igreja Católica 
na Terra vai ser sugada para dentro de uma igreja 
mundial, em nome da unificação. 
Essa unificação, ou falsa paz, vai se tornar uma realidade 
após o Anticristo aparecer, para criar uma falsa paz e um 
assim chamado “final da guerra”. 
Este pacto pacífico envolverá o mundo ocidental, até a 
China e a Rússia serão envolvidas com questões 
mundiais. 
Eles vão representar uma ameaça para a “Besta com os 
10 chifres”, a Europa, e obrigá-las a introduzir o 
comunismo. 
O “Dragão Vermelho”, a China, já ganhou uma forte 
presença no mundo, por causa de seu controle das 
finanças do mundo. 
O Dragão Vermelho e "o Urso", que é a Rússia, não 
amam a Deus. 
Eles estão sendo conduzidos pelo Anticristo, que é do 
Oriente, e que se esconde atrás de portas fechadas. 
Quando essas profecias se desdobrarem, todo o mundo 
vai acreditar nessas mensagens. Não haverá mais 
dúvidas então. 
Por favor, rezem esta Cruzada de Orações (54), porque 
ela vai ajudar a diluir o impacto desses eventos.  
 
Cruzada de Orações (54): Para diluir o impacto da 3° 
Guerra Mundial 
 
Ó Pai Celestial, em Nome do Vosso Amado Filho, 
Jesus Cristo, que sofreu muito por causa dos pecados 
da Humanidade, por favor, ajudai-nos nestes tempos 
difíceis, que enfrentamos! Ajudai-nos a sobreviver à 
perseguição, que está sendo planejada pelos 
governantes gananciosos, e por aqueles que querem 
destruir Vossas Igrejas e Vossos filhos! Nós Vos 
imploramos, querido Pai, ajudai-nos a alimentar as 
nossas famílias e a salvar as vidas daqueles,  
que vão ser forçados a uma guerra contra a sua 
Vontade! Nós Vós amamos, querido Pai! Pedimos-Vos 
que nos ajudeis no momento da necessidade! Salvai-
nos das garras do Anticristo! Ajudai-nos a sobreviver 
à sua marca, a Marca da Besta, por nos recusarmos a 
aceitá-la! Ajudai àqueles, que Vos amam, a 
permanecerem fiéis à Vossa Santa Palavra, em todos 
os momentos. Que recebamos de Vós as graças  
para sobrevivermos no corpo e na alma. Amém.  

Minha filha, Eu percebo que esta notícia pode vir como um 
susto, mas lembre-se que a oração e o Selo do Deus Vivo, 
Cruzada de Orações (33), protegerá os Meus seguidores.  
Minha Igreja Remanescente, vocês Meus filhos, vão 
sobreviver, mas não será fácil. 
Vocês vão ser intimidado por causa de seu Cristianismo, 
mas vocês nunca vão Me denunciar ou rejeitar-Me. 
Por isso, a vocês será dado Dons. Meu Dom, o Selo do 
Deus Vivo, vai torná-los invisíveis para seus inimigos. 
Rezem-na todos os dias, a partir de agora! 
Mantenham-na ante vocês em suas casas, abençoada 
por um padre. 
Comecem sua preparação logo para o dia da caída na 
Europa, porque ele está perto. Seu Jesus 
 
(* Nota: Quando Maria estava recebendo esta mensagem, 
uma lágrima molhada rolou da foto de Jesus na frente 
dela.) 
(** A palavra “fallout” foi traduzido como “conseqüências”, 
mas pode significar também “caída” ou “chuva radioativa”.) 
 
432. Virgem Maria: Meus visionários no 
mundo serão instruídos a rezar, a fim de 
evitar os perigos associados a uma guerra 
mundial. 
Recebido quarta-feira, 16 de maio de 2012, 09:00  
 
Minha filha, por favor tente manter-se forte nesta missão 
para o Meu Filho. 
É importante que todos aqueles, que acreditam na 
Verdade da Palavra Sagrada, que está sendo dada ao 
mundo neste momento, mantenham a calma! 
Seu dever é responder às instruções de Meu amado Filho. 
Oração e confiança em Meu Filho trará a sua salvação. 
O Dom do Selo de Deus Vivo será a sua maior 
proteção nos momentos da guerra ou dos conflitos. 
Por prometer lealdade a Deus Pai, através da aceitação 
deste Dom livre, vocês continuarão a ser livres. 
Nunca se esqueçam do poder da oração e como ela 
pode diluir o impacto de tais eventos. 
Infelizmente, muitos desses eventos devem acontecer, 
porque eles foram profetizados. 
Filhos, Eu apelo a todos aqueles, que veneram-Me, a sua 
Mãe Santíssima, para entender que este é um chamado 
do Céu! 
Todos os Meus visionários do mundo serão instruídos 
a rezar, a fim de evitar os perigos associados a uma 
guerra mundial. 
Vocês devem perseverar em seus sofrimentos e oferecê-
los como um dom a Deus Pai. 
Meu Rosário diário é importante neste momento, não 
importa a qual Igreja cristã pertença. 
Vocês devem rezá-lo, porque oferece proteção para 
aquelas nações, que rezam-no diariamente e em grande 
número. 
Rezem, rezem, rezem para a Europa neste momento e 
voltem para o Meu Filho e peçam-Lhe força, coragem e 
perseverança necessária, para manter a sua confiança em 
Deus. Sua amada Mãe, Rainha do Céu e da Terra, Mãe 
da Salvação 
 
433. Criem grupos de oração, dedicados a 
“Jesus à Humanidade” 
Recebido quarta-feira, 16 de maio de 2012, 17:38 
 
Minha muito amada filha, devo enfatizar para todos 
aqueles, que crêem em Mim, que é importante rezar por 
cada uma de suas nações. 
Para fazer isso efetivamente, vocês devem configurar 
grupos de oração, dedicados a "Jesus à 
Humanidade". 
Utilizem estes grupos para rezar todas as Cruzadas de 
orações dadas a vocês. 
Minha filha, Maria, vai providenciar para que sejam 
fornecidas em uma maneira que permita a vocês 
imprimi-las em qualquer lugar que estejam no mundo. 
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Por favor, espalhem Minha Santa Palavra a todos os 
membros do clero! 
Algumas pessoas rejeitarão Minhas mensagens. 
Outras irão abraçá-las com amor em seus corações. 
No entanto, na maioria das vezes, vocês serão 
ridicularizados e rejeitados em Meu Santo Nome. 
Vocês vão sofrer como Meus Apóstolos sofreram e 
serão motivo de chacota em alguns lugares da Minha 
Igreja na Terra. 
Estes insultos verbais e abusivos serão mais intensos e 
vocês vão ser machucados. Mas Eu digo isto: 
Lembrem-se o ódio demonstrado a vocês vai provar que 
na verdade sou Eu, seu Jesus, falando com vocês do Céu! 
Para este sofrimento Eu vou fazer vocês subir de novo 
e de novo, a cada vez, que forem chutados para o 
chão. 
Eu vou lhes levantar e lhes fazer mais fortes do que antes. 
Por que faço isso? Eu faço isso, para que vocês se tornem 
aptos e mais fortes, para difundir Minha Santa Palavra. 
Então vocês vão receber maiores Dons, que Eu lhes darei 
através do Meu Espírito Santo. 
Então, levantem-se e movam-se para preparar a sua 
nação, para que eles recebam a armadura de que 
necessitam para evitar a Marca da Besta! 
Nunca se esqueçam da importância do Selo do Deus 
Vivo! 
Ele vai oferecer a vocês e a suas famílias proteção, não 
apenas em espírito, mas uma proteção física também. 
Vocês serão abençoados para receber o Selo e é seu 
dever assegurar que, o maior numero dos filhos de 
Deus em todos os lugares recebam-no também! 
Lembrem-se Eu estou com todos os Meus seguidores a 
cada minuto e quando realizam o Meu trabalho, eles 
recebem Graças especiais, para torná-los corajosos, 
fortes e determinados a salvar as almas de cada homem, 
mulher e criança no mundo. Seu amado Salvador 
 
434. Virgem Maria: Este Selo foi profetizado 
no Livro de João 
Recebido quinta-feira, 17 de maio de 2012, 08:50  
 
Minha filha, os filhos de Deus serão capazes de proteger 
sua fé, sua coragem e sua segurança durante qualquer 
guerra, se eles continuarem a rezar a Cruzada de 
Orações para o Selo do Deus Vivo (33). 
Esta é uma das últimas e a maior de todas as orações 
dadas à Humanidade, o Selo da Proteção, enviado dos 
Céus. 
É para ajudar a sustentar todos durante toda a 
perseguição futura, especialmente em tempos de 
dominação e guerra. 
Este Selo foi profetizado no Livro de João e tem 
muitos poderes divinos associados. 
Estimá-lo e usá-lo para proteger, não só a si mesmo, mas 
também as suas famílias! 
Este lembrete é necessário neste momento. 
Vão em paz! 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
435. A única Igreja Remanescente, que vai 
ficar invicta até o surgimento da Nova 
Jerusalém 
Recebido sexta-feira, 18 de maio de 2012, 10:48  
 
Minha muito amada filha, saiba que agora a propagação 
do Meu Espírito Santo está prestes a tornar-se galopante 
no mundo. 
A Chama da Verdade vai encantar o mundo e encher as 
almas de muitos com o simples milagre da Minha Grande 
Misericórdia. 
Muita conversão acontecerá e será então que o Meu 
exército remanescente irá se tornar uma força 
poderosa na batalha contra o Anticristo. 
Minha Igreja Cristã Remanescente espalhará o Santo 
Evangelho em todos os cantos da Terra. 

Fogo derramarei sobre aqueles, que tentarem prejudicar a 
Minha Igreja Remanescente. Poucos serão capazes de 
resistir a Verdade da Minha Palavra Sagrada, quando for 
mostrada para eles. 
Haverão muitos, que vai ascender a mais de 20 
milhões. 
Líderes brotarão entre vocês e vocês terão que praticar 
sua fé escondidos em certos setores. 
Vocês vão levar uma Cruzada dos Meus Ensinamentos e 
as Minhas Cruzadas de Orações serão a sua arma para 
derrotar o inimigo. 
Estranhos se aproximarão, pessoas de diferentes Países 
vão unir-se, e religiões, dilaceradas no passado por causa 
de suas diferenças, irão todos aderir como um só. 
A única Igreja Remanescente, que vai ficar invicta até o 
surgimento da Nova Jerusalém. 
Isto é, quando Minha Segunda Vinda ocorrer. Quando 
Minha Nova Jerusalém renascerá das cinzas, e todos 
aqueles, que se opunham a Mim, pensaram que a 
Minha Igreja na Terra tinha sido queimada até o chão. 
Vai ser assim: 
O Novo Começo. 
A Nova Era. 
O Novo Céu e a Nova Terra. 
O tempo para a Divina Vontade do Meu Pai, ser 
finalmente realizada. 
Levantem-se agora, Meu exército! Diversifiquem e abram 
as suas asas! Nunca desviem da Verdade contida na 
Bíblia Sagrada! 
Nunca duvidem das Palavras, contidas nas Escrituras 
Sagradas. 
Para aqueles entre vocês, incluindo os membros da Minha 
Igreja na Terra, que ainda têm duvidas, vocês devem abrir 
seus corações para a Verdade. 
A Bíblia contém a Palavra Sagrada de Deus. A Bíblia 
contém toda a Verdade. 
Ela não mente. 
Se vocês negam a Verdade, contida nela, vocês 
negam a Palavra de Deus. 
Seu Salvador Jesus Cristo 
 
436. Deus Pai: Não temam a Minha Mão, 
mas a mão daqueles, que são seus 
inimigos 
Recebida sexta-feira, 18 de maio de 2012, 15:20 
 
Falo com você hoje, Minha querida filha, para trazer 
conforto para aqueles, que temem o futuro. 
Queridos filhos, o futuro está em Minhas Mãos Sagradas. 
Chegou o momento para o Novo Reino acontecer, o Reino 
do Meu amado Filho. 
Este é o estágio final, a Terra está sendo preparada para 
levar adiante as multidões que amam Meu Filho e, com 
tempo, Me amarão também. 
Muito deve acontecer, para que a Minha Divina 
Vontade seja feita. Oração, paciência e coragem são 
necessárias. 
Não temam Minha Mão, mas a mão daqueles, que são 
seus inimigos. 
Muita maldade é galopante no mundo e para Mim 
chegou a hora de punir as nações, que atormentam os 
Meus filhos na Terra. 
A batalha começa, e as casas que Me honram, o Deus 
Pai, serão renovadas. 
Logo vão perceber como eles rejeitaram o único 
verdadeiro Messias, que Eu enviei à Terra, Meu Filho 
Jesus Cristo, para dar ao mundo a salvação. 
Então aqueles, que acreditam em Meu Filho e em Mim, o 
Deus Altíssimo, vão subir em uníssono, para preparar o 
terreno, para que a Segunda Vinda do Meu Filho possa 
acontecer. 
Somente quando a purificação for completa, Meu Filho 
retornará. 
A purificação, da qual Eu falo, é, quando os bons forem 
separados daqueles, que são maus. Aqueles, que vivem 
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suas vidas cheias de mentiras, plantadas em suas almas 
por Satanás, ainda têm tempo para se arrepender. 
Cada tentativa será feita por Mim para resgatá-los da 
besta, porque Eu não desisto dos Meus filhos tão 
facilmente. 
Eu vou, através das várias Intervenções Divinas, 
sancionadas por Mim, tentar levá-los em Meus braços 
misericordiosos, para salvá-los. 
Confiança e fé em Mim é o caminho para a Vida Eterna. 
Somente através do Meu Filho, o Salvador do mundo, 
vocês podem vir a Mim, o Pai do Universo. 
Para vir a Mim, vocês devem ser salvos do pecado. 
Para ser salvos do pecado, vocês devem redimir-se 
diante do Meu Filho. 
Assim como Eu mandei Meu Filho pela primeira vez, para 
conceder-lhes a salvação, assim também, Eu O envio 
mais uma vez, para salvá-los, uma última vez, antes que o 
Novo Céu e a Nova Terra se unam para se tornar um 
só. 
Aqueles, que se recusam a aceitar a Misericórdia do Meu 
Filho depois desta última Cruzada, para trazer todos os 
Meus filhos ao Paraíso, sua herança de direito, estarão 
perdidos para sempre. 
Não haverá mais nenhum caminho de volta, depois disso. 
Nunca se esqueçam quem sou Eu! 
Eu sou Deus, o Pai, e Eu criei vocês. 
Eu os amo! 
Desejo trazer todos vocês para casa, mas Minhas 
lagrimas correm muito... 
Isto é porque haverá tantos, que não posso salvar, a 
menos que eles se virem e peçam-Me para ajudá-los. 
Esta chamada dos Céus foi predita. 
Somente o Cordeiro de Deus, Meu Filho, tem a 
autoridade para revelar-lhes os acontecimentos, que 
estão à frente. 
Somente Ele pode abrir os Selos. 
Ele faz isso agora com a ajuda do Sétimo Anjo, o Sétimo 
Mensageiro.  
(Nota: Lembrem-se que foi dito que o Sétimo Mensageiro 
é a Maria da Divina Misericórdia, que recebe este 
conteúdo, que esta escrito aqui na site www.jesusfala.org) 
Abrem os seus olhos e aceitem finalmente, que o 
Livro da Verdade, profetizado, está sendo aberto 
agora, capítulo por capítulo, diante dos seus olhos. 
Aceitem-no como um presente, porque ele (o Livro da 
Verdade) vai trazer-lhes a vida eterna. 
Seu amado Pai Celestial, Deus, o Altíssimo 
 
437. Virgem Maria: O maligno ataca 
aqueles, que amam mais a Deus  
Recebido domingo, 20 de maio de 2012, 12:15 
 
Minha filha, assim como muitos dos filhos de Deus 
abraçam estas Mensagens Sagradas, assim também 
muitas pessoas vão rejeitá-las. 
Todos aqueles mais próximos ao Meu Filho vão ser 
tentados pelo maligno para virar as costas. 
Eles vão sofrer demais, e as dúvidas irão bloquear as 
suas mentes para a Verdade. 
O maligno ataca aqueles, que amam mais a Deus. 
Quando ele os cega para a Verdade, ele ganha. 
Aqueles que Me veneram, a Mãe de Deus, também serão 
um alvo para o maligno, que irá afastá-los do Livro da 
Verdade. 
Ele, o maligno, nunca desiste. Ele inflige torturas terríveis 
nessas almas amorosas, a fim de que elas neguem a 
Palavra de Deus. 
Peço a todos aqueles, que amam ao Meu Filho, para 
ouvir a Minha chamada: Vocês devem ouvir quando 
Meu Filho fala com vocês! 
Não desperdicem a chance de ajudar aos seus irmãos e 
irmãs para obter a vida eterna, prometida a eles! 
Não permitam que dúvidas, plantadas pelo enganador, 
evitem que milhões de almas sejam salvas! 
Esta é a feroz oposição, que lhes atacará a partir deste 
dia. 

Vocês devem chamar-Me, sua Mãe, para ajudá-los, 
orientá-los e levar-los para o verdadeiro caminho. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
438. Rezem, para que vocês possam 
reconhecer os verdadeiros profetas, 
porque tem aqueles, que não falam em Meu 
Santo Nome 
Recebido domingo, 20 de maio de 2012, 18:10 
 
Minha muito amada filha, diga aos filhos de Deus que 
Meus profetas no mundo de hoje serão rejeitados, como 
eram no início. 
Aqueles, que dizem falar em Meu Nome hoje, e não 
recebem mensagens de Deus, são abraçados e 
aceitos. 
Aqueles, que proclamam Minha Santa Palavra e que 
profetizam em Nome do Meu Pai, sofrem a maior rejeição. 
Sacerdotes e clérigos vão atacar os Meus profetas 
hoje, porque Satanás os cega à Minha Santa Palavra. 
Diga a qualquer pessoa, que tentar parar os verdadeiros 
profetas de Deus, vão cometer um pecado grave diante de 
Deus! 
Servos sagrados e aqueles, que proclamam a Verdade 
dos Meus Ensinamentos, serão punidos, quando tentarem 
sabotar essa Santa Missão. 
Para aqueles, que não acreditam na Minha Santa 
Palavra, dada ao mundo neste momento: Vocês 
devem manter-se em silêncio! 
Porque, se vocês não manterem em silêncio e Me 
denunciarem, serão responsabilizados e vão chorar e 
implorar-Me para Eu lhes perdoar. 
O dano que vocês causarem será sentido e almas serão 
perdidas. 
Nunca rejeitem Minha Santa Palavra, dada a vocês por 
meio dos profetas! 
Abracem-na e aceitem-na, porque é necessário muito 
trabalho para preparar toda a Humanidade para o Meu 
Novo Reino. 
Lembrem-se disso! 
O homem nega a Minha Palavra, porque Satanás percorre 
a Terra. 
Quando um fiel servo de Deus Me rejeita, isto é como 
uma espada Me cortando. 
É a rejeição mais dolorosa de todas. 
Vinde a Mim todos vocês! Se vocês não acreditam, então 
rezem, para que em breve seja mostrada a Verdade para 
vocês. 
Se vocês estiverem em dúvida, voltem para Mim e peçam-
Me para abrir o seus corações! 
Deixem-Me encher-lhes de Graças, para que vocês Me 
ajudem recolher almas em todas as partes do mundo em 
tempo. 
Não acreditem que a Minha Segunda Vinda possa ocorrer 
ou vai ocorrer sem a ajuda dos Meus profetas, enviados 
para preparar vocês, para que estejam aptos para entrar 
no Meu Reino. 
Rezem, para que vocês possam reconhecer os 
verdadeiros profetas, porque tem aqueles, que não 
falam em Meu Santo Nome. 
Ai daqueles, que rasgam Meus profetas, porque eles 
terão que responder por seus crimes contra o Meu Pai 
Santo, Deus, o Altíssimo! 
Vão e abram os seus olhos! 
Olhem, quando Eu lhes revelo a Verdade! 
Não virem a cabeça! 
Não fechem seus olhos! 
É hora de fazer a sua escolha! 
Sigam-Me e ajudem a levar os Meus filhos para a Vida 
Eterna! 
Virem as costas, e vocês negam aquelas almas a 
chance de redimir-se diante de Mim. 
Seu Jesus 
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439. O tempo está se aproximando e o 
GRANDE ALERTA ocorrerá 
Recebido segunda-feira, 21 de maio de 2012, 20:15 
 
Minha muito amada filha, o tempo está se aproximando e 
o GRANDE ALERTA ocorrerá. 
Ainda há muito trabalho a ser feito, para preparar as almas 
para Minha Grande Misericórdia. 
Eu apelo a todos aqueles, que Me amam, a rezar muito 
pela conversão global que Eu desejo! 
Muitos virão correndo aos Meus braços com o alívio 
inundando suas almas, porque eles sabem que sou Eu, 
seu amado Jesus, que os chama. 
Muitos vão lutar contra a Verdade, quando for 
apresentada a eles. A prova que Eu revelo, não será 
suficiente para acender uma única chama de amor em 
suas almas. 
Eles foram roubados de Mim, e ainda assim, eles não 
querem se libertar de seu captor, a besta, que devorou 
suas almas. 
Espalhem a Minha Palavra mais rápido quanto 
puderem, Minha filha! 
Ignorem as provocações, as zombarias e o ridículo 
daqueles, que tentam pará-los! 
Levantem-se e proclamem a Minha Palavra Santíssima a 
todo custo! 
Aqueles, que professam falar em Meu Nome e tentam 
humilhá-los, estão Me crucificando. Não são vocês, 
que atormentam, mas a Mim, seu amado Salvador. 
A opinião humana não é importante. Tudo o que 
importa são as almas, que Eu anseio salvar. 
 
Rezem essa Cruzada de Orações (55): Para preparar-
se para o GRANDE ALERTA 
 
Ó meu querido Jesus, por favor, abri os corações de 
todos os filhos de Deus, para o Dom da Vossa Grande 
Misericórdia! Ajudai-os a aceitar Vossa Divina 
Misericórdia com amor e gratidão! Capacitai-os para 
se tornarem humildes diante de Vós e pedirem o 
perdão dos seus pecados, para que assim eles 
possam se tornar parte do Vosso Reino Glorioso. 
Amém. 
 
Em breve muitos milhões em todo o mundo vão ouvir 
Minha chamada e mais almas poderão ser salvas. 
Nunca se esqueçam a importância de rezar 
diariamente o Terço da Minha Divina Misericórdia, 
para salvar almas! 
Vão em paz e amor! Seu amado Jesus 
 
440. Meu Livro da Verdade, como uma 
chama, vai se espalhar rapidamente por 
todo o mundo. 
Recebido terça-feira, 22 de maio de 2012, 15:20 
 
Minha muito amada filha, a próxima fase nesta Santa 
Missão está prestes a se desenrolar. 
Meu Livro da Verdade, como uma chama, vai se 
espalhar rapidamente por todo o mundo. 
A conversão será rápida e a Minha Santa Palavra, em 
todas as línguas, vai ser ouvida. 
Todos os filhos de Deus, por sua vez, vão espalhar 
Minhas mensagens e eles vão ser cheios do Espírito 
Santo. 
Seus lábios darão a Verdade e todos vão profetizar em 
línguas, para que a Verdade possa ser ouvida 
rapidamente. 
A sede dos filhos de Deus, que vagueiam em um estado 
confuso, porque suas almas estão vazias, será extinta. 
As dores da fome da Minha presença (a saudade de 
Jesus) vai ser satisfeita quando Eu levar a estas almas o 
alimento que tão desesperadamente necessitam. 
Quando isso acontecer, somente poucas almas no mundo 
não terão consciência da Minha Misericórdia. 

Tomem o Meu Dom, a Minha Santa Palavra, o Meu Livro 
da Verdade, e devora-o. Pois sem ela, vocês serão como 
um corpo sem alma. 
Quando vocês engolirem as Minhas Palavras de 
sabedoria, vocês vão tornar-se inteiro de novo. 
Quando vocês se tornarem inteiros de novo, estarão 
prontos para vir Comigo para a Nova Era de paz na 
Terra. 
Aguardem agora, Meus queridos seguidores, porque a 
Minha Palavra Escrita estará com vocês em breve e vocês 
vão alegrar-se com amor e paz nas suas almas. 
Vão em frente, todos os Meus seguidores! 
Que vocês, seus entes queridos e todos os fiéis, 
profetizem em Meu Nome! 
Caminhem Comigo e Eu levá-los para a Vida Eterna! 
Seu Amado Jesus, Redentor da toda Humanidade 
 
441. Deus Pai: O sofrimento no mundo se 
uniu com o sofrimento do Meu Filho, Jesus, 
neste momento 
Recebido quarta-feira, 23 de maio de 2012, 15:38 
 
Minha querida filha, conte a todos os Meus filhos sobre o 
amor e sobre a proteção, que Eu ofereço a quem Me 
chamar. 
Minha Santa Palavra na Terra é, afinal, ouvida e muitas 
almas estão prontas para dar o maior salto de fé para a 
Divina Misericórdia do Meu Filho, Jesus Cristo. 
Eles sabem pouco como entrar no Novo Paraíso, a Nova 
Era de paz, mas é uma coisa simples. 
Primeiro olhem para cima e aceitem que vocês são 
Meus filhos! 
Reconheçam que Eu criei cada um de vocês! Nenhum 
é um acidente, e que vocês são Meus filhos. Minha 
Família. Meus entes queridos. 
Meu coração está cheio de amor e ternura para cada um 
de vocês! 
Muitos pensam que, porque Eu sou o Alfa e o Ômega, 
o Princípio e o Fim, que Meu poder Me deixa 
orgulhoso. 
Isto, logicamente, não pode ser nunca. 
Como pode o verdadeiro amor de um Pai por uma criança 
ser obscurecido pelo orgulho? 
Sofro por cada um de vocês. Choro por aqueles, que são 
perdidos para Mim. Vou usar todo o poder para trazer 
Meus filhos perdidos de volta a Minha Família, Meu 
Reino. 
Imaginem-se um Pai, que é rejeitado por seu filho. A 
mágoa, que Eu sinto, não é para Mim, seu Pai, mas por 
eles e para o tormento que vão sofrer, se Eu não puder 
salvá-los. 
O sofrimento no mundo se uniu com o sofrimento do Meu 
Filho Jesus neste momento. 
Por que faço isso? Por que Eu permito o sofrimento? 
É por causa do pecado. 
Os pecadores, que não virem a Mim de bom grado, só 
podem ser salvos através do sofrimento dos outros. 
Aqueles, que sofrem nesta vida, serão recompensados 
com Meus presentes na próxima vida. 
A ajuda, oferecida livremente por esses filhos que Me 
amam, é uma arma poderosa contra o poder concedido a 
Satanás. 
Aqueles, que lutam ao lado do Meu Filho, para salvar 
as almas dos outros, podem salvar toda a 
Humanidade. 
Satanás tem poder, mas apenas aquele, dado a ele - 
um poder que não pode ser tomado de volta até o Dia 
do Juízo. 
Muitos de vocês, queridos filhos, não entendem as leis 
Divinas, que permitem essas coisas. Mas confiem em 
Mim, como Eu revelo isso. 
Satanás vai roubar as almas dos Meus filhos que não 
acreditam em Mim ou na bondade que Eu forneço aos 
Meus filhos. 
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Ele torna-se impotente quando os pecadores fazem 
sacrifícios, através dos sofrimentos, para salvar seus 
irmãos e irmãs de ir para o inferno. 
Ele é impotente, quando os Meus filhos rezam por aqueles 
pecadores, para que sejam salvos. 
A oração é a armadura dos Meus filhos, que querem Me 
ajudar a salvar toda a Humanidade. 
Reúnam-se, Meus filhos, com Meu Filho e Me ajudem a 
unir Minha família enfim. 
Ajudem-Me a trazer todos para a Nova Era 
maravilhosa de paz. 
Só então poderá ser feita a Minha Vontade, assim na 
Terra como no Céu. 
Vão filhos! Unam-se em oração! 
Trabalhem Comigo, seu Pai, para ajudar a salvar a 
Minha família! 
Seu amado Pai, Deus, o Altíssimo 
 
442. Durante o GRANDE ALERTA, aqueles, 
que se redimirem diante de Mim, não vão 
sofrer a dor do Purgatório 
Recebido quinta-feira, 24 de maio de 2012, 18:30 
 
Quando chegar a hora para o GRANDE ALERTA, Minha 
muito amada filha, uma série de sinais será revelado. 
Digo isso para lembrar todos os filhos de Deus, que eles 
devem se preparar com antecedência. 
Duas estrelas irão colidir-se e muitos vão ficar com 
medo. 
Não há nada a temer, porque este é o maior presente que 
Eu trago, para que nenhuma alma se perca no fogo do 
inferno. 
Depois a Minha Cruz aparecerá no Céu e nenhuma 
pessoa vai deixar de vê-la. 
Muitos cairão no chão de medo e um grande abalo, 
como um terremoto, será sentido. 
Depois virá o silêncio. 
Estejam preparados para este dia, como se fosse 
amanhã! Procurem redenção agora e revelem-Me os seus 
pecados! 
Católicos devem confessar-se! 
Para aqueles, que não são Católicos, eles devem rezar 
a Cruzada de Orações (24), que Eu dou para o resto do 
mundo, para a Minha Indulgência Plenária! 
Este Dom da Minha Indulgência Plenária é para todos os 
filhos de Deus de todos os credos e oferece uma grande 
purificação. Não rejeitem este Dom! Aceitem-no! 
Para os Católicos, que questionam Meu Dom e que a 
contragosto criticam Meu Dom, Eu digo isso: 
Vocês acreditam que Eu não iria dar este Sacramento 
para todos os filhos de Deus? 
Vocês devem ser generosos de coração e felizes com o 
que Eu faço! Vocês acham que a eles não deve ser dada 
este presente? Se vocês acham, então vocês realmente 
não Me amam. 
Abaixem suas cabeças e louvem a Deus por este 
maravilhoso Dom, dado à Humanidade, para salvar as 
almas. 
Depois, durante o GRANDE ALERTA, todos aqueles, 
que redimirem-se diante de Mim, não vão sofrer a dor 
do Purgatório. 
Aqueles, que vêem os seus pecados revelado ante eles, 
como podem ser vistos por Meus olhos, vão ficar 
assustados. 
Muitos vão achar difícil de aceitar como suas almas estão 
negras. 
Aqueles que aceitam e mostram remorso, vão pedir-Me 
perdão. E Eu vou perdoar. 
Mas alguns não vão se arrepender e vão defender, no seu 
coração, as atrocidades que eles cometeram, como 
aparecem diante de Mim. Eles não vão se arrepender e 
vão Me bater no rosto. 
De qualquer maneira, o fogo da purificação e o 
sofrimento serão sentidos por todos os pecadores. 
A duração do tempo irá depender da gravidade dos 
seus pecados. 

Aqueles, que se afastaram de Mim, precisam de suas 
orações. Eles terão mais tempo para voltar para Mim e 
para pedir-Me perdão. 
Este tempo poderia ser tão curto quanto um dia ou tão 
longo quanto alguns anos. 
Ninguém, somente Meu Pai, sabe a data da Minha 
Segunda Vinda. 
O tempo entre os dois eventos não será tão longo, como 
talvez vocês possam pensar. 
Finalmente, Meus filhos vão perceber o tempo em que 
eles estão vivendo, e aceitarão a Verdade. 
Para aqueles, que conhecem a Verdade agora e que 
acreditam em Mim: vocês têm o dever de rezar pelas 
almas que não aceitam a Minha Misericórdia! 
Minha filha, Meu maior desejo é salvar o mundo inteiro, 
incluindo aqueles, que estão perdidos para Mim. 
Todas as orações dos Meus seguidores, que se unem 
como uma só voz, podem Me ajudar a fazer isso. 
Vão com amor! Confiem em Mim sempre, porque o tempo 
é curto e os planos para a salvação da Humanidade está 
nas mãos do Meu Pai Eterno! 
Seu amado Jesus 
 
443. Eles pretendem derrubar o Papa Bento 
XVI da cadeira de Pedro, através de meios 
desonestos 
Recebido sábado, 26 de maio de 2012, 16:00 
 
Estou muito contente por ter você de volta Comigo. É 
importante manter-se perto de Mim agora, Minha filha. O 
tempo é curto e você tem muito trabalho a fazer. 
Hoje Eu peço aos Meus seguidores, Minha querida filha, 
para rezar muito para o Meu amado Vigário, o Papa 
Bento XVI. Ele, Meu Santo Servo, está sob terrível 
perseguição, atrás de portas fechadas na Santa Sé. 
Eu lhe disse antes que os grupos maçônicos, que têm 
muito poder dentro do Vaticano, querem Meu amado Papa 
fora. 
E a sua intenção é derrubá-lo da cadeira de Pedro, 
através de meios desonestos. 
Como Eu já disse no passado, ele tem que fugir, porque 
não tem outra escolha. 
Esse tempo é curto. Vocês devem rezar muito, para que 
ele possa ficar o maior tempo possível, porque assim que 
ele sair, o impostor, o Falso Profeta, vai tomar seu 
lugar. 
Minhas lágrimas fluem por Minha querida Igreja na Terra 
neste momento. Todos os Meus servos sagrados, que 
aceitam Minha Santa Palavra, como é dada a vocês 
neste momento, ouçam-Me agora! 
Vocês devem permanecer fieis à Santa Missa e fazer os 
sacrifícios diários! Porque muito em breve vocês serão 
forçados a engolir uma mentira. 
Os sacrifícios diários, em honra da Minha Crucificação e a 
mudança do vinho em Meu Sangue e o pão em Meu 
Corpo, vão ser mudados, distorcidos, e Eu vou ser 
difamado através de novas leis, introduzidas pelo Falso 
Profeta. 
Vocês nunca deverão aceitar qualquer coisa que não é a 
Verdade! 
Vocês nunca deverão aceitar a heresia de dentro das 
paredes da Minha Santa Sé. Se o fizerem, então vocês 
vão retirar-se de Mim. 
Muitos de vocês têm que oferecer a Santa Missa em 
segredo e necessitam receber toda a coragem possível, 
rezando a Mim, pedindo-Me para lhes fazer fortes. 
As mudanças começarão na Santa Eucaristia em si. 
Vocês vão em breve ser informados de que a Sagrada 
Comunhão, a Minha Presença Real é, na verdade, 
outra coisa. 
Vocês serão informados que significa coisas diferentes. 
Mas isso é uma mentira terrível! 
A Santa Eucaristia é o Meu Corpo e Sangue, dada a 
vocês, para permitir-Me enchê-los com o Meu Espírito 
Santo, para dar-lhes o alimento necessário para suas 
almas. 
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Quando chegar a hora, e a vocês, os Meus servos 
sagrados, for apresentado a nova interpretação moderna, 
então saberão que a contaminação já começou. 
Isto é, quando vocês precisarão se preparar. Reúnam-se e 
defendam a Verdade da Minha Crucificação! Não aceitem 
as mentiras, as mudanças na Santa Missa e da Sagrada 
Eucaristia! Porque, se o fizerem, então Minha Presença 
será perdida para todos os filhos de Deus. 
Sigam-Me! Este é o maior desafio, que vocês devem 
enfrentar, mas Eu vou dar-lhes as graças para 
discernir a Verdade da ficção sacrílega, que vocês 
serão solicitados a aceitar em Meu Santo Nome. 
Vocês devem pedir a Minha ajuda agora, através desta 
Cruzada de Orações (56):  
É por padres, em busca da proteção para a Eucaristia: 
 
Ó Querido Pai, em nome do Vosso precioso Filho, 
que se sacrificou na Cruz por toda a Humanidade, 
ajudai-me a permanecer fiel à Verdade! Cobri-me com 
o preciosíssimo Sangue de Vosso Filho e dai-me as 
graças para continuar a servi-Lo na fé, na confiança e 
na honra, para o resto do Meu ministério! Nunca me 
deixeis desviar do verdadeiro significado do sacrifício 
da Santa Missa ou da apresentação da Sagrada 
Eucaristia para Vossos filhos! Dai-me a força para 
representá-Lo e alimentar o Vosso rebanho, na 
maneira que deve ser alimentado com o Corpo, 
Sangue, Alma e Divindade de Vosso Filho, Jesus 
Cristo, o Salvador da Humanidade. Amém. 
 
Por favor, saibam que Eu ando com cada um de vocês, 
Meus amados servos sagrados, todos os dias. 
Eu vou segurá-los. Confiem em Mim e Eu vou mantê-los 
próximo ao Meu Sagrado Coração, nestes tempos de 
tormento terrível dentro da Igreja Católica! 
Seu Amado Jesus 
 
444. Satanás irá convencê-los que Minhas 
mensagens vêm dele 
Recebido domingo, 27 de maio de 2012, 18:00 
 
Minha filha, muitos dos Meus seguidores questionam que 
muitas dessas profecias causam medo em seus corações. 
Muitos acreditam que Eu crio medo. Mas isso não é 
verdade. 
O medo que inunda muitas almas é a percepção do 
que o que Eu digo é a Verdade. 
Como qualquer bom pai avisa as crianças dos perigos da 
vida. 
Às vezes, os perigos, que um pai adverte, pode causar 
medo. No entanto, o medo relaciona-se ao mal, que 
está à frente, causado pelo homem. 
A mesma coisa é com o mal no mundo. É causado pelo 
homem que, por sua vez, é influenciado pelo enganador, 
Satanás. 
As profecias, dadas para a raça humana por Deus, 
desde o início dos tempos, têm colocado medo nos 
corações de alguns. 
No entanto, elas causaram muitos risos em outros lugares. 
Isso aconteceu também com Noé quando começou a 
construir a Arca. Enquanto as pessoas estavam rindo 
dele, zombando e ridicularizando, eles com medo fizeram 
o que foi pedido, construíram a Arca para salvar-se. 
Aqueles que riram, ridicularizaram e rejeitaram Noé, 
foram destruídos. 
Todas as profecias que vêm de Deus incluem avisos 
para encorajar a Humanidade, para estar preparada 
para tais eventos. 
Somente preparando as suas almas vocês podem 
suportar o tormento que está na frente, o tormento que é 
causado pelos pecados dos homens. 
Para aqueles dos Meus seguidores, que questionam que 
Minhas mensagens podem causar medo, Eu digo isto: 
Não acreditem nas mentiras, plantadas em seus corações 
por Satanás, que Deus jamais daria ao mundo 

mensagens, que provocam medo nos corações dos Seus 
filhos. 
Muitos de vocês agora, especialmente aqueles que Me 
amam, estão sendo afastados da Minha Santa Palavra. 
Uma das provocações favoritas de Satanás é 
convencer vocês de que mensagens divinas não 
contêm profecias que causam medo. 
Certamente essas mensagens só podem ser do mal... 
Satanás ri, porque com sua astucia consegue enganar. 
Satanás irá convencê-los que Minhas mensagens vêm 
dele, tão desesperado ele está, para convencê-los a 
não seguir as Minhas instruções. 
A vocês, Meus seguidores, deve ser dito a Verdade. 
Devo prepará-los e isso significa avisando com 
antecedência das coisas que vêm, só para protegê-los. 
Para salvá-los. 
Nunca ouçam essas mentiras! 
Minhas mensagens são dadas a vocês por causa do Meu 
Amor Divino para toda a criação. Permitem-Me orientá-los, 
como qualquer bom pai faz. 
Ouvindo e seguindo Minhas instruções de oração, Eu vou 
lhes proteger. 
O medo não vem de Mim. Quando vocês acreditam em 
Mim e confiam em Mim, não vão ter medo, não importa o 
quanto o mal é apresentado a vocês através dos pecados 
da Humanidade. 
Uma coisa que vocês nunca devem fazer é: esconder-
se e assumir que tudo ficará bem. 
Porque fazendo isso, vocês descartam a existência do mal 
no mundo. 
Aceitem que Satanás existe! Acreditem que a oração pode 
e irá diluir seus poderes! 
Então, levantem-se e assumam a responsabilidade, como 
Meus seguidores, Jesus Cristo! 
Quando vocês encararem a Verdade, permitir-Me-ão levá-
los e o medo não entrará em seus corações. 
Seu Amado Jesus 
 
445. Saibam que os 1.000 anos, referido no 
Livro do Apocalipse, significam exatamente 
isso 
Recebido segunda-feira, 28 de maio de 2012, 20:45 
 
Minha muito amada filha, se os homens questionam os 
Ensinamentos contidos na Bíblia Sagrada, isso é a 
natureza humana normal. 
Quando os homens torcem os Ensinamentos da Bíblia 
Sagrada para se adequar a sua própria agenda, isso Me 
ofende. 
Mas, quando os Meus servos sagrados denunciam 
partes da Bíblia Sagrada e as joga pro lado, como se 
elas não fossem de nenhuma conseqüência, assim 
eles Me negam, o Filho do Homem. 
Tudo contido na Bíblia Sagrada vem de Meu Pai 
Eterno, que sancionou a cada Palavra através de Seus 
servos ungidos. 
Acreditem que a Santa Palavra de Deus está contida 
no Livro do Meu Pai, e nenhuma Palavra é mentira! 
Por que então aqueles, que professam ser estudiosos e 
especialistas na Verdade, contida na Bíblia Sagrada, 
questionam Minha Santa Palavra, que Eu apresento a 
vocês nessas mensagens? 
Minha Verdade está sendo dada a vocês agora, mais uma 
vez, para refrescar suas memórias, para lembrá-los dos 
Ensinamentos contidos na Bíblia. 
Para os Meus filhos na Terra: saibam que as profecias 
contidas no Livro de Daniel e do Apocalipse ainda têm 
que acontecer. 
Saibam que os 1.000 anos, referido no Livro de 
Apocalipse, significam exatamente isso. 
Se era para ser algo diferente, então teria sido dado 
um tempo diferente. 
Minha Igreja, a Igreja Católica, não declarou a sua fé, 
porque eles não fizeram isso ainda. 
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Minha Igreja Remanescente, os tentáculos restantes da 
Minha Igreja Católica na Terra, vão entender o verdadeiro 
significado da Minha época de paz na Terra. 
Vocês estão no Fim dos Tempos, mas a Terra será 
renovada. 
Eu chamo a todos vocês, Meus servos sagrados! Minha 
Voz é rouca, porque Eu lhes imploro para responder ao 
Meu Chamado Santo dos Céus. 
Eu, seu amado Salvador, enviei muitos videntes e 
visionários para vocês até agora. Eles ajudaram a abrir 
suas mentes a esses eventos, que ainda estão por vir. 
Eu esperei até agora, para proclamar ao mundo as 
revelações finais. Agora Eu envio o Minha ultima 
mensageira, a Maria da Divina Misericórdia, a sétima 
mensageira, para preparar o capítulo final, como é 
revelado a vocês. 
Minha Voz é como um trovão. Ela continuará a ser 
ouvida por toda a Terra. Ela não vai parar até o dia em 
que Eu virei julgar. 
Vocês talvez não Me ouvem agora. Muitos de vocês irão 
descartar a Minha Palavra com uma arrogância, que Me 
fere profundamente. 
Outros irão, por causa do medo, ignorar-Me, pois é mais 
fácil dessa maneira. Mas logo as mudanças, do que Eu 
falo, vão acontecer. Aí então a Verdade vai começar a 
nascer em vocês. 
Eu chamo vocês agora e lhes digo isso: Aguardo a sua 
resposta, agora ou no futuro. 
Estou esperando. Eu continuarei, pacientemente, até o dia 
em que vocês virão correndo a Mim, buscar a Minha 
proteção. 
Eu nunca desisto de Meus servos escolhidos, aqueles, a 
quem Eu chamei em primeira instância. 
Vocês se lembram da primeira vez, que Eu lhes chamei? 
Vocês sentiram a Minha Voz, falando em as suas almas, 
pedindo-lhes para se juntar em união Comigo. Vocês 
podem Me ouvir agora? 
Peçam-Me para revelar a vocês agora, que sou Eu, o seu 
Jesus, que lhes imploro para vir! Subam e sigam-Me nesta 
última jornada árdua para a Vida Eterna! Não tenham 
medo da Minha chamada! Confiem em Mim e rezem esta 
oração, pedindo-Me para deixá-los ouvir a Minha 
chamada: 
Cruzada de Orações (57): Pelo Clero – Jesus, deixai-
me ouvir Vosso chamado! 
 
Ó meu querido Jesus, abri meus ouvidos para o som 
da Vossa Voz! Abri o meu coração ao Vosso chamado 
amoroso! Preenchei minha alma com o Espírito Santo, 
para que eu possa reconhecer-Vos neste momento. 
Eu ofereço minha humilde devoção para tudo o que 
Vós me pedis. Ajudai-me a discernir a Verdade,  
a levantar-me e a responder e a seguir a Vossa Voz,  
para que eu possa ajudar-Vos a salvar as almas de 
toda a Humanidade, Vossa Vontade é o meu comando. 
Dai-me a coragem para deixar-Vos guiar-me! Para que 
eu possa pegar a armadura necessária, para levar a 
Vossa Igreja em direção ao Vosso Novo Reino. Amém. 
 
Lembrem-se, Eu, Jesus Cristo, nunca permitirei que Meus 
servos sagrados saiam fora do caminho da Verdade. Eu 
estarei em cada esquina, cada avenida a apontá-los a 
direção certa. 
Vocês podem achar isso frustrante, às vezes. Vocês 
podem estar confusos. Vocês talvez não queiram ouvir a 
Verdade. Vocês podem ter medo. Mas saibam disso: 
Eu sempre lhes amarei. Eu sempre estarei ao seu lado. 
Eu nunca vou lhes abandonar. Seu amado Jesus 
 
446. Orações podem evitar as atrocidades, 
que estão sendo planejadas, incentivar o 
uso de bombas nucleares 
Recebido terça-feira, 29 de maio de 2012, 17:42 
 
Minha muito amada filha, Meus profetas, Meus 
mensageiros e todos os verdadeiros visionários no mundo 

estão se unindo em espírito, para proclamar Minha Santa 
Palavra neste momento. 
Estes escolhidos, para a missão difícil, garantir que as 
almas de toda a Humanidade sejam preparadas para 
Minha Segunda Vinda, estão sendo instruídos para gritar 
ao mundo. 
Logo eles vão pedir orações urgentes para ajudar 
aqueles, que sofrerão nas guerras vindouras. 
O tempo está próximo para as guerras acontecerem, e 
muitas almas inocentes serão as vítimas nesses terrores, 
cheios de ódio contra os filhos de Deus. 
Muitos vão ser rasgados em direções diferentes nessas 
guerras, e muita confusão existirá no Oriente Médio. 
Tantas guerras pequenas vão acontecer. 
Muitos lados, divididos em todas as direções, irão se 
fundir em apenas um pequeno número de lados. 
Em seguida, os maiores exércitos vão se envolver 
com muitas nações, que se juntarão. 
Minhas lágrimas caem sobre esse terrível mal, conduzido 
através da influência de Satanás, que quer matar o maior 
numero de pessoas possível e tão depressa quanto 
possível. 
Rezem para que essas guerras sejam diluídas! 
Rezem para que os filhos de Deus, através das suas 
orações, possam evitar as atrocidades, que estão 
sendo planejadas para incentivar o uso de bombas 
nucleares! 
Minha querida filha, Satanás fará tudo ao seu alcance 
neste momento para incentivar a Igreja Católica, para 
denunciá-la e declarar estas mensagens como 
heresia. 
Você deve ignorar esses ataques! Todos aqueles, que 
seguem os Meus Ensinamentos, só precisam seguir o seu 
coração e será fácil discernir a verdade. 
Se aos Meus profetas não forem dadas as Graças do Céu, 
para suportar tais perseguições, então Minha Santa 
Palavra, Minhas instruções para preparar todos os filhos 
de Deus para Minha Segunda Vinda, não serão ouvidos. 
Se não fosse a persistência obstinada de todos os 
profetas de Deus e mensageiros de Deus, desde o 
início dos tempos, então os filhos de Deus 
permaneceriam ignorantes. 
Uma vez que o conhecimento é dado a vocês, Meus 
seguidores preciosos, vocês nunca devem ter medo, pois 
vocês estão seguindo o caminho para a Vida Eterna. 
Qualquer outro caminho, independentemente das 
tentações gloriosas, mas inúteis, que puxam vocês as 
armadilhas do mundo, não vão levar vocês para Mim. 
Porque, se, e quando as mentiras sobre Minha Eucaristia 
começarem a surgir, vocês devem ser corajosos e ir 
embora. 
Rezem por força, determinação e coragem de seguir-Me 
no caminho final para a salvação. Seu amado Jesus 
 
447. Minha agonia no jardim está sendo 
revivida mais uma vez e estou com a dupla 
dor do sofrimento 
Recebido quarta-feira, 30 de maio de 2012, 15:30 
 
Minha muito amada filha, o tormento infligido a você por 
aqueles, fracos na verdadeira humildade, mas que 
professam falar em Meu Nome, vão intensificar agora.  
Não ouça a nenhuma voz, só a Minha! Não se envolva 
com aqueles ou responda aqueles, que Me insultam!  
Eles permitiram o orgulho humano para bloquear-Me e 
não só isso, eles também Me perseguem.  
Minha Segunda Vinda será semelhante aos eventos, que 
ocorreram durante Meu tempo na Terra, quando vim pela 
primeira vez.  
Minha Santa Palavra vai ser questionada, criticada, 
julgada e rejeitada. 
Os primeiros que Me rejeitar serão os Meus próprios, 
as almas que Me amam mais. Eles vão ficar na frente 
da fila, para atirar a primeira pedra.  
Minha agonia no jardim está sendo revivida mais uma vez 
e Minha dor e sofrimento são duplos.  
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Eu agonizava sobre os pecados da Humanidade, não só 
daqueles, que viveram naquela época, mas aqueles que 
Me rejeitam hoje. Aqueles, que Me rejeitam hoje, Me 
machucam mais, porque Eu morri por seus pecados. Eles 
não aprenderam nada.  
Aqueles, que zombaram de Mim e rasgaram Meu olho 
com o espinho, o mais afiado da coroa de espinhos, 
são aqueles representantes da Minha Igreja na Terra.  
Eles não vão aceitar a Minha Segunda Vinda ou os avisos 
que revelo a eles agora.  
Cada Palavra, pronunciada dos Meus lábios, está sendo 
devorada por essas almas humildes como crianças, em 
um período de fome.  
Aqueles, alimentados pelo conhecimento da Verdade 
dos Meus Ensinamentos, viram a cabeça e olham para 
o outro lado.  
A humildade não está mais presente nas almas de muitos 
dos Meus seguidores, então eles não serão capazes de 
beneficiar-se das Minhas Graças especiais.  
Até que vocês se tornem pequenos aos olhos de 
Deus, vocês não podem Me ouvir. 
Até que vocês denunciem o orgulho e a arrogância, 
vocês não vão sentir o Poder do Espírito Santo.  
Quando vocês Me rejeitam hoje, vocês pregam o 
primeiro prego na Minha Mão. 
Quando vocês, Meus servos sagrados, denunciam a 
Minha Santa Palavra, dada a vocês agora, vocês pregam 
o segundo prego na Minha outra Mão. 
Aquelas pobres almas, que não têm interesse em Meus 
Ensinamentos ou na Salvação que Eu dei ao mundo 
através da Minha Morte na Cruz, não têm ninguém para 
orientá-las.  
Eles são as vítimas aqui. Eles não estão sendo 
levados para Mim. A eles está sendo negada a chance 
de preparar-se para a Minha Segunda Vinda.  
Agora Eu chamo todos Meus seguidores para preparar-se. 
A batalha entre os crentes começará em breve. A metade 
não só denunciará essas mensagens, mas elas vão tentar 
bani-las.  
A outra metade irá utilizá-las para converter os outros.  
Essas almas simples perdidas, que não Me conhecem 
ainda, vão conhecer-Me logo, quando Eu revelar a 
Verdade a elas, durante o GRANDE ALERTA.  
Será mais fácil para elas ver a Verdade, do que para 
aqueles, que dizem que Me amam, mas que Me negam 
agora.  
É por isso, que vocês precisam rezar pelas Graças, para 
lhes permitir ver-Me, ouvi-Me e deixar-Me preparar-lhes 
para Minha Segunda Vinda!  
Nunca pensem que, para realmente Me seguir, 
especialmente neste Fim dos Tempos, vai ser fácil.  
Por este tempo não será suficiente uma homenagem 
silenciosa a Minha Santa Palavra.  
Vocês serão como novos recrutas em qualquer exército. 
Vocês terão que treinar, renovar as suas almas e virem a 
Mim através dos Sacramentos, antes de serem 
suficientemente fortes e corajosos para espalhar a Minha 
Santa Palavra.  
A propagação das Minhas Cruzadas de Orações será sua 
primeira tarefa. 
Vocês, Meu exército, vão levar a maior Cruzada da Minha 
Santa Missão na Terra como nunca antes. Vocês vão 
começar pequeno, mas vão aumentar para 20 milhões.  
As orações e sofrimentos da Minha Igreja Remanescente 
podem ser suficientes para salvar toda a Humanidade. 
Nunca se esqueçam de que suas orações podem salvar 
as almas dos pecadores mais graves, tão poderosa é a 
oração. Então preparem-se para unirem-se. Preparem-se 
bem, porque esforços serão feitos, para parar vocês. 
Aceitem os insultos abusivos, que serão lançados a vocês. 
Saibam que todo tipo de argumentos serão 
apresentados a vocês, a fim de impedi-los em sua 
missão. Mas saibam que Eu vou guiá-los, orientá-los e 
torná-los fortes.  
Saibam também que vocês, Meu exército, serão 
responsáveis pela salvação de milhões de almas. 
Almas, que já não teriam mais nenhuma esperança.  

Deixem Meu Amor tocar as suas almas e ligá-los juntos 
como um só, em união Comigo, o seu Jesus.  
Permitam-Me cobri-los com o Meu Precioso Sangue e dar-
lhes Meus Dons, para ajudá-los a permanecerem fieis a 
Mim, de modo que, não importa o quão forte é a tentação, 
vocês nunca negarão a Minha chamada para vocês agora.  
Eu abençoo a todos, Meu forte exército.  
Vou levá-los na sua marcha para a Nova Era de Paz, a 
cada passo do caminho.  
Seu amado Salvador, o Redentor da Humanidade, Jesus 
Cristo 
 
448. Virgem Maria: Junho, o mês da 
Cruzada da conversão 
Recebido quinta-feira, 31 de maio de 2012, 21:00 
 
Minha filha, todo esforço está sendo feito por Satanás e 
aquelas almas, que ele infectou, para minar a Palavra 
Santíssima do Meu Filho.  
Lembrem-se sempre, que Satanás planta as primeiras 
sementes de dúvidas, também dentro dos corações das 
almas escolhidas.  
A pior condenação será derramada sobre estas 
Mensagens Sagradas, por aqueles, que estão 
intimamente unidos ao Meu Precioso Filho.  
Quando Satanás faz isso, ele ganha almas.  
Não deixe que ele faça isso, Minha filha! Vá embora e não 
se envolva com ele! 
Meu Filho nunca defendeu a Sua Santa Palavra, e nem 
você deve sucumbir a essa tentação!  
A escala da influência satânica está crescendo e se 
espalhando por todo o mundo.  
Meus pobres filhos sofrem muito e Eu choro lágrimas de 
tristeza, quando vejo seu desalento e tristeza.  
Rezem Meus filhos, para a paz neste momento, para que 
os filhos de Deus em todo lugar voltem para o Meu Filho 
para receber força.  
Somente a Intervenção Divina, dada por meio das Graças, 
fornecidas através das suas orações, podem aliviar sua 
dor e seu sofrimento.  
Meu Filho anseia pelas almas, para que voltem a Ele, pois 
só Ele pode dar-lhes o conforto que elas precisam. Nada 
mais vai proporcionar alívio ao tormento, que vocês agora 
suportam.  
Rogo-lhes, filhos, que dediquem o mês de junho para 
a conversão da Humanidade e para garantir que ela 
venha buscar a salvação.  
Chamem este mês o “mês da Cruzada da conversão” 
e rezem como um só em grupos de orações em todo o 
mundo.  
Aqui é a Cruzada de Orações para a Cruzada de 
conversão: 
Cruzada de Orações (58): Cruzada de Conversão 
 
Ó querido Jesus, eu Vos chamo para abraçardes 
todos os filhos de Deus e cobri-los com Vosso 
Preciosíssimo Sangue! Que cada gota do Vosso 
Sangue envolva cada alma, para protegê-la do mal!  
Abri os corações de todos, especialmente das almas 
endurecidas e daqueles, que Vos conhecem, mas que 
são manchados com o pecado do orgulho, para 
caírem e implorarem que a Luz do Vosso Amor possa 
inundar suas almas! Abri seus olhos para verem a 
Verdade, para que a aurora da Vossa Divina 
Misericórdia se derrame sobre eles, para que sejam 
cobertos com os raios da Vossa Misericórdia.  
Convertei todas as almas através das Graças,  
que eu Vos peço agora, querido Jesus!  
(intenção pessoal aqui)  
Peço-Vos misericórdia e ofereço-Vos um dia de jejum  
toda semana neste mês, em expiação por todos os 
pecados. Amém. 
 
Filhos, vocês devem jejuar por um dia a cada semana, 
no mês de junho!  
Vocês devem rezar o Rosário e o Terço da Divina 
Misericórdia diariamente! 
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Fazendo isso, filhos, vocês vão salvar as almas de 
milhões, através da Misericórdia do Meu Filho Jesus 
Cristo. Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
449. “666” será implantado, seu número 
escondido, em um chip, que vocês serão 
forçados a aceitar, tal como qualquer 
vacinação 
Recebido sexta-feira, 1° de junho de 2012, 20:15 
  
Minha muito amada filha, o Anticristo já está 
preparando o seu plano de paz, que ele vai apresentar 
logo depois que as guerras espalharem no Oriente Médio 
e quando a dor e a angústia terrível significar que não há 
sinal de esperança. 
Então ele vai aparecer de repente e se apresentar ao 
mundo como um homem de paz, como uma jóia, que vai 
brilhar no meio da escuridão. 
Quando ele surgir, ele será visto como um dos líderes 
políticos mais carismáticos de todos os tempos. 
Sua personalidade e seu físico, bonito atraente e 
cuidadoso, vai enganar a maioria das pessoas. 
Ele vai transmitir amor e compaixão e será visto como 
Cristão. Com o tempo ele vai atrair muitos seguidores, que 
crescerão em números, de modo que ele se tornará 
semelhante a Mim, o Messias. 
Ele será visto como promotor da unidade entre todas as 
nações e ele será amado em quase todos os Países do 
mundo. 
Em seguida, ele demonstrará ter habilidades 
sobrenaturais. Muitos acreditarão que ele foi enviado por 
Meu Pai, e que ele seja Eu, Jesus Cristo, o Salvador do 
mundo. 
Eles vão adorá-lo, amá-lo e dar suas vidas por ele e ele 
vai rir e zombar deles, as escondidas. 
Esta será a maior decepção de todos os tempos e o plano 
é para roubar suas almas, para levá-los longe de Mim. 
Ele e o Falso Profeta, que vai sentar-se como um rei 
na Sede de Pedro, secretamente construirão uma 
religião mundial. 
Isto parece ser uma religião tipo cristã, que promove amor. 
No entanto, não será promovido o amor de um ao outro, 
que vem de Deus. Em vez disso, irá promover o amor e a 
lealdade ao Anticristo e o amor de si mesmo. 
A abominação não para por aí, porque, quando eles 
seduzirem os filhos de Deus, o ataque começará. 
De repente, todos serão obrigados a aceitar a “marca de 
um mundo”, a “marca de fidelidade” (a marca da Besta). 
Um mundo unido, em que todos os homens terão que 
participar. 
Isso vai controlar o seu dinheiro, seu acesso aos 
alimentos e como vocês vivem. 
Muitas destas regras vão fazer de vocês prisioneiros. A 
chave da cela, que manterá vocês sob o controle 
deles, será a Marca da Besta. 
666 será implantado, seu número escondido, em um 
chip, que vocês serão forçados a aceitar, tal como 
qualquer vacinação. 
Uma vez implantado, isto irá envenenar, não apenas sua 
mente e a sua alma, mas também o seu corpo. Porque 
isto será como uma praga, destinada a acabar com 
grande parte da população no mundo. 
Vocês não devem aceitar a marca! Ao contrário, Eu vou 
ensinar-lhes o que fazer. 
Muitos vão aceitar a marca, porque eles vão se sentir 
impotentes. 
O Selo do Deus Vivo, a Cruzada de Orações (33), é a 
sua salvação. 
Quando receberem Meu Selo de Proteção, dado a 
vocês pelo Meu Pai Eterno, vocês não terão que 
aceitar a marca da besta. 
Vocês não vão ser tocados. Suas casas não serão 
vistas, pesquisadas, nem destinadas a eles, porque 
serão invisíveis aos olhos do exército de Satanás. 
Vocês precisarão manter alimentos escondidos, que 
vão durar alguns anos. Vocês precisarão aumentar 

suas próprias colheitas, armazenar sua própria água e 
guardar todos os objetos sagrados em torno de 
vocês! 
Minha Igreja Remanescente irá crescer e se espalhar e a 
vocês serão dado abrigo, se for necessário. 
Muito planejamento é necessário agora! 
Aqueles, que riem do que vocês fazem, ou dizem: “Com 
certeza Jesus não lhes pediria para fazer isso...” 
”...Ele não fornece todos os Seus seguidores no tempo de 
necessidade?...” 
Mesmo um pão e um peixe podem ser multiplicados. 
Por isso, não importa se vocês só tem um pouco de 
comida, porque Eu vou protegê-los e vocês estarão 
seguros. 
Rezem muito para aquelas almas, que serão incapazes de 
evitar a Marca! 
Essas almas inocentes serão salvas, as que estiverem em 
estado de graça, no momento de serem forçadas a aceitar 
o chip. 
O resto de vocês devem planejar proteger suas 
famílias e manter fidelidade à Sagrada Eucaristia e na 
participação da Santa Missa. 
Quando o Anticristo devorar todas as religiões, as únicas 
armas as quais ele será impotente, é a Santa Missa e a 
transubstanciação do pão e do vinho no Meu Corpo e 
Sangue na Santa Eucaristia. 
Minhas missas devem continuar! Aqueles de vocês, que 
sabem disso, devem reunir-se em números agora e 
começarem os preparativos! 
Quanto mais cedo vocês se prepararem, mais Graças 
serão dadas a vocês, para crescerem suas fileiras em 
torno do mundo. 
A Pedra será carregada com um novo prédio, que eles 
dizem, que vai ser Meu novo templo. Mas isto é falso. 
Mas quando a perseguição terminar, a Minha Igreja 
Remanescente e Meu Povo Escolhido terão o Templo 
reconstruído e Minha Nova Jerusalém descerá do Céu. 
Ela descerá em glória. As trombetas serão ouvidas no Céu 
e na Terra ao mesmo tempo. 
E aí Eu irei. Você, Minha filha, vai anunciar a Minha 
chegada e muitos irão cair no chão e chorar com alívio, 
amor e alegria em êxtase. 
Pois, é o momento que eles estavam esperando. O Céu 
vai acender, o trovão vai retumbar e os coros dos Anjos 
cantarão em doce uníssono, e todos os filhos de Deus vão 
dar boas vindas ao verdadeiro Messias. 
Eu, Jesus Cristo, virei para julgar. E os Céus e a Terra 
vão se tornar um. 
O novo esplendor glorioso, a Terra renovada, vai surgir e 
o Novo Paraíso vai abraçar todos aqueles, cujos nomes 
estão no Livro da Vida, que irão se unir como um só. 
E quando o mundo velho, sujo com a mancha do pecado, 
tiver chegado ao fim, a Nova Era estará apenas 
começando. 
É para isto que vocês devem se esforçar! É para isto que 
vocês são intitulados, como parte da sua herança natural. 
Focalizem-se somente na salvação de todas as almas! 
É por isso que devem ignorar os obstáculos apresentados 
a vocês. A perseguição. A dor. O horror do mal pelas 
mãos dos outros. Tudo o que importa é a salvação das 
almas. Seu Salvador, Jesus Cristo 
 
450. Virgem Maria: Eu revelei essas 
atrocidades para os pequenos filhos 
Melanie e Maximino em La Salette 
Recebido sábado, 2 de junho de 2012, 11:00 
  
Minha filha, é importante que todos aqueles, que amam o 
Meu Filho, rezem pelas graças de força e perseverança 
neste momento. 
O conhecimento, que está sendo revelado para vocês, 
filhos, através destas mensagens, é para ajudar-lhes para 
se prepararem. 
Nunca sintam que, como exército de Deus, não serão 
capazes de suportar o regime do mal, prestes a 
mostrar-se ao mundo em breve. 
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Lembrem-se sempre do poder do Meu Santo Rosário! 
Lembrem-se sempre: o poder do Meu Pai é o maior Poder 
de todos. 
Nenhum poder é tão forte, que possa derrotar o Poder 
mais glorioso de Deus. 
Quando vocês são verdadeiros filhos de Deus, quando 
vocês verem ao Pai através do Meu Filho, vocês estarão 
protegidos. 
O medo é causado pelo desconhecido, mas também 
pode ser causado quando a Verdade for revelada. 
Permitam que as Graças, que estão sendo dadas a vocês 
por meio das Cruzadas de Orações, para dar-lhes a paz 
na mente e força de alma, para marchar para a salvação 
das almas. 
Se mais almas são convertidas para o amor do Meu Filho, 
mais forte serão as suas Cruzadas. 
Amem-se uns aos outros e unam-se em oração, para 
ajudar a salvar os filhos de Deus do Anticristo. 
Rezem, rezem, rezem para que cada alma seja corajosa o 
suficiente, para rejeitar a sua marca venenosa. 
Eu revelei essas atrocidades para os pequenos filhos 
Melanie e Maximino em La Salette, há muito tempo. O 
tempo para essas profecias se desdobrarem, será em 
breve. 
Estas crianças foram informadas sobre os planos 
malignos e aceitaram o que Eu lhes disse. Agora vocês, 
filhos, devem aceitar que esses eventos vão ocorrer. 
Vocês devem rezar muito para diluir e mitigar grande parte 
da dor, que terá que ser suportada pela Humanidade. 
Sejam corajosos, filhos! 
Confiem em Meu Filho e permitam-Lhe a liberdade para 
orientá-los como Ele deve fazer, para que assim as almas 
possam ser salvas das garras da besta. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
451. Nunca vacilem! Nunca duvidem da 
Proteção da Minha Mão! 
Recebido sábado, 2 de junho de 2012, 21:00 
  
Minha muito amada filha, quando Meus seguidores Me 
permitem inundar as suas almas com Meu Amor 
incondicional, Eu inflamo dentro deles uma força que vai 
assustá-los. 
Vinde a Mim como crianças com confiança, com um 
coração simples e aberto, sem expectativas, e Eu lhes 
trarei uma paz, que vocês não vão encontrar em 
nenhum outro lugar! 
Enquanto Eu choro sobre a maneira em que o mal e a 
ganância têm dominado o mundo, Eu também estou cheio 
de alegria por causa do amor puro, que os Meus 
seguidores mostram a Mim, seu Jesus. 
Eles Me trazem consolo, conforto e Eu gostaria de 
envolvê-los em Meus braços. 
Eu gostaria muito que eles pudessem Me ouvir, dizer a 
eles o quanto Eu os amo. 
Eu anseio muito pelo dia em que estenderei a Minha Mão, 
segurando as suas mãos na Minha e levá-los para o Meu 
Novo Reino, quando enfim estaremos juntos em casa. 
Esse dia não está longe. 
Para todos os Meus seguidores: vocês têm que Me 
escutar neste momento! 
Vocês devem ser fortes e perseverar durante as 
tribulações que vêm e nunca desanimar! 
Caminhando ao longo do caminho, indicado a vocês para 
o Meu Reino, vai machucá-los. Muitos de vocês vão 
tropeçar e falhar. 
Alguns de vocês vão correr para trás da mesma maneira 
em que vieram. 
Outros vão sentar-se, desistir e permanecerem presos 
entre o início da sua jornada e das portas da Vida Eterna. 
Tão fraco sua fé se tornará, por causa dos obstáculos que 
irão enfrentar. 
Os mais fortes não vão ter medo. Eles vão querer 
seguir em frente e usar cada gota de energia para a 
Nova Era de Paz. 
Nada vai atrapalhar-lhes em seu caminho. Eles saberão 
como suportar os sofrimentos futuros. 

Eles saberão como combater o inimigo. Com um pouco de 
medo em seus corações eles vão ouvir cada instrução 
dada a eles por Mim. 
Eles devem se esforçar sempre para voltar e levar 
aqueles, que são mais fracos. Aqueles que estão com 
medo. Eles devem levar sobre os seus ombros aqueles, 
que não têm a vontade e a coragem de se levantar em 
Meu Nome. 
Aqueles, que se recusarem a sua ajuda, serão 
deixados para trás e vão se tornar parte do reino da 
besta, do qual não há escapatória. 
Nunca vacilem! Nunca duvidem da Proteção de Minha 
Mão! 
Se vocês submetem tudo à Minha Santa Vontade, Eu vou 
cuidar de tudo. 
Confiem em Mim! Sigam-Me! 
O tempo é curto e o tempo é importante para se 
preparar para a batalha, que temos pela frente. 
Eu amo todos vocês! Nunca se esqueçam do Poder do 
Meu Amor! 
Seu amado Salvador, Rei da Salvação, Jesus Cristo 
 
452. Passem o mês de junho em 
contemplação silenciosa, como instruído 
pela Minha amada Mãe 
Recebido domingo, 3 de junho de 2012, 15:30 
   
Minha muito amada filha, Meus seguidores devem passar 
o mês de junho em contemplação silenciosa, como 
instruído por Minha amada Mãe. 
Este mês é o momento em que, através da Cruzada de 
conversão, muitas pessoas podem receber as Graças 
de conversão instantânea, através dos sacrifícios feitos 
por aqueles, que respondem a Minha Mãe, a Mãe da 
Salvação. 
Vocês precisam ficar silenciosos neste mês. 
Por favor, peço-lhes para visitar suas igrejas tanto 
quanto vocês puderem, para rezar o Meu Terço da 
Divina Misericórdia as 15:00 horas! 
Católicos, por favor recebam Minha Sagrada 
Eucaristia todos os dias, se puderem, durante este 
mês! 
Porque este mês será o momento em que os planos, 
silenciosamente em andamento para aumentar a 
instabilidade no Oriente Médio, estão sendo 
finalizados. 
Sejam fortes! Sejam pacientes! Sejam humildes de 
coração! 
Entreguem a sua vontade para Mim e ofereçam as suas 
aflições e sacrifícios pela conversão dos pecadores. 
Vão em paz, Meus amados seguidores! 
Meu Espírito Santo está cobrindo todos vocês neste 
momento, porque Eu dedico-lhes esta devoção especial. 
Seu amado Jesus 
 
453. Assim como fui rejeitado a primeira 
vez, serei rejeitado pela segunda vez 
Recebido segunda-feira, 4 de junho de 2012, 15:20 
  
Minha muito amada filha, muitos poucos do Meu povo 
escolhido, os Judeus, aceitaram-Me como o verdadeiro 
Messias, quando vim ao mundo e morri pelos pecados da 
Humanidade. 
Desta vez, muitos poucos Cristãos vão perceber que 
sou Eu quem fala com eles agora, antes que Eu venha 
pela segunda vez. 
Eles vão acreditar nas mentiras que brotam dos lábios 
dos mentirosos, os falsos profetas, que eles vão amar, 
enquanto vão rejeitar-Me com ódio, que está em 
desacordo com o Amor de Deus. 
Assim como fui rejeitado a primeira vez, serei 
rejeitado pela segunda vez. 
Vocês não devem sentir-se tristes com a maneira como 
Eu estou escarnecido, chutado, socado e Minhas 
mensagens ridicularizadas. Porque tal ódio contra a Minha 
Santa Palavra só pode vir de Satanás. Se a fúria de 
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Satanás torna-se intensa como é agora, então vocês 
podem ter a certeza que ele se preocupa com as almas, 
que pretendo salvar das suas garras. 
Bloqueiem os seus ouvidos! Olhem em linha reta na 
frente de vocês e concentrem-se apenas em Mim! 
Todo tipo de ataques serão arremessados contra vocês, 
Meus seguidores, para impedir-lhes de Me seguir. 
Todos os argumentos contra a Minha Palavra por aqueles, 
que se vangloriam de sua perícia em santos assuntos 
espirituais, devem ser postos de lado. 
Eles não têm o Espírito Santo em suas almas, porque eles 
não são dignos por causa do pecado do orgulho. 
Assim como Eu sofri a flagelação no pilar, assim 
também vou sofrer novamente agora, quando a Minha 
Santa Palavra é dilacerada com ódio por aqueles, que 
querem garantir que a Minha Palavra seja rejeitada. 
Eu digo a essas almas agora: Se vocês não aceitarem a 
Minha Mão de Misericórdia para salvar a Humanidade, por 
que então vocês mantêm tanto ódio em seus corações? 
Vocês não percebem que estão sendo tentados pelo mal, 
que quer cegá-los para a Verdade? 
Ódio, calúnia e difamação não vêm de Mim. Quando 
vocês permitem que esses pecados vis os superem, 
vocês não Me amam. 
Vocês vão voltar para Mim, quando estiverem diante de 
Mim durante o GRANDE ALERTA, se tiverem a humildade 
necessária para pedir-Me perdão. 
Se vocês não ficarem em silêncio agora, vocês vão sofrer 
e seus remorsos vão deixar vocês fracos e trêmulos diante 
de Mim. 
Quanto vocês Me ferem! 
Quanto vocês me fazem sofrer! 
Vocês Me flagelam como Eu fui flagelado pela primeira 
vez! E ainda vocês dizem que são Meus Discípulos! 
Vocês são um motivo de grande tristeza para Mim! 
Para os Meus seguidores Eu digo: ignorem essas 
provocações! 
Não abram as bocas e não se envolvam com aqueles, 
que apresentam ódio, raiva, e que professam ao 
mesmo tempo que Me amam. 
Como vocês podem Me amar, quando não demonstram 
amor ou paciência para os outros? 
Vocês são hipócritas, se flagelam outros em Meu 
Nome! 
Agora o tempo é maduro para a segunda rejeição, não 
é diferente que da primeira vez. 
A ridícularização significa, que aqueles auto-proclamados 
santos discípulos vão zombar Meus Profetas, tentando 
passar-lhes rasteiras, questionando o seu conhecimento 
das Escrituras. 
Meus Profetas não entendem as Escrituras e eles não 
vão defender a Minha Palavra. 
Estes assim chamados “santos discípulos”, assim como foi 
durante a coroação de espinhos na Minha cabeça, vão 
tentar fazer Meus Profetas aparecer estúpidos e indignos. 
Eles vão esforçar-se para envergonhá-los, no mesmo 
momento enquanto estiverem professando, para 
mostrar quanto sabem dos Meus Ensinamentos. 
O valentão vai continuar até o GRANDA ALERTA 
acontecer, quando então estas almas vão perceber o erro 
que cometeram. 
Eles vão chorar e sofrer por causa disso, mas Eu vou 
perdoá-los, porque Eu os amo. 
Mas muitos não irão se arrepender. Eles vão infligir terrível 
sofrimento e perseguição em Meus profetas do Fim dos 
Tempos. Nem por um momento eles vão desistir. 
Cada mágoa, insulto e agressão serão lançados a eles no 
Meu Nome, Jesus Cristo, Filho do Homem. 
Eles Me negarão até o fim, através da Minha Santa 
Palavra, dada a eles hoje. 
Em seguida, a eles será dado mais um tempo para 
aceitar o Livro da Verdade. Eles vão Me aceitar ou Me 
rejeitar. 
Então Eu vou reunir todas aquelas almas humildes, que 
Me amam, e o Novo Céu e a Nova Terra se unirão. 
Aqueles, que ainda Me rejeitam, serão lançados no fogo 
do inferno. 

Venho mais uma vez para salvar vocês. 
Abram os seus corações e vejam que sou Eu, Jesus, que 
lhes chamo agora! 
Se vocês não conseguem ver isso, então vocês precisam 
de muita oração, para que o Espírito Santo possa entrar 
realmente em suas almas. 
Lembrem-se, aqueles que são abençoados com o Espírito 
Santo, não insultam os outros, não cometem calúnia e não 
espalham ódio contra os filhos de Deus. 
Eles não querem controlar os filhos de Deus. 
Eles não quebram os Dez Mandamentos. Seu Jesus 
 
454. Satanás tenta envenenar as mentes de 
algumas das Minhas almas escolhidas 
desta missão  
Recebido terça-feira, 5 de junho de 2012, 22:00  
 
Minha filha, não é prudente aqueles, que seguem Meus 
visionários em todo o mundo, sucumbir ao novo plano do 
Mal.   
Ele pretende envenenar as mentes de algumas das 
Minhas almas escolhidas dessa missão.   
Ele vai virar um contra o outro.   
Ele vai criar dúvidas entre eles contra estas santas 
mensagens e isso vai causar-lhe muita dor e tristeza.   
O ciúme espiritual irá aumentar como uma besta, 
saindo debaixo do oceano, e vai derramar um terrível 
dilúvio de ódio, não só sobre Minhas mensagens, mas 
em você.   
Você deve rezar, porque isso acontecerá em breve.   
Aguarde esses eventos em oração diária e não permita 
que esta série de ataques possa desencorajá-la.   
Meus seguidores devem ficar atentos, porque quando 
isso começar, nos próximos meses, você também vai 
ser tentada a duvidar da Minha Santa Palavra.   
Esta profecia irá se desdobrar diante de você, e vai ser 
o ataque mais cruel e doloroso para esta missão até 
agora.   
Não é somente assim, que os ataques passam daqueles 
que promovem as mensagens àqueles, que acreditam ser 
autênticos visionários e profetas modernos, eles serão 
apoiados por alguns dos Meus servos sagrados. 
O veneno vai envenenar muitas almas e muitos vão Me 
rejeitar.   
Ignore estes ataques, Minha filha! Avança e dê ao mundo 
as Minhas mensagens o mais rápido possível!   
É importante que você espalhe a Minha Santa Palavra e 
as Minhas orações, mesmo entre aqueles, que não 
querem Me ouvir. Porque, quando estas mensagens forem 
apresentas a eles, muitos vão sentir remorso e a eles vão 
ser dadas as Graças para ver a Verdade.  
 Nunca subestimem o poder da influência de Satanás 
sobre vocês!   
O alvo dele é especialmente as almas, que Eu preciso 
para Me ajudar na Minha missão de salvar a Humanidade. 
Seu amado Salvador, Jesus Cristo 
 
455. Virgem Maria: Filhos, quando vocês 
sofrem nesta vida, vocês se aproximam do 
Meu Filho  
Recebido quarta-feira, 6 de junho de 2012, 17:05 
 
Filhos, quando vocês sofrem nesta vida, vocês se 
aproximam do Meu Filho. 
O sofrimento, por mais difícil que seja, traz Graças, 
especialmente se for encarado de bom grado para a 
salvação das almas.  
Quando vocês sofrem, lembrem-se sempre o quanto Meu 
Filho sofreu!  
Sua tortura física, lembrem-se, seria muito difícil de 
suportar por um homem.  
No entanto, o sofrimento mental pode criar a mesma dor.  
Para aqueles, que lutam contra o sofrimento: vocês devem 
pedir-Me, sua amada Mãe da Salvação, para ajudá-los a 
lidar com isso.  
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Vou levar os seus sofrimentos e oferecê-los ao Meu 
Filho precioso em seu nome, para salvar almas.  
Ele só vai tomar o que Ele necessita, e lhes dará conforto. 
Ele então irá aliviar sua carga.  
O sofrimento pode ser uma forma de purificação da alma.   
Rejeitá-lo e combatê-lo não vai dar alívio. Vai tornar-se 
um fardo muito mais pesado.  
Quando vocês oferecê-los com amor, serão aliviados dos 
seus pesos e se tornarão alegres.  
Nunca temam o sofrimento, porque isso os levará para 
mais perto do Sagrado Coração do Meu Filho. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
456. Foram 600.000 anjos caídos liberados 
das profundezas do inferno no ano 
passado e mais 5 milhões já foram 
liberados agora 
Recebido quinta-feira, 7 de junho de 2012, 20:00 
 
Minha muito amada filha, é hora de pegar as armas na 
batalha celestial, que grassa novamente com Satanás e 
seus anjos caídos.  
Agora foi desencadeado em cada nação o exército dos 
anjos de Satanás e seus discípulos fiéis na Terra estão 
infestando os filhos de Deus de todas as maneiras.  
Há os sinais visuais. A crise na Minha Igreja, a Igreja 
Católica, foi criada através das forças do mal, cujo objetivo 
mais importante foi jogá-la de joelhos. 
Não contente com isso, as forças do mal querem destruir 
a Santa Eucaristia, corrompendo-A.  
O plano de Satanás era destruir a fé dos Meus 
seguidores, desmoralizando Minha Igreja na Terra. 
Muitos dos Meus seguidores não prestam mais 
homenagem a Mim, seu Salvador, porque eles culpam os 
pecados daqueles, que Me representam na Igreja. Isso Me 
fere, quando Me desamparam tão rapidamente.  
A apostasia no mundo de hoje também foi planejada 
por Satanás, por tentar os filhos de Deus para negar a 
sua fé.  
Em vez disso, ele usa uma nova religião, muitas vezes 
conhecida como a religião da “Nova Era” (New Age). Em 
vez de glorificar a Deus, o Pai Eterno, eles glorificam o ser 
humano, como espiritualmente superior e no comando. 
Como Lúcifer, que quis ser, não só como Deus, mas 
que queria ser Deus, esse culto, em rápida evolução, 
quer convencer os filhos de Deus que estão no controle de 
seu próprio destino.  
Que tudo pode ser controlado através de uma falsa crença 
em um mundo metafísico, que não existe.  
A crença em falsos deuses, como no Buda, tem 
prejudicado tantas pessoas e levou-os para um 
mundo escuro, que parece brilhante a primeira vista, 
mas que falha em acender puro amor de um pelo 
outro. 
 Todos estas religiões da “Nova Era” (New Age) têm 
só uma intenção: a auto-obsessão e o amor de si 
mesmo, as custas dos outros.  
As guerras, que as ordens maçônicas de Satanás criam, 
se tornam abundantes, e o maior grupo de todos 
controlará o Oriente Médio através de massacres.  
Na Europa, eles vão controlar a introdução de uma nova 
moeda mundial, para tornar os povos como escravos.  
O aperto de Satanás é tão forte, que vai necessitar muita 
oração para derrubar o poder, que ele exerce. Em 
seguida, haverá a tentação de levar os filhos de Deus para 
longe da Verdade.  
Ele, Satanás, pode colocar caos na sua mente. Mas, 
enquanto ele não tem o poder de saber o que vocês 
pensam, ele pode colocar pensamentos e dúvidas em 
suas mentes.  
Quando no começo vocês resistem, orando pelas 
graças para se proteger, Satanás aumenta suas 
atividades.  
Satanás envia seus anjos (demônios) aos fiéis, para 
atormentá-los. Se vocês pudessem vê-los, isto os 
assustaria. Dois ou três podem cercá-los e podem lhes 

enganar, causar-lhes angustia, tornar-lhes confusos e 
encher suas mentes com pensamentos impiedosos contra 
outras pessoas.  
Qualquer coisa a ver com Deus, Suas Igrejas, Seus filhos 
e aqueles, que O representam na Terra, são o primeiro 
alvo.  
Depois ele tem como alvo aqueles, em lugares elevados, 
que têm controle sobre as vidas de milhões. Ele tenta-os 
com a corrupção, manipulação do poder e da introdução 
de leis ruins, concebidas para causar dor e sofrimento. E 
depois ele organiza as guerras.  
Filhos, não ignorem a batalha, pois é real!  
600.000 anjos caídos foram liberados das profundezas 
do inferno no ano passado.  
E mais 5 milhões já foram liberados agora. O tempo do 
exército de Deus no Céu, para destruir Satanás, já 
começou. O tempo do Meu exército na Terra, para 
pegar as armas, também começou.  
O tempo é curto. Temos muito trabalho a fazer. 
A oração é a arma. A conversão é o objetivo. Eu só posso 
alcançar a salvação das almas, se Minha Voz for ouvida 
neste momento.  
Satanás sabe disso. Ele colocou uma maldição sobre esta 
missão e vai puxar muitos dos filhos de Deus à distância. 
No entanto, ele não pode ganhar. Porque ninguém pode 
impedir que o Livro da Verdade seja revelado, porque sou 
Eu, Jesus Cristo, que faço isso.  
Muitas pobres almas ainda serão convencidas a olhar 
para o outro lado, quando Eu anunciar a Verdade para 
todo o mundo, que foi profetizada no Livro do Apocalipse.  
Nunca permitam que ele (Satanás) se envolva com vocês! 
Vocês podem fazer isso, se recusando a participar nos 
insultos ou escárnios por outros, quando vocês 
proclamarem a Minha Santa Palavra. Porque se 
envolvendo com ele, vocês lhe dão a munição que ele 
precisa, para jogá-los para baixo.  
Seu amado Jesus, Salvador de toda a Humanidade 
 
457. O livre arbítrio não pode ser tirado de 
vocês. Não posso obrigá-los a seguir-Me. 
Recebido sexta-feira, 8 de junho de 2012, 19:05 
 
Minha muito amada filha, muitos que lerem estas, Minhas 
Santas Palavras, dada à Humanidade por Amor, não 
compreendem Minhas intenções. 
Como o Filho do Homem, Minha promessa é salvar toda a 
Humanidade. 
Minha Crucificação na Cruz não foi simplesmente um 
momento no tempo, ou um momento na história. 
Foi um Sacrifício, feito para oferecer a cada um de 
vocês, ainda hoje, o Dom da Vida Eterna. 
Esta é uma promessa solene. A vida do mundo 
vindouro, Meu Reino na Terra, é para todos. 
Eu chego agora para prepará-los. 
Eu lhes disse antes que, embora Eu venha avisá-los dos 
perigos em rejeitar Meus Ensinamentos e os Dez 
Mandamentos, estabelecidos por Meu Pai Eterno, Eu não 
posso comandar ou exigir que os filhos de Deus Me 
ouçam. Para toda a Humanidade foi dado um Dom 
especial, bem como aos Anjos no Céu, o Dom do livre-
arbítrio. 
O livre arbítrio não pode ser tirado de vocês. Não posso 
obrigá-los a seguir-Me. 
Posso avisá-los, mostrar-lhes o erro de seus 
caminhos, mas não posso exigir que vocês 
respondam a Minha chamada. 
Eu só posso pedir. 
O livre-arbítrio, porque é um Dom, também pode ser um 
obstáculo, como está sendo usado por Satanás, para 
plantar mentiras em suas mentes. 
Ele pode fazer exigências de natureza muito violenta, em 
que vocês vão encontrar muita dificuldade para lutar 
contra, tal é o seu poder. 
Minha paciência está sendo testada neste momento, 
no Fim dos Tempos, como nunca antes. 
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Apesar da Minha Morte na Cruz, dei-lhes Minha vida com 
Amor, para salvar cada um de vocês; muitos esqueceram 
o que este Sacrifício realmente significa. 
Se Eu dei a Minha vida para a salvação da Humanidade, 
por que os Meus filhos não ouvem? 
Se eles não querem ouvir-Me agora, através destas 
mensagens, que é a escolha que fazem de sua livre 
vontade. Então por que eles continuam a interpretar mal e 
torcer o conteúdo da Bíblia Sagrada? 
Não importa o quanto Eu sou rejeitado, Eu nunca vou 
deixar o Meu dever, de adverti-los dos perigos que virão. 
Os perigos, do que Eu falo, não são apenas as misérias, 
planejadas pelos discípulos ímpios de Satanás sobre seus 
Países, o controle de seu dinheiro, sua comida ou a vida 
humana. Não. Os perigos do que vocês precisam estar 
cientes, acima de tudo, são os perigos de perder as suas 
almas para Satanás e seus anjos caídos. 
Se vocês prestarem atenção em Minha Palavra agora, 
depende somente e completamente de cada um de 
vocês. 
Tudo que Eu peço é, que vocês Me ouçam, para aceitar 
as Graças especiais que Eu concedo para vocês agora. 
Se não Me ouvirem, vocês não podem estar equipados 
adequadamente para salvar suas almas da besta. 
Eu abençoo a todos. Para aqueles, que estão confusos: 
Exorto-lhes para selecionar as orações que lhes foram 
dadas, através destas mensagens! 
Elas irão ajudá-los a responder ao Meu chamado do Céu. 
Seu Jesus 
 
458. Deus Pai: Eu vou lutar na batalha do 
Armagedom com a Hierarquia dos Céus 
Recebido sábado, 9 de junho de 2012, 15:45 
 
Minha doce filha, confia que Eu, seu Pai Celestial, vou 
fazer de tudo em Meu Poder, para salvar todos os Meus 
filhos na Terra. 
Embora Eu devo respeitar o Dom do livre arbítrio, dado 
por Mim, como um dos maiores presentes, para garantir 
que a Humanidade Me ame por sua própria vontade, e 
não pela força; vou fazer maravilhas e criar milagres para 
trazer Meus filhos para casa, onde estou. 
Embora sendo o Deus da Justiça, Eu nunca poderia 
tolerar ou aceitar o mal, mas vou perdoar todos aqueles, 
que voltarem ao Meu Filho e buscarem a redenção 
quando tiverem conhecimento do conteúdo do Livro da 
Verdade. 
Eu vou lutar na batalha do Armagedom com a 
Hierarquia dos Céus e, prometo, derrotar o inimigo e 
os demônios, gerados pela mão de Lúcifer. 
O tempo para Satanás ser banido por 1.000 anos está 
se aproximando e ai do homem, que não renunciar a 
ele ou a sua maldade! 
A todos será mostrado a Verdade do Meu Amor Divino e 
Meu desejo do Meu Reino esplêndido, Meu Paraíso, para 
ser compartilhado com todos. 
Toda tentativa através dos Meus profetas será feito, para 
atraí-los para os braços do Meu Filho. 
Não Me abandonem, Meus filhos, o seu Pai amoroso! 
Venham ouvir o Meu chamado! 
Não rejeitem a sua herança! 
Vocês estão enfrentando agora a maior crise desde a 
criação da raça humana, pois é chegado o momento para 
fazerem a escolha final. 
Estejam cientes de que toda mentira, toda a tentação de 
buscar consolo nos braços de Satanás e seus demônios, 
serão feitos para roubar suas almas. 
Apenas aqueles, que gastam tempo protegendo sua fé 
através da oração e dos sacramentos, serão forte o 
suficiente para suportar o seu poder. 
Lembrem-se que Satanás não pode vencer, porque ele 
não tem o poder. Ele irá atacar todos agora, mesmo as 
almas santas, para rejeitar a Mim e a Meu Filho amado. 
Ao contrário, ele vai levar-lhes em um abismo de trevas e 
confusão e vocês vão ser pegos em uma intrincada teia de 
enganos a partir da qual não serão capazes de escapar. 

Ouçam-Me agora! A batalha final começou. Não cometam 
o erro de rejeitar esta chamada, feito dos Céus, porque 
isso significa que vocês estarão perdidos para a 
eternidade! 
Oh, se vocês pudessem testemunhar a tragédia das 
almas, que vão recusar o cálice da salvação ... 
Elas vão cair desamparadamente juntas com Satanás 
para as profundezas do inferno, do qual não há retorno. 
Eu devo, como seu Pai, apontar os perigos que enfrentam. 
Por que vocês não querem ouvir? 
Se vocês acreditarem em Mim, então saibam que Eu 
irei enviar Meus profetas para adverti-los. 
Eu não fiz isso antes? Será que eles ouvem? Não. 
Muitos não ouvem, e ainda assim, a profecia evolui 
diante de seus olhos incrédulos. 
Desta vez Eu vim para anunciar que o tempo para o 
Meu Filho, o verdadeiro Messias, vir novamente, está 
próximo. 
Satanás sabe disso. Seu ódio por Mim é tão poderoso, 
que ele vai fazer de tudo para arrebatar Meus filhos para 
longe de Mim. 
Eu sou o seu Deus, o Início e o Fim. 
Eu criei o mundo no começo, e também vai ser pela 
Minha Mão que o mundo, como vocês conhecem, 
chegará ao Fim. 
Mas para os Meus filhos amados, que renunciam a 
Satanás, o mundo novo, o Novo Paraíso na Terra, 
espera por vocês com toda sua Glória. 
Não virem as costas! 
Não permitam que o raciocínio humano falho possa evitar 
que vocês e seus entes queridos entrem neste Paraíso 
esplêndido, onde não vai faltar nada para vocês! 
Escolham Meu Paraíso de Amor, alegria e beleza, um 
lugar especial onde vocês vão viver em perfeita harmonia, 
em corpo, mente e espírito. 
Sem corrupção. Sem pecado. Só o Amor. Onde vocês vão 
viver em união com a Minha Vontade Divina. 
Seu amoroso Pai Celestial, Deus, o Altíssimo 
 
459. O Falso Profeta não só assumirá a 
Igreja Católica, ele vai ditar sobre todas as 
Igrejas cristãs 
Recebido domingo, 10 de junho de 2012, 15:30 
 
Minha muito amada filha, peço a todos os Meus 
seguidores para mostrar coragem neste momento. 
Este não é o momento de cair e chorar. É o momento 
de lutar pela sua salvação. 
Apelo a todas as Igrejas cristãs, Meus clérigos e todos 
aqueles, que dedicaram suas vidas a Mim, seu Jesus, a 
ouvir as Minhas súplicas: 
Nunca abandonem a Verdade dos Meus Ensinamentos! 
Nunca Me abandonem! 
Nunca abandonem a Minha Igreja! Porque Eu sou a Igreja. 
Nunca abandonem o Meu Corpo, porque Eu sou o Pão da 
vida! 
Nunca aceitem as mentiras, que em breve serão 
implantadas no meio de vocês, para deslocar a Minha 
Igreja na Terra. 
É tempo de se preparar. 
Logo vocês vão ser obrigados a engolir uma nova 
religião, que será produzida pelo homem. 
Logo vocês vão ser alimentados à força com o que vai 
parecer ser a Sagrada Eucaristia, mas não vai ser o 
Meu Corpo. 
Vai tornar-se vazia, estéril e não dará nenhuma vida 
real. 
A única Santa Eucaristia que existe é a maneira pela 
qual a Minha Presença é conhecida no Santo 
Sacrifício da Missa, como é agora. 
Nunca desviem disso, mesmo que vocês sejam forçados a 
fazê-lo pelos pagãos, que assumirão Minhas Igrejas 
cristãs. 
Eles vão profanar Minhas Igrejas e transformá-las em 
nada mais do que locais de estabelecimentos de 
entretenimento sociais. 
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Vocês devem sempre seguir os passos que Eu ensinei 
aos Meus Apóstolos na Última Ceia. 
Agora vocês devem garantir para que tudo esteja no lugar, 
antes que o ataque comece. 
Em breve vocês vão achar que é impossível seguir uma 
falsa doutrina imposta a vocês pela abominação, que está 
à frente. 
O Falso Profeta não só assumirá a Igreja Católica, ele vai 
ditar sobre todas as Igrejas cristãs, as quais ele vai 
mesclar como sendo uma só. 
Mas não vai ser sobre Mim, Jesus Cristo, em que o 
Novo Templo será construído. Será um templo, para 
substituir a Santa Sé, a honra da besta. 
Prestem atenção agora nas Minhas Palavras, porque logo 
verão a Verdade! 
Para aqueles, corajosos o suficiente para resistir a esta 
perseguição da sua fé: Vocês devem planejar agora! 
Para aqueles, que não têm a força para lutar contra o 
reinado do Anticristo e o Falso Profeta: caiam de joelhos e 
implorem-Me para ajudá-los agora! 
Vou guiá-los através dos Meus novos líderes, que 
chegarão entre vocês, liderados por Meus dois 
testemunhos: Enoque e Elias, presente em Minhas 
Igrejas cristãs na Terra e da Casa de Israel, que vão 
influenciar a pregação dos Evangelhos de todo o 
mundo em breve. 
Nada vai impedir o Ensinamento da Verdade. 
Esta época vai ser difícil, mas levantem-se e sigam Meu 
exército na Terra, e mais almas serão salvas. Não 
abandonem o rebanho que tenho dado a vocês para 
liderar! 
Não temam, porque só seguindo o Meu caminho da Vida 
Eterna, vocês podem ser salvos! 
Sigam o caminho do Falso Profeta, e vocês não só vão 
tornar-se perdidos para Mim, mas vão levar almas 
inocentes ao caminho do inferno. 
Sejam corajosos, Meus servos sagrados! 
Aceitem que o tempo para o Meu Retorno é iminente! 
Vocês não têm tempo a perder!  
Seu Jesus 
 
460. Mãe da Salvação: Rezem para as 
Igrejas cristãs, para que possam ser dadas 
as Graças para defender a sua fé 
Recebido segunda-feira, 11 de junho de 2012, 12:02 
 
Todos os filhos de Deus estão sendo chamados em todo o 
mundo a se reunirem como um, para implorar a 
misericórdia do Meu Pai Eterno neste momento. 
Filhos, derramem seus corações para Meu Pai e 
peçam-Lhe para protegê-los e cobri-los com o 
precioso Sangue de Seu Filho. 
Vocês devem prestar atenção todos os dias a partir de 
agora, e rezar a Deus Pai em nome de Jesus Cristo, o 
Salvador do mundo, para toda proteção contra as forças 
do mal, que agora grassam em todos os cantos. 
Rezem, rezem, rezem para as Igrejas cristãs na Terra, 
para que possam ser dadas as Graças para defender a 
sua fé. 
Nunca percam a esperança, filhos, porque se forem fiéis 
ao Meu Filho e rezarem pedindo força, as suas orações 
serão respondidas. 
Hoje Eu peço que vocês continuem com as orações da 
Cruzada de Conversão e rezando o Santíssimo 
Rosário e o Terço da Divina Misericórdia. 
Este mês é designado para a conversão de muitas 
nações. 
O jejum deve continuar para salvar almas e ele pode 
ser realizado de acordo com as intenções de cada um. 
Continuem, filhos, a rezar pela conversão tão 
necessária neste momento. 
Obrigada por responder ao Meu chamado. 
A Mãe da Salvação 
 
 
 

461. Lembrem-se isto é uma guerra que 
será vencida por Minha Igreja 
Remanescente na Terra 
Recebido segunda-feira, 11 de junho de 2012, 16:30 
 
Minha muito amada filha, agora em breve aquelas almas 
inflamadas pelo Poder do Espírito Santo, por causa 
dessas mensagens, irão se reunir como um em todas as 
nações. 
Eles vão unir-se em uníssono para proclamar a Minha 
Palavra, para que cada alma perdida possa ser libertada 
das garras da besta. 
Minha Igreja Remanescente vai reunir rapidamente e 
crescer no mundo e a oração os colocará juntos, 
como uma Santa Igreja. 
Vou enviar ajuda para cada uma das Minhas duas Igrejas, 
Meus dois testemunhos na Terra. Eles vão subir e com 
coragem proclamar a Verdade em todos os cantos do 
mundo. 
Minha Voz será como repique de trovão e aqueles, que 
realmente Me amam, vão Me reconhecer. 
As Graças do Espírito Santo vão incendiar as almas dos 
Meus soldados e eles marcharão à frente e Me ajudarão a 
salvar a Humanidade. 
Alegram-se, Meu exército, porque vocês são abençoados 
por serem escolhidos para esta tarefa gloriosa! 
Através do seu amor por Mim, o Divino Salvador, vocês 
vão ajudar a salvar os seus pobres irmãos e irmãs de se 
perder para o mal. 
Venham agora, Meus seguidores, e permitam-Me levá-
los através da selva densa e espinhosa para a Luz do 
Meu Novo Reino sobre a Terra. 
Nunca temam a Minha Mão, porque agora Eu vou guiá-los 
sem medo na batalha contra o Anticristo. 
Lembrem-se isto é uma guerra que será vencida por 
Minha Igreja Remanescente na Terra. 
Lembrem-se também que o número das almas, que 
podem ser salvas, dependerá da força de sua fé, sua 
generosidade de espírito e sua vontade de sofrer no 
Meu Santo Nome. 
Eu amo vocês. 
Eu lhes abençôo. 
Eu dou-lhes as Graças que vocês precisam agora, para 
pegar sua armadura e marchar para a Vida Eterna. 
Seu amado Jesus 
 
462. O teste de um profeta autêntico está 
nas orações, que lhe são dadas para a 
Humanidade 
Recebido terça-feira, 12 de junho de 2012, 17:58 
 
Minha muito amada filha, saibam que Eu nunca iria 
condenar aqueles, que dizem que vêm em Meu Nome, 
mas que não o fazem. 
Eu amo todos os filhos de Deus, incluindo os falsos 
profetas, enviados para confundir a Humanidade neste 
momento. 
Muitas dessas almas estão cheias de amor por Mim e 
sentem a necessidade de se aproximar. Elas podem, não 
por culpa própria, imaginar que estão recebendo 
mensagens divinas. Vocês devem rezar por essas almas. 
Vocês nunca devem julgá-las. 
E há aqueles, que dizem que vêm em Meu Nome, mas 
que usam o emblema da besta. Lobos em pele de 
cordeiro, eles partiram para enganar as almas puras e 
manchá-las com o pecado do engano. 
Estes são os falsos profetas perigosos, cujo objetivo é 
torcer a Verdade dos Meus Ensinamentos, de tal 
forma, que não aparecem perceptíveis. 
Através de uma fachada externa de falsa humildade, eles 
irão fazer vocês acreditar em uma mentira em Meu Nome. 
Eles vão apresentar uma máscara tolerante de engano, e 
vocês serão convencidos do que eles estão espalhando a 
Verdade. 
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O teste de um autêntico profeta está nas orações, que 
lhe são dadas para a Humanidade. 
Conversão se espalha rapidamente pelo Poder do 
Espírito Santo, quando as mensagens vêm do Céu, e 
cobrem todas as religiões, todas as crenças, para uni-
los como um só. 
Peço oração neste momento para essas almas, que foram 
enganadas e levadas a acreditar que eles falam com a voz 
do Céu. Rezem por elas, para que recebam força para 
buscar a humildade, a fim de permitir que vejam a 
Verdade. 
Rezem para que elas não permitam que suas almas sejam 
usadas pelo impostor, para causar confusão entre os 
filhos de Deus. 
Rezem também, para aqueles, que não falam em Nome 
de Deus, mas que conscientemente falam com a 
língua de Satanás. Eles também precisam de suas 
orações, porque eles estão sendo usados sem piedade 
por Satanás, como um meio de espalhar mentiras. 
Seu amado Jesus 
 
463. A promessa de fidelidade à Vontade 
Divina de Deus Pai 
Recebido quarta-feira, 13 junho de 2012, 16:00 
 
Minha muito amada filha, assim como Meu Pai Eterno 
legou para a Humanidade o grande presente de Seu 
Selo (o Selo de Deus Vivo), assim também Seus filhos 
devem jurar fidelidade a Sua Vontade Divina. 
Peço a todos os filhos de Deus, que marchem para a 
frente no seu exército, para ajudar a salvar as almas de 
todos os filhos de Deus, incluindo os pecadores 
endurecidos, de fazer esta promessa. 
 
Cruzada de Orações (59): A promessa de fidelidade à 
Vontade Divina 
 
Ó Deus Altíssimo, ó Pai Celestial, eu Vos prometo 
minha firme lealdade em honrar-Vos e obedecer-Vos  
em todas as coisas segundo Vossa Divina Vontade na 
Terra. Através do Sangue Sagrado de Vosso único 
Filho amado, o verdadeiro Messias, eu Vos ofereço 
minha mente, meu corpo e minha alma em nome de 
todas as almas, para que possamos nos unir como um 
no Vosso Reino Celestial que vem, para que a Vossa 
Divina Vontade seja feita na Terra como no Céu. 
Amém. 
 
Vocês devem entregar as suas almas para Meu Pai 
Celestial, como um símbolo da sua fé e na memória da 
Minha Morte na Cruz, para que cada um de vocês bebam 
do cálice da salvação. 
Seu Jesus 
 
464. O GRANDE ALERTA não deve ser 
temido, mas vai causar dor naqueles, que 
não estão em estado de graça 
Recebido quinta-feira, 14 de junho de 2012, 18:15 
 
Eu, o seu amado Jesus, queria que você, Minha muito 
amada filha, pedisse a todos os Meus seguidores que 
prestem atenção em Minhas instruções. 
Olhem para cada membro da sua própria família, aqueles 
ao seu redor, que não seguem os Meus Ensinamentos. 
Procurem entre vocês as almas perdidas para Mim, que 
exteriormente Me rejeitam. Então Eu peço a vocês que 
rezem muito para elas neste momento. 
Vocês devem pedir misericórdia para as almas deles. 
Suas orações e sacrifícios podem salvá-los de um terrível 
sofrimento durante a purificação no GRANDE ALERTA. 
O GRANDE ALERTA não deve ser temido e deve ser 
bem vindo, como Meu presente especial, irá causar 
dor naqueles, que não estão em estado de graça. 
Preparem as suas almas com antecedência, porque as 
almas saudáveis encontrarão o GRANDE ALERTA como 
um evento alegre. 

Eles não vão sofrer, porque eles vão estar em estado 
de graça, especialmente se receberem o Sacramento 
da Confissão regularmente. 
Sua força vai ajudar aqueles, que precisam passar pela 
dor do Purgatório após o GRANDE ALERTA. 
Ajudem aqueles, que não querem ouvir e rezar 
diariamente o Meu Terço da Divina Misericórdia. 
Ofereçam um sacrifício para Mim, o seu Jesus, em 
reparação pelos pecados das suas famílias. 
Eu vou mostrar misericórdia para com todos os que 
aceitarem o estado escuro de suas almas, quando 
forem mostrados os seus pecados durante o GRANDE 
ALERTA. 
Apenas aqueles com genuína humildade e um coração 
puro serão perdoados. 
Aqueles, incluindo crianças que Me desamparam, 
necessitam desesperadamente de suas orações. 
Isto é a oração que vocês devem rezar para sua 
conversão durante o GRANDE ALERTA: 
 
Cruzada de Orações (60): Pela conversão das famílias 
durante o GRANDE ALERTA 
 
Ó querido e doce Jesus, eu imploro Vossa 
misericórdia pelas almas da minha família 
(Nomeá-las aqui) 
Eu Vos ofereço meus sofrimentos, minhas aflições e 
minhas orações para salvardes suas almas do espírito 
das trevas. Não deixeis nenhum destes Vossos filhos 
denunciar-Vos ou rejeitar a Vossa mão de 
misericórdia! Abri seus corações para se entrelaçarem 
com Vosso Sagrado Coração, para que possam 
buscar o perdão necessário, para salvá-los do fogo do 
inferno. Dai-lhes a chance de se reconciliarem, 
para que se convertam com os raios da Vossa Divina 
Misericórdia. Amém. 
 
Filhos de Deus, preparem-se todos os dias para o 
GRANDE ALERTA, porque ele pode acontecer a qualquer 
momento! Seu Jesus 
 
465. O céu será aberto como uma casa 
destelhada 
Recebido sábado, 16 de junho de 2012, 19:40 
 
Minha muito amada filha, Minha Palavra está sendo 
ouvida por milhões em todo o mundo, enquanto Eu 
preparo todos os filhos de Deus para a Minha Divina 
Misericórdia. 
Há aqueles, que são abençoados com o Espírito Santo, 
eles saberão de imediato, ao ler as Minhas mensagens, 
que elas vêm dos Meus Lábios Divinos. 
Aqueles, que dizem que Me conhecem, mas que não 
conseguem reconhecer-Me, ainda não podem resistir 
a leitura das Minhas Palavras, e ainda lutam contra 
Mim. 
Eles Me rejeitam, mas ainda são atraídos pelas Minhas 
mensagens. 
Eles não percebem, que este é o Espírito Santo, que 
embora latente em suas almas, ainda os atrai para 
Mim? 
Eu digo isto a eles: Chegou o momento em que logo suas 
queixas serão mostradas a vocês, durante o GRANDE 
ALERTA. 
O seu ódio da Minha Palavra será revelado a vocês e 
então conhecerão a Verdade. 
Quando isso acontecer, vocês devem juntar-se com 
os seus irmãos e irmãs e lutar pelo direito de defender 
a Minha Igreja na Terra. 
O céu será aberto, como uma casa destelhada, para 
revelar os incêndios e as chamas da Minha Divina 
Misericórdia. 
A Terra vai ser abalada com tanta força, que ninguém 
vai escapar dos Meus olhos, do Meu Espírito ou do 
Meu presente. 
Muitos vão tremer de medo, porque só então, se tornarão 
conscientes das suas almas pela primeira vez. 
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Eles saberão que o amor de seus corpos, todos os 
sentidos que procuram alimentar, é sem sentido. 
Eles vão ver cada parte da alma, mas não será por meio 
dos seus próprios olhos, em que eles vão vê-la. Eles vão 
olhar para suas almas através dos Meus olhos. 
Eles vão se sentir doentes e enjoados, como Eu sinto, 
quando vejo a feiura dos seus erros miseráveis. 
Eles vão ver quão podre era seus comportamentos para 
com os outros e o mal que fizeram para os demais seres 
humanos, seus irmãos e irmãs. 
Então eles vão ver o seu amor por si mesmo, a vaidade e 
o amor de falsos ídolos e saberão como isto Me ofende. 
Aqueles, cujos pecados são tão preto, vão se sentir mal, 
com dor e não serão capazes de resistir ao horror que 
eles têm que ver. Eles precisarão de todas as forças para 
suportar a purificação necessária, para lhes permitir 
sobreviver e seguir o caminho da Verdade. 
É importante compreender que o GRANDE ALERTA é 
só isso. Eu venho para avisar aos filhos de Deus, que 
seus pecados podem e serão perdoados. 
Venho mostrar-lhes o que o Dia do Juízo será. Isto 
significa que aqueles, que pedirem redenção nesta fase, 
serão salvos. 
Aos, que ainda Me rejeitam, serão dado tempo para se 
arrepender, mas não muito. Se ainda rejeitam a Minha 
Mão de misericórdia, então Eu tenho que retirar a Minha 
Mão. 
Então Eu vou dividir, os justos de um lado e os injustos do 
outro lado. Terão mais uma chance para buscar redenção, 
e aqueles, que recusarem a Minha Mão de Amor e de 
Misericórdia, serão lançados no inferno. 
Esta profecia foi anunciada desde o início. 
Acautelem-se com o GRANDE ALERTA e salvem as suas 
almas enquanto ainda podem. Seu Jesus 
 
466. Seus planos malvados também 
incluem uma nova vacina global, que criará 
doenças em todo o mundo 
Recebido domingo, 17 de junho de 2012, 20:15  
 
Minha muito amada filha, os planos dos grupos 
maçônicos para assumir as moedas do mundo, estão 
ficando próximo da conclusão.  
Seus planos malvados também incluem uma nova vacina 
global, que criará doenças em todo o mundo, para causar 
sofrimento em uma escala nunca antes vista.  
Evitem qualquer vacinação mundial súbita anunciada, 
porque ela vai lhes matar! 
Seus maus esquemas chocariam todas aquelas almas 
inocentes, que não têm idéia de quão poderosos eles são.  
Movidos por uma ânsia de poder, riqueza e um desejo de 
serem divinos em tudo que eles fazem, eles acreditam que 
são invencíveis.  
Eles controlam os bancos, governos e são 
responsáveis por causar terror no Oriente Médio.  
Eles controlam grandes partes das mídias do mundo e 
a verdade da sua maldade se esconde atrás de assim 
chamadas “organizações humanitárias”.  
Infelizmente poucos dos filhos de Deus sabem dos seus 
planos.  
Saibam que a Mão do Meu Pai vai cair tão de repente e 
rapidamente sobre os Países, que protegem esses líderes 
maus.  
Eles vão ser golpeados com Tsunamis e terremotos 
de tal magnitude, que eles serão eliminados.  
Aqueles, que acreditam que são tão poderosos, vão ver 
fogo caindo do Céu, antes da Minha Segunda Vinda.  
Os mares se tornarão lagos de fogo e eles vão achar que 
é difícil esconder-se da mão da punição, derramada sobre 
as almas perversas, que vão recusar o Meu Cálice.  
Eles vão lutar contra o Meu Pai Eterno e o Poder dos 
Céus até o final.  
Os que estão juntos com o Anticristo, a partir dos grupos 
dos quais ele evolui, vão perceber o erro de seus 
caminhos, quando for tarde demais para eles.  

Muitos destes grupos, incluindo dirigentes de bancos, 
governos, chefes de grandes empresas, todos eles 
interligados e trabalhando juntos, para tornar pessoas 
comuns em pobres, irão converter-se após o GRANDE 
ALERTA. Então isto será bom.  
O momento para Eu separar as almas que Me amam 
daqueles, que estão com o mal, não está longe.  
Sejam avisados! Só haverá tempo para se converter. As 
almas mais necessitadas da Minha misericórdia 
pertencem a esses grupos perversos, que não tem 
nenhum respeito às leis de Deus.  
Vocês devem rezar para que eles vejam a Verdade.  
Vocês devem rezar para que eles parem de infligir 
sofrimentos através das leis terríveis, que eles querem 
trazer.  
Vocês devem rezar para impedir o plano de genocídio 
que eles planejam, pior do que o Adolfo Hitler fez na 2ª 
Guerra Mundial!  
Este grupo, está em maior número desde a sua formação 
na idade média, são o exército de Satanás. Eles serão 
conduzidos pelo Anticristo. Eles planejaram controlar os 
bancos ao longo de décadas.  
Eles planejaram a 15 anos (*) a introdução da Marca da 
Besta, um chip, que cada homem e mulher serão 
obrigados a ter implantado em seus corpos, para 
acesso a alimentos.  
(* Isto se refere aos últimos 15 anos, em que tem sido 
planejado.)  
Agora, que chegou o momento para eles revelar sua nova 
moeda mundial, saibam que com muita oração, poderão 
ajudar a atenuar grande parte dos seus planos.  
Aqui está uma oração para evitar o Controle Mundial:  
 
Cruzada de Orações (61): Para evitar o Controle 
Mundial  
 
Ó querido Pai Celestial, em memória da Crucificação 
do Vosso amado Filho, Jesus Cristo, eu Vos imploro 
para nos protegerdes da Crucificação, que está sendo 
planejada pelo Anticristo e por seus seguidores, 
para destruir Vossos filhos. Dai-nos as graças de que 
necessitamos para recusarmos a Marca da Besta e 
concedei-nos a ajuda de que precisamos para 
combater o mal no mundo, espalhado por aqueles, 
que seguem o caminho de Satanás! Nós Vos 
imploramos, querido Pai, protegei todos os Vossos 
filhos nestes tempos terríveis e fazei-nos fortes o 
suficiente para nos levantarmos e proclamarmos a 
Vossa Santa Palavra em todos os momentos. Amém. 
 
Minha filha, Eu estou triste por ter que revelar essas 
coisas. Mas Meus seguidores precisam entender o que 
está acontecendo.  
Aqueles, que não acreditam nestas mensagens, não terão 
dúvida quando o Anticristo apresentar-se como tenho 
predito.  
Vocês devem se unir em grupos ao redor do mundo 
em oração.  
Quanto mais Meus seguidores fizerem isso, mais forte 
será a presença do Espírito Santo e mais fracos, então, 
serão os do exército de Satanás.  
Tentem não ficar com medo, porque a perseguição 
pode ser enfrentada sem medo.  
Uma vez que vocês se prepararem bem, seguindo 
Minhas instruções e manterem-se em oração diária, o 
tempo será rápido.  
Confiem em Mim sempre!  
Lembrem-se que morri por seus pecados. Somente 
permitam-Me levá-los neste momento para o Novo Reino 
na Terra.  
Só Eu, Jesus Cristo, posso levá-los. Lembrem-se que sem 
Mim vocês não são nada.  
Seu Jesus 
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467. A nenhum profeta foi dada mensagens 
pela Minha amada Mãe e da Santíssima 
Trindade em tal abundância 
Recebido segunda-feira, 18 de junho de 2012, 20:36 
 
Minha muito amada filha, você não deve permitir a 
rejeição cruel das Minhas Santas mensagens por aqueles 
Meus seguidores, que, como você sabe, são 
especialmente dedicados a Minha Santa Vontade para 
distraí você. 
Espere que este tipo de rejeição aumentará em 
intensidade à medida que a Minha Palavra for rasgada em 
pedaços e descartada como se fosse nada. 
A dor da rejeição, que você sente, é a Minha dor. A 
humilhação e ridicularização infligida a você é Minha 
perseguição. Em vez de permitir que tal desaprovação 
venha feri-la, você deve aceitá-la em silêncio. 
Para consolar você das suas lágrimas, saiba que Eu 
sempre fui rejeitado, até mesmo pelos Meus próprios 
discípulos. 
Se você permitir a rejeição da Minha Palavra, você vai 
atrasar na divulgação das Minhas mensagens, em 
seguida, menos almas serão salvas. 
Lembre-se sempre, que o Meu maior desejo é salvar 
almas. 
Minha missão não deve ser manchada pela opinião 
humana, concebida para prejudicar você. 
As palavras, que lhe dei nesta noite, não são para 
proporcionar conforto, mas para enfatizar a urgência das 
Minhas advertências para o mundo. 
Muitos dos mensageiros de Deus vieram antes de você, 
Minha filha, para preparar a Humanidade para a Minha 
Segunda Vinda. 
A nenhum profeta foi dada mensagens pela Minha amada 
Mãe e pela Santíssima Trindade em tal abundância. 
Somente estas mensagens podem revelar os segredos 
dos tempos vindouros e oferecer as bênçãos 
necessárias para todos os filhos de Deus, até o último 
dia. 
Segure o Dom da Minha Palavra, dada a toda a 
Humanidade, para lhes dar vida. 
Sem a Minha ajuda vocês vão achar muito difícil de 
suportar as provações, que estão por vir. 
Todos os Meus verdadeiros mensageiros estão 
preparando os filhos de Deus para Minha Segunda 
Vinda. 
Saibam que isto terá lugar durante a vida desta 
geração. 
Tomem o Meu Cálice e bebam-no e deixem-se encher 
com o Dom do discernimento, para que possam Me 
ajudar a salvar almas. 
Seu Jesus 
 
468. Virgem Maria: Eu posso, com Meu 
Filho, dar-lhes as graças e o círculo de 
proteção, que nenhum anjo caído pode 
penetrar 
Recebido quarta-feira, 20 de junho de 2012, 7:46  
 
Minha filha, Meu Filho sofre muito neste momento e o Meu 
próprio sofrimento está entrelaçado com o Seu. 
Aqueles, que causam sofrimento aos outros, 
crucificam Meu Filho. 
Quando eles fazem coisas terríveis, que causam dor, 
sofrimento e morte aos filhos de Deus, eles recriam a 
Paixão do Meu Filho. 
Aqueles, que seguem o caminho do enganador, estão 
sendo tentados a cada segundo pelos anjos caídos, 
liderados por Satanás. 
Muitos deles não sabem disso, por isso então vocês 
devem rezar por eles. 
Muitos deles não percebem que estão sendo usadas pelo 
maligno, para alcançar a destruição da raça humana. 
Muito em breve eles serão descartados por Satanás, 
quando não servirem para mais nada. 

Meu Filho vai estar à espera de receber tais pecadores 
de volta em Seus braços sagrados, tão misericordioso 
Ele é. 
Os planos malvados, sendo perpetrados por Satanás, 
invisível a todos, são para trazer tristeza ao Meu Pai 
Eterno. Ferindo seus irmãos e irmãs, os pecadores 
endurecidos ferem a Deus. 
Nunca pensem que eles vão conseguir tudo o que se 
propôs a fazer. 
A Mim, a Mãe de Deus, como Co-Redentora e Medianeira, 
foram dadas as graças para destruir a serpente. 
Ao Me pedir para ajudá-los, Eu posso oferecer-lhes a 
proteção contra o medo, filhos. 
Eu posso, com Meu Filho, dar-lhes as graças e o círculo 
de proteção, que nenhum anjo caído pode penetrar. 
Satanás não pode prejudicar ou atacar todos aqueles, que 
rezem Meu Santo Rosário todos os dias. 
Ao rezar três ou mais Rosários, vocês podem estender 
essa proteção para os outros. Se uma centena de 
pessoas pudessem fazer isso, eles poderiam salvar sua 
nação da contaminação, que se espalhou pelo maligno. 
(Nota: 1 Rosário = 4 terços) 
Vocês devem reunir-se, filhos, e rezar para se proteger. 
Vocês devem ser generosos de coração e rezar por seus 
inimigos, porque muitos deles não percebem o que estão 
fazendo. 
Ao confiar em Meu Filho completamente e aceitar os Dons 
que Ele traz agora para vocês, através de Seus 
Ensinamentos e profecias, vocês podem destruir todos os 
seus medos. 
Satanás se aproveita e se alimenta do medo. 
Enfrentem a Verdade e usem a oração para mitigar os 
planos malignos, em curso por esses grupos 
malignos, que querem destruir a Humanidade! 
Sintam o Amor do Meu Filho, abrindo seus corações! 
Dêem a Mim, a Mãe da Salvação, as suas preocupações, 
e Eu vou levá-las ao Meu Filho. 
Então Eu vou lhes cobrir com o Meu manto mais sagrado 
e vocês vão sentir uma força, que só pode vir do Céu. 
Só então vocês vão ser preenchidos com paz, coragem e 
determinação, para tornar-se parte do exército de Deus. 
Este exército, já em formação, é composto das multidões 
através de cada nação. 
Eles vão marchar até o fim e não podem ser derrotados. 
Obrigada, Minha filha, por responder ao Meu chamado. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
469. Venham a Mim todos que se sentem 
indignos. Eu estou esperando por vocês. 
Recebido quinta-feira, 21 de junho de 2012, 12:05  
 
Minha muito amada filha, Meus seguidores devem 
entender que, como qualquer bom pai Eu sempre quero o 
que é melhor para eles. 
Eu nunca vou dar-lhes tudo o que pedem, a menos que 
seja de acordo com a Minha Santíssima Vontade. 
Eu nunca vou deixá-los vaguear fora do caminho da 
Verdade, sem persuadi-los de volta para Mim. 
Eu vou sempre tentar protegê-los de todo mal. 
Eu também vou castigá-los por qualquer coisa que fizerem 
de errado. 
Eu vou e posso ficar com ira, quando fizerem o mal para 
os outros. 
Eu vou também perdoá-los, quando fizerem coisas 
erradas, se realmente arrependerem de seus erros 
cometidos em seus caminhos. 
Eu sou paciente. Não fico chocado facilmente e nunca, 
nem poderia, guardar rancor. 
E por isso, aqueles, que se perderam e que se sentem 
vazios por dentro, devem pedir-Me para acolhe-los, amá-
los e trazê-los o amor divino, que lhes trará a verdadeira 
paz. 
Muitas pessoas estão perdidas e se esqueceram de Mim. 
Muitos, por causa da vida pecaminosa que levaram, estão 
relutantes em voltar-se para Mim. Eles se sentem 
desconfortáveis, não sabem como rezar e acreditar, e 
erroneamente acham que é tarde demais para eles. Estão 
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errados. Vocês nunca devem esquecer que Eu ofereci a 
Minha vida na Terra para cada um de vocês. 
Eu não desisto das almas tão facilmente. Eu amo todos 
aqueles, que, através das suas ações, atos e 
pensamentos, quebram as leis de Meu Pai. 
Vocês são preciosos para Mim. Eu amo vocês, assim 
como Eu amo todos os filhos de Deus. 
Nunca acreditem que vocês são menos amados por causa 
dos seus pecados. O pecado, enquanto repugnante para 
Mim, é a mancha com a qual vocês nasceram. 
É quase impossível para qualquer alma na Terra não 
pecar. 
Nunca sintam que Eu não poderia ajudá-los ou recebê-los 
em Meus braços. 
Vocês vão ficar em primeiro lugar na fila para entrar no 
Meu Novo Paraíso na Terra, que vai durar 1.000 anos, 
quando vocês voltarem para Mim. Tudo o que Eu peço é 
que falem Comigo com essas palavras: 
 
Cruzada de Orações (62): Pelos pecadores perdidos e 
desamparados 
 
Ó Jesus, ajudai-me, porque sou um pecador perdido,  
desamparado e na escuridão. Eu sou fraco e não 
tenho coragem de procurar-Vos. Dai-me força para 
chamar-Vos agora, para que eu possa romper com a 
escuridão dentro da minha alma. Trazei-me na Vossa 
Luz, querido Jesus, perdoai-me! Ajudai-me a tornar-
me completo de novo e levai-me para o Vosso amor,  
para a Vossa paz e para a Vida Eterna! Eu confio em 
Vós completamente e peço-Vos: levai-me de corpo,  
mente e alma! Eu me rendo à Vossa Divina 
Misericórdia. Amém. 
 
Venham a Mim todos vocês, que se sentem indignos. Eu 
estou esperando por vocês. Só é preciso estender a sua 
mão e alcançar-Me. 
Eu escuto. Eu vejo. Eu choro. Eu os amo. 
Eu nunca vou desistir, até que vocês estejam em Meus 
braços com a Minha Divina Misericórdia inundando suas 
almas. 
Vocês logo verão finalmente a Verdade da Minha 
Misericórdia. Suas dúvidas cairão como uma concha 
externa, para revelar sua alma, que será preenchida com 
a Luz e vocês virão correndo em Minha direção.  
Aguardo esse dia com grande esperança e alegria. 
Somente quando cada pobre alma perdida souber que 
somente Eu, Jesus Cristo, posso salvá-las, Meu coração 
será curado. 
Lembrem-se que posso condenar o pecado, mas Eu amo 
cada pecador, não importa o que eles fizeram. 
Nunca tenham medo de vir a Mim, para conversar 
Comigo, pois Eu lhes amo demais para rejeitá-los, quando 
vocês mostram verdadeiro arrependimento. 
Seu amado Jesus 
 
470. O homem não evoluiu dos animais, 
mas é isso, que aqueles, que não acreditam 
em Deus, querem que acreditem 
Recebido quinta-feira, 21 de junho de 2012, 17:30 
 
Minha muito amada filha, desde que o tempo começou e 
quando o mundo foi criado por Meu Pai Eterno, tem 
havido muita confusão sobre a origem da raça humana. 
Quando Meu Pai criou o mundo, para que Ele pudesse ter 
uma família, muita preparação foi feita. 
Ele criou a Terra, os mares, as plantas, as árvores, as 
montanhas, os rios, os animais e depois, no penúltimo dia, 
quando tudo estava no lugar, no Paraíso, Ele criou o 
homem. 
O homem, enquanto manchado pelo pecado, é uma 
criatura sagrada. Os animais estão lá, para servir à 
Humanidade. 
O homem não evoluiu a partir dos animais, mas é isso, 
que aqueles, que não acreditam em Deus, querem fazer 
crer. 

Teorias da evolução, que afirmam que o homem veio 
dos animais, é uma mentira. Isso nunca pode ser 
provado. 
Satanás e seus anjos caídos e todos os demônios, 
que brotam do inimigo de Deus, convenceram o 
homem desta mentira terrível. 
O homem é filho de Deus, mas, a fim de humilhar os filhos 
humanos de Deus, Satanás quer criar confusão nos 
corações da Humanidade. 
Por que ele promove esta mentira através de falsos 
ensinamentos? Assim, ele quer provar que o homem 
evoluiu dos macacos e então convencê-los que eles não 
foram criados pela Mão do Meu Pai Eterno. 
Esta é uma das maiores mentiras, perpetradas pelo diabo, 
usando as almas dos homens, que afirmam que eles são 
mais inteligentes que o resto dos seus irmãos e irmãs. 
Os cientistas declaram que o homem evoluiu dos 
animais, mas eles estão sendo enganados. A ciência é 
falha, quando ela tenta declarar a Verdade sobre a criação 
do universo. 
Ninguém entende o milagre da Criação Divina. 
Se o homem acredita, que ele sabe todas as respostas 
sobre as origens da Humanidade, com base no 
raciocínio humano, então ele engana não só outras 
pobres almas, mas também a si mesmo. Quando não 
há amor de Deus presente em tais almas, que 
acreditam na superioridade da inteligência humana, 
então o ateísmo se espalha como uma erva daninha. 
Esta erva daninha, que cresce em todas as direções, 
contamina e destrói todas as culturas em vista e cria 
doenças. 
A única cura é procurar a ajuda de Deus através da 
oração humilde e pedir que a Verdade seja revelada. 
Tantas mentiras, espalhadas por ateus, que tentam provar 
que Deus não existe, destruíram milhões de almas. Suas 
vítimas precisam de suas orações. 
O ateísmo é a maior religião do mundo e aqueles, que 
têm dedicado suas vidas a este engano, são perdidos 
para a eternidade. 
Eles enfrentarão o fogo do inferno. 
Até que eles se voltem para Mim durante ou após o 
GRANDE ALERTA, sofrerão um castigo terrível. 
Rezem por eles! Seu Jesus 
 
471. Virgem Maria: O mundo virou de 
cabeça para baixo por causa do paganismo 
Recebido sábado, 23 de junho de 2012, 10:50 
  
Meus filhos, Eu convido todos vocês a se juntar em oração 
pela conversão dos pecadores e continuem suas orações 
diárias. 
O jejum vai salvar muitas almas e é um grande presente 
para o Meu amado Filho. 
Tantas pessoas no mundo se afastaram do Meu Filho. 
Ele chora muito neste momento. Ele ama tanto as 
pessoas e isso parte o coração ao ver. Especialmente a 
deslealdade dos que aceitam que Ele é o verdadeiro Filho 
de Deus, o Altíssimo. 
O mundo virou de cabeça para baixo por causa do 
paganismo. Tornou-se um lugar de confusão, ódio, 
tumulto e agitação. 
Isto é como o estado de inferno, e nada é tão terrível ou 
tão doloroso. No entanto, o poder do maligno criou esta 
tensão odiosa e isso rodeia todos os filhos de Deus. 
Poucos não são tocados pelo veneno, que está sendo 
espalhado em todas as nações pela escuridão. Muitos 
estão cegos por essa escuridão e não têm nenhuma 
esperança. 
Há muitos que não se converteram a Deus e continuam ao 
longo do caminho, que lhes traz muita infelicidade. 
Aqueles, que amam a Deus, mas dão pouca atenção a Ele 
através da oração, são muito indefesos. 
Somente a oração, devoção e sacrifícios podem 
trazer-lhes para perto de Deus. Nada mais vai lhes 
trará paz. 
Rezem, rezem, rezem pelas almas que idolatram falsos 
deuses. Elas precisam de muita oração neste momento. 
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Rezem por aqueles, tentados pelo mal, que causam 
dificuldades à aqueles sob seu controle. 
Eles têm pouco tempo antes da Confissão, que é o 
GRANDE ALERTA. Quando esse dia chegar, eles 
devem mostrar humildade, quando a Verdade for 
revelada. 
O grande plano do Meu Filho para salvar grandes partes 
da Humanidade está prestes a ser revelado ao mundo. 
Muitos não serão salvos. 
É por isso, que todos os Seus amorosos discípulos têm 
uma grande responsabilidade agora, rezar pela 
conversão, para salvar tantas almas quanto possível. 
Vão em paz, Meus filhos, e tranqüilos por saber que Meu 
Filho é sempre misericordioso. 
Ele quer salvar a todos, e A Confissão (o GRANDE 
ALERTA) é o presente, que Ele apresenta ao mundo para 
fazer isso. 
O GRANDE ALERTA é o maior presente para a 
Humanidade, desde a sua morte na Cruz. 
Alegrem-se, porque muitas almas, que poderiam ter sido 
atormentadas no inferno por toda a eternidade, podem ser 
salvas e receberão o Dom da Vida Eterna. 
Obrigada por responder a este apelo do Céu. 
Sua Amada Mãe de Deus, Mãe da Salvação 
 
472. Quando vocês espalham ódio sobre os 
profetas, enviados do Céu, vocês são 
culpados de um pecado que tem 
conseqüências enormes 
Recebido domingo, 24 de junho de 2012, 17:30 
  
Minha muito amada filha, Meu coração se parte quando 
vejo aqueles, que dizem que são seguidores de Deus, 
mas que ostentam Suas Leis. Eles são hipócritas. 
Eles dizem que seguem os Mandamentos do Meu Pai, 
mas se sentem no direito de condenar os outros, que 
pecam. 
Primeiro tomam a Sagrada Escritura como um meio de 
proclamar uma mentira, promovendo a assim chamada 
“tolerância”, eles ofendem-Me muito. 
Estas são as pessoas, que dizem que é errado acreditar 
na Providência Divina. 
Estas são as pessoas que questionam os videntes, 
enviados do Céu ao longo dos séculos, e, em seguida, 
tentam refutá-los pelo uso da Minha Santa Palavra, 
escrito na Sagrada Escritura. 
Qualquer homem, que nega a Minha Palavra, é desleal 
Comigo. 
Qualquer pessoa, que se coloca para além de seus 
irmãos e irmãs, como espiritualmente e 
intelectualmente superior, necessita ter muito 
cuidado. 
Qualquer pessoa, que usa a Sagrada Escritura para 
apresentar uma versão distorcida da Verdade, será 
punido. 
Qualquer pessoa que se levanta e proclama a Verdade, 
mas rejeita a Minha Palavra, dada ao mundo nestas 
mensagens dos Tempos Finais, serão deixada de lado por 
Mim. 
Vocês são culpados de inveja espiritual e por isso 
vocês terão que enfrentar punição. 
Quando vocês espalham ódio sobre os profetas 
enviados do Céu, vocês são culpados de um pecado, 
que tem conseqüências enormes. 
Porque ao fazer isso, vocês não apenas proclamam 
uma mentira, vocês obstruem a Palavra de Deus. 
Eu peço a vocês que parem a campanha de tormento e 
calúnia agora! Vocês nunca vão impedir que a Minha 
Palavra seja ouvida. 
Por que vocês continuam tentando atormentar essa 
missão? Vocês não sabem até agora, que o fogo do 
Espírito Santo não poderia ter se espalhado desta 
maneira, se Minhas mensagens não fossem do Céu? 
Vocês estão sendo usados pelo maligno, que não vai 
parar de forma nenhuma para evitar que estas, Minhas 
Mensagens Sagradas, sejam dadas ao mundo. 

Mensagem para o Clero: 
Para aqueles entre vocês, que prometeram um voto, como 
um servo sagrado da Minha Igreja na Terra, ouçam-Me 
agora: 
Quando vocês denunciam publicamente as Minhas 
mensagens e Me impedem, seu Jesus, nesta missão de 
salvar almas, vocês cometem o maior pecado de todos! 
Vocês vão sofrer por isso e seu Purgatório será 
experimentado aqui na Terra. Todos os homens, mulheres 
e crianças vão testemunhar a sua ofensa contra o Céu. 
As suas avaliações erradas dos Meus profetas, os tornam 
espiritualmente vazios e suas almas vão sofrer um 
tormento como nenhuma outra. 
Se você é Meu servo sagrado, e não tem certeza se é a 
Minha Voz, enquanto Eu falo com você agora, então deve 
permanecer em silêncio! Você deve rezar por 
discernimento, antes de considerar e rejeitar Minha Santa 
Palavra! 
Milhares dos Meus servos sagrados deixarão de 
reconhecer a Minha Palavra, enviada através desta 
profetisa do Fim dos Tempos. Isso parte o Meu coração. 
Muitos cairão sob o reinado do Anticristo e abandonarão a 
Minha Igreja na Terra. 
Muitos dos Meus servos sagrados vão juntar-se com 
os perseguidores da Minha Igreja. A sedução já 
começou. 
Vocês estão sendo preparados pelo enganador para Me 
rejeitar e o seu orgulho impede de ver isso. 
Muitos dos Meus servos sagrados não serão corajosos o 
suficiente para sustentar a Minha Igreja na Terra. Muitos 
vão juntar-se com o Falso Profeta e rejeitar o Meu 
rebanho, cuja fé lhes permitirá buscar a Verdade. 
Vocês não sabem que Eu sou a Igreja? 
Vocês não sabem que a Igreja vai sofrer a sua própria 
crucificação, assim como a Minha? 
Será atormentada. Vai parecer ter sido crucificada e 
muitos vão pensar que ela vai estar morta. Mas, como a 
Minha Ressurreição, ela será ressuscitada para a vida de 
novo, e vocês vão ver que não pode ser destruída. 
Eu adverti todos os Meus servos sagrados, que não 
reconhecem o tempo em que estão vivendo, para ficarem 
alerta agora, porque a Minha Igreja na Terra sofre a maior 
perseguição desde o início. 
Vocês devem preparar-se e abrir os olhos! 
Quando vocês acham que Eu viria adverti-los? Vocês 
acham que seria de alguma forma no tempo futuro? 
Que isso nunca aconteceria em sua vida aqui na 
Terra? 
O momento da Minha Segunda Vinda está muito 
próximo! 
Em breve Eu vou dividir os bons dos maus, depois 
que cada tentativa foi feita para converter a maioria da 
Humanidade. 
É o seu dever e a sua responsabilidade de manter mente, 
coração e alma aberta! 
Eu preciso de vocês para responder aos Meus apelos, 
para Me ajudarem a salvar o maior numero de almas 
como Eu puder. 
Sigam-Me! Esta é a sua vocação! 
É por isso, que vocês prometeram lealdade a Mim, seu 
Jesus. 
Vocês não fizeram seus votos em seus próprios 
termos. 
Vocês devem permitir-Me guiá-los e ajudar a defender a 
Minha Igreja na Terra! 
Muito dano foi infligido a Minha Igreja. Minha Igreja é 
constituída por todos aqueles, que Me amam, incluindo 
todos os Meus servos sagrados. 
Vocês devem ser fortes, corajosos e leais! Vocês não 
devem permitir que o medo ou a Besta devore as suas 
almas! 
Ouçam a Minha Palavra, antes de condenarem os Meus 
profetas! 
Nunca denunciem qualquer das Minhas mensagens, sem 
rezar por discernimento. Mesmo assim, vocês devem ter 
cuidado, para que não neguem aos filhos de Deus o Som 
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das Graças, que agora concedo a essas pobres almas, 
que estão sedentas da Verdade dos Meus Ensinamentos. 
Para aqueles, que publicamente rejeitam a Minha Palavra, 
dada a esta profetisa, saibam que vão implorar-Me por 
perdão, quando a Verdade for revelada! 
Para aqueles, que são responsáveis por afastar almas 
para longe da Minha Palavra, será tarde demais. 
Essas almas, perdidas para Mim, por causa das suas 
línguas malvadas, não terão a Vida Eterna. 
Rejeitem a Minha Palavra agora, ou denunciem as Minhas 
mensagens, e vocês serão deixados de lado. Vocês não 
estão aptos a conduzir o Meu rebanho. 
O seu Salvador, Jesus Cristo 
 
473. Conheço os Meus e eles Me conhecem  
Recebido segunda-feira, 25 de junho de 2012, 11:50 
  
Minha muito amada filha, você nunca deve esquecer a 
grandiosidade desta missão. Muitas vezes você vai ser 
atraída para armadilhas, estabelecidas pelo enganador, 
para te enganar. 
Desumano, ele e todos aqueles, que são facilmente 
levados por ele, vão fazer todo o possível para 
desacreditar a Minha Palavra, dada a você. 
Você deve se levantar e ignorar essas provocações. 
Como você entregou o seu livre arbítrio, tudo o que 
importa agora é a sua total obediência a Mim. 
Permita-Me, na Minha Sabedoria Divina, mostrar para 
você Meu caminho perfeito para o Paraíso na Terra. 
Meus seguidores devem atender ao Meu aviso também. 
Vocês estarão sob ataque feroz, todos e cada um de 
vocês, por proclamar a Minha Palavra. 
Esta é uma missão como nenhuma outra. 
Vocês, Meu exército, vão liderar o rebanho da Minha 
Igreja Remanescente às portas do Paraíso. 
Isso causará para vocês muita perseguição pessoal e 
não será uma jornada fácil. 
Vocês devem se unir, e juntos darem um para o outro 
a força, porque unidos vocês vão encontrar conforto, 
um no outro. 
Em todos os cantos da Terra Meu exército se reúne agora. 
Todos os videntes, que estão em comunhão com a 
Verdade Divina, através da Minha Mãe, vão acender a 
chama do Espírito Santo, junto com os Meus profetas, 
para que o exército remanescente esteja 
adequadamente preparado para a batalha à frente. 
Nunca duvidem do Meu Amor! Lembrem-se que somente 
aqueles, que Me seguem, podem entrar no Novo Paraíso. 
Sobre aqueles, que vêm a vocês para atormentá-los: 
lembrem-se que seu dever é perdoá-los e depois rezar 
por suas almas. 
Mostrem amor para aqueles que os atormentam em Meu 
Nome. Desta forma, vocês podem derrotar Satanás e ele 
perde o seu poder sobre vocês. 
Vou instruir vocês a cada passo da sua jornada. 
Eu ando sempre com vocês. 
Eu conheço os Meus e eles Me conhecem. 
Seu Jesus 
 
474. Novo Paraíso: Vocês vão ser feitos de 
um corpo puro, incorruptível, livre de 
doenças, da morte física e do 
envelhecimento 
Recebido terça-feira, 26 de junho de 2012, 20:00 
  
Minha muito amada filha, o Novo Paraíso já foi 
concluído em toda sua glória, pronto para todos os 
filhos de Deus na Terra. 
Ele será apresentado, em toda sua Glória, assim como o 
Paraíso criado por Meu Pai Eterno, para Seus filhos no 
início. 
Os Anjos cantam muito e se alegram, porque a hora 
de desvendar este grande esplendor a um mundo 
descrente está muito próxima. 

Ele será apresentado por Mim, quando a Nova Jerusalém 
descer sobre a Terra no momento da Minha Segunda 
Vinda. 
Você, Minha filha, vai ser chamada para anunciar isto 
antes de Eu Me tornar conhecido. 
Somente aqueles, que Me aceitam como o Messias, serão 
capazes de entrar em suas portas magníficas. 
Cada chamada do Céu será feito, para chegar a todos 
aqueles, que continuam a rejeitar o Meu grande presente, 
até a última trombeta tocar. 
Então será tarde demais para estas pobres almas. Elas 
terão perdido a oportunidade de receber a ajuda, depois 
que a Minha Misericórdia tiver sido jogada de volta no 
Meu rosto em rejeição. 
Tudo o que importa agora é avisar todos aqueles, que 
estão em perigo de perder suas almas para Satanás. 
Reúnam-nos, Meus seguidores! Persuadam-nos 
suavemente no Meu rebanho. Nunca desistam das suas 
orações para resgatá-los! 
Oh, Meus queridos seguidores, se vocês pudessem ver o 
Novo Paraíso, quando o Céu e a Terra se unirem, vocês 
cairiam de joelhos e chorariam de alegria e alívio. 
Para aqueles de vocês com medo do Fim dos Tempos: 
a Terra, como vocês a conhecem, vai mudar; então 
vocês devem permitir-Me aliviar suas preocupações. 
Vocês vão levar as suas famílias com vocês e tudo com 
alegria no puro amor e total harmonia. 
Vocês serão feitos de um corpo puro, incorruptível, 
livre de doenças, da morte física e do envelhecimento. 
Vocês todos terão a sua própria habitação com grama, 
árvores, montanhas, rios, córregos e flores, que cercam 
vocês, em toda sua beleza gloriosa. 
Animais serão mansos e viverão em paz e em harmonia 
com todos os filhos de Deus. 
Vocês poderão ver os seus filhos se casarem, ter 
filhos e o milagre das famílias, ressurgidas dos 
mortos, serão testemunhadas por todos. 
Esta ressurreição será uma alegria, como nenhuma outra 
imaginável. 
Vocês vão se reunir com os seus amados entes, que 
faleceram nesta vida e foram para o Céu. 
Vocês terão nações, 12 no total, todas significadas 
pelas 12 estrelas da coroa na Cabeça da Minha Mãe 
Imaculada, as quais serão regidas por Mim, com Meus 
Apóstolos e os Profetas. 
Este é o Meu Reino, prometido por Meu Pai, pois Ele criou 
o Paraíso na Terra. 
Qualquer um, que o rejeita, perecerá. 
Rezem para que todos os filhos de Deus tenham a pureza 
da alma, para capacitá-los para vir para casa no Reino de 
Meu Pai na Terra, como era no princípio, agora e sempre 
será um mundo sem fim, para todo o sempre. 
Seu Jesus 
 
475. Deus Pai: Revelo Meus planos futuros 
para os Novos Céus e a Nova Terra 
Recebido quarta-feira, 27 de junho de 2012, 20:00 
  
Minha querida filha, hoje Eu revelo a todos os Meus filhos 
Meus Planos futuros para os Novos Céus e a Nova Terra. 
Quando eles se unirem em um Paraíso glorioso, 
haverá 12 nações. 
Estas nações serão compostas de algumas nações do 
mundo, que demonstraram lealdade a Mim, Deus Pai, ao 
Meu Filho Jesus Cristo e à Mãe de Deus, a Rainha dos 
Céus. 
Aqueles dispersos serão reunidos, para se juntar aos 
outros Países como num só, unidos como uma Sagrada 
Família. 
Minha Vontade será homenageada. Todos vocês vão ter 
o dom do livre arbítrio, mas ele vai ser entrelaçado 
com o Meu. Só então o verdadeiro Paraíso será 
realmente revelado. 
Minhas 12 nações são representadas nas 12 estrelas 
sobre a mulher no Livro do Apocalipse. 
A mulher é a Mãe de Deus e Ela usa as 12 estrelas 
para significar duas coisas: 
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- Os 12 Apóstolos, que ajudaram Meu Filho a criar a 
Sua Igreja na Terra. 
- As 12 nações, especialmente escolhidas, que 
formarão a única e verdadeira Igreja apostólica na 
Nova Terra, quando o Céu e a Terra se unirão como 
um só em Meu Novo Paraíso glorioso. 
Este é o momento pelo qual Eu estou esperando 
pacientemente. 
Minha Divina Vontade, que criou o Paraíso para Adão e 
Eva e que foi deixado de lado pela tentação provocada 
pelo mal, agora vai ser feita e o Paraíso vai ser perfeito 
desta vez. 
Meu Filho, o Rei da Humanidade, o Rei do Universo, 
reinará sobre o Meu Novo Paraíso na Terra. 
Ele vai nomear líderes em todas as nações, todos unidos 
por Minha Divina Vontade. 
Os povos dessas nações honrarão o Meu Filho da 
maneira em que Ele deve ser honrado, na única maneira, 
em paz e amor um pelo outro. 
Sua Mãe Santíssima, a Mãe da Salvação, foi coroada 
como Rainha do Céu e também vai reinar como 
Rainha do Novo Paraíso. 
Sua coroação no Céu foi uma Divina manifestação muito 
especial do seu papel no futuro, da salvação do mundo. 
Ela foi coroada em grande honra e esplendor pelo papel 
que Ela desempenhou, não somente como Mãe de Deus e 
como esposa do Espírito Santo, mas como a Mãe da 
Salvação, foi dado o poder para destruir Satanás. 
Foi o Meu amado Filho, que carinhosamente colocou a 
coroa de 12 estrelas sobre a cabeça da Mãe de Deus 
em Sua coroação. 
Será o Meu Filho que vai colocar a coroa na cabeça Dela 
no Novo Paraíso, como Rainha de todos os filhos de 
Deus. 
Meu Plano Divino para salvar a Humanidade já 
começou. 
É Meu desejo que esta missão vá ajudar-Me a recolher 
almas perdidas em todos os cantos da Terra e salvá-las 
do inimigo, antes que seja tarde demais. 
Minha Intervenção Divina irá provar Meu Amor por todos 
os Meus filhos. 
Nada é impossível. Nada é sem esperança na Minha 
batalha contra o exército de Satanás. 
Eu lhes trarei um novo mundo, que vai surpreendê-los 
em toda a sua glória magnífica. Já está preparado. 
Sua beleza e esplendor estão além de sua capacidade 
humana de imaginar. 
Quando vocês testemunharem, vocês terão a vida eterna. 
Rezem para que os Meus pobres filhos, que não crêem 
em Mim, Deus, o Altíssimo, que não obedecem às Minhas 
Leis e que cometem atrocidades terríveis contra os outros, 
se arrependam! 
Eu não quero perder nenhum dos Meus filhos. 
Ajudem-Me a trazê-los a esta gloriosa herança 
maravilhosa. Infelizmente deve ser por sua própria 
vontade. 
Eu os amo, filhos, com uma paixão desconhecida pela 
Humanidade. 
Vinde a Mim através do Meu Filho, como um só. 
O momento para o Novo Paraíso começar na Terra está 
muito próximo, mas tinha sido concedido o tempo para 
ajudar a converter a Humanidade através desta missão do 
7° anjo na Terra (a Maria da Divina Misericórdia), que 
trabalha junto com o Meu Filho, para trazer Minha família 
para Mim. 
Seu amoroso Pai, Criador de todas as coisas visíveis e 
invisíveis, Deus, o Altíssimo 
 
476. Minha Igreja deve confiar em Mim. Ela 
deve remover suas algemas de medo e 
dúvida e permitir-Me ser conhecido. 
Recebido quinta-feira, 28 de junho de 2012, 15:00 
  
Minha muito amada filha, saiba que aqueles, que pregam 
virem em Meu Nome, como profetas, mas que não falam a 
língua do Céu, estão aumentando em número. 

Muitas destas almas são infectadas pelos anjos caídos e 
falam uma linguagem cuidadosamente construída, num 
tom amoroso, levando vocês a acreditarem ser a Minha 
Voz Sagrada. 
Oh, Meus pobres seguidores devotos estão sendo 
enganados agora, e eles ficarão muito confusos. Em quem 
confiar? A quem seguir? Em quem acreditar? 
Eu não lhes disse que muitos viriam em Meu Nome, mas 
poucos falariam com a Minha Voz? 
Há menos de 20, que têm permissão para transmitir ao 
mundo a Palavra de Deus, e isso inclui aqueles que 
recebem Mensagens Divinas do Céu pela Minha 
amada Mãe. 
Muitos outros videntes também estão presentes no 
mundo, mas sua missão é diferente. 
Seu papel pode ser um das orações diárias, para ajudar a 
salvar a Humanidade, ou um sofrimento pessoal, oferecido 
como um presente para Mim, para salvar as almas das 
garras de Satanás. O sofrimento desta forma, de bom 
grado, esmaga o poder de Satanás sobre as almas de 
muitas pessoas. 
Meus profetas são poucos e vocês vão conhecê-los pela 
Minha Voz verdadeira, que vai tocar os corações e as 
almas dos filhos de Deus de uma forma, que é impossível 
ignorar. 
Minhas mensagens para o mundo para estes tempos 
serão detalhadas e irão desvendar Verdades ainda não 
reveladas antes. 
Muito do que Eu lhes der agora, é simplesmente para 
lembrá-los dos Meus ensinamentos. 
Muito do que Eu apresento a vocês agora, é o alimento da 
vida, dado a vocês por meio das Minhas Cruzadas de 
Orações, para ajudar a salvar as suas almas e as de 
outras, na Minha Segunda Vinda. 
Muitas outras mensagens, dadas a outros, são 
semelhantes, mas não entram em tantos detalhes. 
Suas missões são tão importantes, porque eles vão 
converter almas. 
Lembrem-se sempre disso: Eu estou tentando mostrar o 
quanto Eu os amo e desejo revelar a Verdade da Minha 
existência. 
A prova disso será finalmente revelada a todos os filhos 
de Deus, em breve. 
Por favor, não lutem entre si, tentando superar uns aos 
outros, em termos de seu conhecimento espiritual. 
A Verdade é esta: 
Nenhuma pessoa humana sabe a Verdade, contida 
nos Selos escondidos do Livro do Apocalipse. 
Eu já disse antes: eles (os Selos) foram fechados no Livro 
da Verdade (Apocalipse), até agora, o Fim dos Tempos. 
Eu, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, abro estes Selos 
agora, para prepará-los para o Meu Novo Reino. 
Vocês receberam a Sagrada Escritura para prepará-los, e 
agora vocês devem permitir-Me, o Rei de toda a 
Humanidade, dizer-lhes a Verdade do que está por vir. 
Ao fazer isso, Eu serei capaz de levá-los através do que 
vai ser um campo minado de perseguições, enganos e 
ódios. 
Permitam-Me, todos vocês, incluindo todos os membros 
de Minha Igreja na Terra, trazê-los ao longo destes últimos 
obstáculos à Vida Eterna. 
Minha Igreja deve confiar em Mim! Eles devem remover 
suas algemas de medo e dúvida e permitir que Eu seja 
conhecido através destas mensagens. 
Reconheçam o Meu Amor em sua forma pura e simples! 
Meu Amor não é sofisticado e envolto em sílabas místicas. 
É simples para que vocês possam ver, e cheio de 
compaixão, e vai entrar em vocês como uma chama de 
reconhecimento, quando vocês soltarem as suas 
armaduras de orgulho e medo. 
Quando vocês fizerem isso, se tornará mais fácil para Me 
seguirem, Seu Jesus. 
Eu vim como Salvador pela primeira vez. 
Eu venho, mais uma vez, como Salvador, e esta é a 
última. Só que desta vez Minha tarefa é ainda mais 
pesada. 
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O Amor de Deus morreu no mundo. É apenas um lampejo, 
hoje. 
Se Minha Segunda Vinda fosse ocorrer agora, poucos 
entrariam no Paraíso. 
O GRANDE ALERTA, presente da Minha Divina 
Misericórdia, irá ajudar a converter a maior parte da 
Humanidade. 
Ajudem-Me a preparar o Meu rebanho. Eu preciso da 
Minha Igreja na Terra, tanto o clero e os leigos, para Me 
ajudar a salvar todos os filhos de Deus. 
Por favor aceitem a Minha Mão, porque Eu chego e 
estendo Meu Apelo a todas as nações. 
Venham Comigo, o seu amado Jesus! 
Sigam-Me desta vez! 
Não Me rejeitem como fizeram os fariseus! 
Desta vez vocês devem reconhecer a Minha Voz! 
Vocês devem saber como Eu falo agora, porque a vocês 
tem sido dada as Sagradas Escrituras. 
Seu Jesus 
 
477. Virgem Maria: Muitas religiões e falsas 
doutrinas, criadas a partir da imaginação 
humana, infestam a Terra agora 
Recebida sexta-feira, 29 de junho de 2012, 09:20 
  
Minha filha, uma escuridão terrível desce sobre o mundo, 
porque a apostasia agarra-o profundamente. 
O amor a Deus tem sido posto de lado. 
O amor por Meu Filho tem diminuído e, em seu lugar, está 
o amor de si mesmo. 
A ganância e o amor ao poder infestam as almas em 
todos os lugares e a busca do egoísmo tem sido admirada 
e aceita, como sendo a maneira correta de viver suas 
vidas. 
Filhos, neste momento vocês devem rezar para ajudar a 
esclarecer as almas, que estão na obscuridade. 
Elas não sabem a Verdade do sacrifício do Meu Filho ou o 
que Sua Crucificação terrível significa. 
Seu Dom de salvação tem sido posto de lado, como se 
nunca tivesse acontecido. E aqueles, que estão 
conscientes do que Sua Morte na Cruz significa, decidiram 
olhar para diferentes deuses falsos, a fim de trazer-lhes 
paz. Eles nunca vão alcançar essa paz. 
Paz da alma só pode ser recebida pela fidelidade e oração 
ao Meu Filho. 
Somente o puro e humilde coração, que coloca a sua 
confiança total Nele, pode ter a Vida Eterna. 
Muitas falsas religiões e falsas doutrinas, criadas fora da 
imaginação da Humanidade, infestam a Terra agora. 
Muitos estão sendo guiados por falsas e perigosas 
crenças, que vão levar as almas perdidas para o 
inferno. 
Os anjos caídos estão em todo os lugares, filhos! Sejam 
cuidadosos, porque eles visarão, sobretudo, todos 
aqueles, que Me honram, a sua amada Mãe, a fim de 
confundi-los. 
Eles vão impedi-los de rezar. Eles vão plantar dúvidas 
constantes sobre o Amor de Deus em suas mentes. Eles 
vão distraí-los com tentações dos sentidos. Necessita-se 
de muita oração, para mantê-los afastados (os demônios). 
Meu Rosário é a sua proteção mais importante! 
Neste momento Meu Filho está concedendo muitas graças 
a quem ouvir e aceitar Suas Sagradas Mensagens para o 
mundo. 
Ele faz isso para dar-lhes força e perseverança nesta 
missão e para salvar a Humanidade da condenação 
eterna. 
Filhos, aceitem essas Graças com amor, porque vocês 
são muito especiais por terem sido escolhidos para segui-
Lo neste momento! 
Como Sua Igreja Remanescente na Terra, vocês vão 
precisar do Pão da Vida em todos os momentos, porque 
vocês não vão achar este caminho fácil. 
Aqui está uma Cruzada de Orações especial, para ajudar 
a manterem-se fortes em sua missão. 
 

Cruzada de Orações (63): Guardai-me nesta jornada 
 
Minha amada Mãe da Salvação, peço-Vos que rezeis,  
para que me seja dado o alimento da vida, para me 
preservar nesta jornada, para ajudar a salvar todos os 
filhos de Deus! Por favor, ajudai a todos aqueles,  
que estão sendo enganados por falsos ídolos e falsos 
deuses, a abrirem os seus olhos para a Verdade da 
morte do Vosso Filho na Cruz, para salvar a cada um 
dos filhos de Deus e trazer a cada um a Vida Eterna. 
Amém. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
478. Os Sacramentos da Santa Confissão, 
Batismo, Matrimônio e da Eucaristia devem 
ser preservados 
Recebido domingo, 1° de julho de 2012, 15:45 
  
Minha muito amada filha, o pecado Me esmaga muito 
neste momento e Eu sofro muito o tormento da rejeição. 
Minha cabeça está sendo machucada com os espinhos da 
Minha Coroa, assim como o chefe da Minha Igreja, Meu 
Santo Vigário na Terra, sofre a dor através da perseguição 
na mão dos seus inimigos. 
Minha Igreja na Terra, Meu corpo na Terra, é um. A 
crucificação está sendo preparada. 
As doutrinas da Minha Igreja, assim como Meus 
Ensinamentos na Terra, foram destroçadas por estes 
fariseus e aqueles, que achavam que conheciam a 
Palavra do Meu Pai mais do que Eu, em breve serão 
jogados de lado. 
Vocês todos devem rezar para a Minha Igreja na Terra! 
Vocês devem sempre lembrar-se que não existe nenhuma 
outra doutrina, do que esta proclamada por Mim durante 
Meu tempo na Terra. 
Tudo o que é a Verdade nunca será alterado, e se 
fosse alterado, vocês seriam forçados a engolir uma 
mentira. 
Minha filha, nunca permita que aqueles, que continuam a 
rejeitar a Minha Palavra neste momento para desanimá-la, 
ou os Meus seguidores, de Me ajudar a salvar a Minha 
Igreja na Terra! 
Quando o inimigo ataca a Minha Igreja, vocês devem se 
unir juntos e garantir que os Evangelhos sejam 
espalhados até os confins da Terra. 
Os Sacramentos da Santa Confissão, Batismo, 
Matrimônio e da Eucaristia devem ser preservados. 
Mesmo assim, quando forem ministrados, serão de 
difícil acesso. 
Meus servos sagrados, que Me amam, devem começar a 
preparação agora. Muito em breve a vocês será proibido 
oferecer estes presentes para os filhos de Deus. 
O tempo para a preparação já começou. 
Permitam-Me instruí-los, levá-los e ajudá-los a trazer a 
Minha Igreja Remanescente às portas do Paraíso. 
Seu amado Jesus 
 
479. Minha Palavra é a Minha Palavra. 
Nenhuma pessoa pode defender a Minha 
Palavra, porque ela está escrita em pedra 
Recebido segunda-feira, 2 de julho de 2012, 18:00 
  
Minha muito amada filha, é importante que Meus 
seguidores permaneçam pacientes. O futuro nunca deve 
ser apressado. 
Os planos, determinado por Meu Pai Eterno, irão evoluir 
naturalmente pela Divina Providência. 
O tempo concedido a vocês, para Me ajudar a preparar a 
Humanidade para a Minha Misericórdia (o GRANDE 
ALERTA), é muito precioso. É um momento em que 
muitos serão salvos por meio das suas orações. 
Fé, esperança e amor por Mim, o seu amado Jesus, vão 
sustentá-los em sua missão. 
Quando vocês testemunham as atrocidades na sua frente, 
que tudo o que está em honra a Mim for destruído, vocês 
vão saber que o tempo está se aproximando. 
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Vocês devem se lembrar que essas coisas devem 
acontecer e que seu dever é lutar e resistir ao inimigo, 
como parte do Meu exército. 
Meu exército será equipado com Dons Divinos e vai levar 
junto com ele aqueles que estão em trevas. 
A preparação necessita de tempo. A oração aproxima 
vocês do Meu Sagrado Coração e inunda suas almas com 
o oxigênio que necessita, para sobreviver à batalha pela 
frente. 
Como vocês crescem mais forte com as Graças que Eu 
lhes dou, será muito fácil identificar os seus inimigos, que 
odeiam tudo o que Eu defendo. Isso machucará vocês, 
fará dores e raiva, mas vocês devem manter a dignidade 
em Meu Nome em todos os momentos. 
Quando vocês são desafiados em Meu Nome, vocês 
devem responder com amor. Nunca tentem analisar as 
Minhas mensagens, porque vocês não precisam fazer 
isso. 
Minha Palavra é a Minha Palavra. Nenhuma pessoa 
pode defender a Minha Palavra porque ela está escrita 
em pedra. 
Qualquer pessoa que tentar quebrar a Minha Palavra 
ou difamá-la, falhará, porque ninguém pode ir contra a 
Minha Santa Palavra. 
Agora, que vocês conhecem a Minha Voz, vocês devem 
saber sobre a dor que vocês podem esperar suportar, 
quando proclamarem a Minha Palavra nestes tempos. 
Mencionam o Meu Nome hoje, mesmo entre os assim 
chamados “Cristãos”, e há um silêncio 
desconfortável. 
Falem abertamente sobre o bem e o mal, e vocês vão ser 
menosprezados. 
Apontem como o pecado pode destruir os seus filhos, 
e perguntarão a vocês: “o que é pecado?” 
Hoje, muitos não sabem o que é pecado. Muitos aceitam o 
pecado como uma parte normal, uma característica 
aceitável em suas vidas. 
Eles estão felizes em tolerar o pecado, porque lhes dá 
a liberdade de buscar outros prazeres, idolatrar falsos 
deuses e satisfazer seus desejos. 
Não, eles não querem ouvir, porque não lhes agrada. 
Vocês, Meus amados seguidores, serão vistos como 
sendo obcecado com um amor à uma religião e um amor 
a Deus, que hoje dá poucos frutos aos olhos dos cegos. 
É por isso que vocês devem se preparar! É por isso que 
vocês precisam ser fortes. São exatamente estas almas, 
pelas quais vocês devem rezar e Me ajudar a salvar. 
Permitir a essas almas incomodá-los, feri-los ou insultá-
los, é perca de tempo. 
Respondam com amor e um digno silêncio! 
Nunca tenham medo de proclamar-Me, mas nunca as 
forcem de tal maneira, pois elas vão fugir de vocês! Em 
vez disso, tragam-nas para Mim através de suas orações 
e sofrimentos. 
Eu lhes abençôo, Meu exército forte e corajoso. 
Eu os amo. 
Eu caminho com vocês a cada passo em que vocês dão 
para trazer-Me almas. 
Seu amado Jesus Cristo 
 
480. O pior sofrimento de todos é o vazio 
espiritual, em que vocês não podem sentir 
um pingo de amor por Mim, seu Jesus 
Recebido terça-feira, 3 de julho de 2012, 20:00 
  
Minha muito amada filha, quando Eu lhes envio 
provações, tais como secura espiritual, vocês devem 
aprender a reconhecê-las como tal. 
Vocês também devem aceitar que, quando suportam tal 
secura da alma, que é por uma razão. A razão é salvar 
almas através de tal sofrimento. 
Muitas almas vítimas acreditam que o sofrimento é uma 
das duas coisas: 
Em primeiro lugar há a perseguição externa, que vocês 
vão sofrer por causa de seu trabalho. Depois, há o 

sofrimento físico, oferecido livremente a Mim, como um 
presente, para salvar as almas de milhões. 
Em seguida, o pior sofrimento de todos, é o vazio 
espiritual, em que vocês não podem sentir um pingo de 
amor por Mim, seu Jesus, quando nenhuma quantidade 
de oração liberta vocês da prisão da desolação. 
Tentem como querem, mas a oração se tornará torturante. 
Tentem como querem para sentir amor e compaixão por 
Mim, e vocês vão lutar. 
Esta é uma forma de abandono espiritual, em que Eu 
pareço estar longe, e vocês não podem chegar a Mim. 
O que vocês não sabem, é o seguinte: 
Este é um presente, uma graça Minha. Isso levanta-os 
diante de Mim, as provações e sofrimentos que 
suportam é permitido por Mim por causa do seu 
generoso e puro amor, para salvar as almas 
obscurecidas. 
Pode parecer injusto, mas quanto mais perto vocês 
chegam do Meu Sagrado Coração, mais vocês sofrem a 
Minha própria perseguição, por causa dos pecados da 
Humanidade. 
Apenas aqueles com puros corações humildes, com 
nenhuma consideração pessoal por si mesmos, quando 
eles Me colocam antes de tudo o que é da Terra, pode 
suportar a Minha dor. 
Essas almas são cuidadosamente escolhidas por Mim e 
vão trabalhar Comigo, através do seu dom de sofrimento, 
para Me ajudar no Meu Plano da Salvação. 
Nunca tema, Minha filha, que Eu não estou lá. Você talvez 
pode não sentir a Minha presença, Me ver ou sentir um 
profundo amor por Mim, como você sente normalmente, 
mas Eu estou ao seu lado. 
Sempre confiem em Mim, Meus amados seguidores, 
mesmo quando vocês acham que é difícil rezar. 
Confiem em Mim quando vocês sentem um desejo por 
Mim, que não pode ser satisfeito ou saciado, não 
importa o quão difícil seja para vocês se comunicar 
Comigo. 
Saibam, quando isso acontece, Eu estou muito mais 
perto do que vocês imaginam. 
Saibam que é nestes momentos, que Eu elevo vocês a se 
tornar um verdadeiro soldado, um verdadeiro lutador em 
Minha batalha para salvar almas. 
Eu os amo! Nunca desistam! Nunca se sintam desiludidos, 
porque Eu ando sempre com vocês. 
O dia virá, quando o sofrimento for esquecido. Em seu 
lugar terá uma alegria, que surge através do mundo e que 
só será possível por causa dos seus sacrifícios por todos 
os filhos de Deus, que precisam da sua ajuda. 
Seu Jesus 
 
481. Virgem Maria: Aconteça o que 
acontecer no mundo, filhos, vocês devem 
saber que Deus o Altíssimo está no 
comando 
Recebido quarta-feira, 4 de julho de 2012, 12:50 
  
Minha filha, aqueles que testemunharam os milagres das 
Minhas aparições na Terra saberão que o tempo dos 
segredos e das profecias preditos vão se desdobrar em 
breve. 
Filhos, Eu Me fiz conhecida no mundo por algum 
tempo para ajudar-lhes a se preparar para a volta 
gloriosa do Meu Filho. 
Meu Filho está preparando todos vocês através dos 
videntes e dos profetas, para que sejam dignos de receber 
o Dom da vida eterna. 
Vocês nunca devem ter medo do futuro, se vocês 
acreditam em Meu Filho, porque Ele é o Pão da Vida e 
vocês terão um futuro novo e maravilhoso. 
Aconteça o que acontecer no mundo, filhos, vocês devem 
saber que Deus, o Altíssimo, está no comando. 
A serpente tem pouco poder contra o Meu Pai. 
O poder da serpente só é reforçado por aqueles, que são 
vítimas do pecado e das tentações, que ela coloca em seu 
caminho. 
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A pessoa se torna prisioneira quando peca, porque seu 
poder de resistir a outros pecados e delitos contra o Meu 
Pai enfraquece. 
Então, ela continua a pecar até que seja envolvida com 
uma escuridão tão espessa, que ela não pode escapar 
dela, não importa o quanto tente. 
Filhos, agora vocês são obrigados, por causa do seu amor 
por Meu Filho, ajudar essas pobres almas. 
Só vocês podem ajudá-las e salvá-las, porque muitos não 
serão capazes de ajudar a si mesmos. 
Vocês são os soldados que Meu Filho precisa neste 
momento. Será através do seu amor por Ele, que Ele vai 
conceder graças sobre as almas perdidas, quando vocês 
invocarem sua ajuda através de suas orações. 
Aqui é a Cruzada de Orações para salvar os pecadores: 
 
Cruzada de Orações (64): Salvai meus irmãos e irmãs 
 
Ó meu querido Salvador Jesus Cristo, aceitai meu 
presente de orações e sacrifícios para ajudar a salvar 
meus irmãos e irmãs da prisão das trevas em que eles 
estão! Permiti-me ajudar a salvar as suas almas! 
Peço-Vos que os perdoeis de seus pecados  e peço-
Vos que inundeis suas almas com o Espírito Santo 
de modo que eles corram para Vossos braços como 
refúgio, de que eles precisam tão desesperadamente, 
antes de se perderem para sempre! Eu ofereço-Vos 
meu presente de rendição para essas almas, em 
humilde servidão e ação de graças. Amém. 
 
Filhos, vocês são um com o Meu Filho. 
Seu amor leva a Ele um grande conforto e os seus 
sacrifícios e orações vão ajudá-Lo a trazer toda a 
Humanidade para a segurança de seu Novo Paraíso na 
Terra. 
Só então a Sagrada Família de Deus, o Altíssimo, reunirá 
e viverá em paz para sempre. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
482. Deus Pai: Ninguém pode explicar 
como criou o universo ou a Humanidade, 
não importa como tentem, porque isso é 
impossível 
Recebido quinta-feira, 5 de julho de 2012, 15:30 
  
Minha querida filha, Me ajuda na Minha dor, porque Eu 
choro por todos os Meus filhos, que se recusam a aceitar 
que Eu existo. 
Eu anseio muito por eles. 
Eu choro por suas pobres almas. 
Eles são tão inteligentes e espertos no caminho da 
compreensão humana, mas não conseguem compreender 
a Verdade do quem sou Eu. 
Eu Sou o Começo. 
Eu Sou o Criador de tudo o que é. 
Eu sou seu Pai, mesmo que eles Me rejeitem. 
Se eles só pudessem ver a Verdade... 
Se eles permitissem-Me tocar os seus corações, para que 
Eu pudesse mostrar-lhes os Meus planos maravilhosos e 
gloriosos que os esperam! 
Muitas destas almas não Me conhecem, não por culpa 
própria. 
A essas almas será mostrada a Verdade, para que elas 
escolham o Meu caminho. 
Então, aqueles que receberam a Verdade, mas que 
permitirem que o raciocínio humano e a glorificação da 
inteligência humana cegue-os, estarão perdidos para Mim. 
Muitas destas almas irão converter-se, mas muitas 
recusarão o Cálice da Salvação, apresentado a eles por 
Meu amado Filho. 
Filhos do Meu coração, Eu lhes imploro: Ajudem-Me a 
salvar os Meus filhos preciosos! 
Minhas lágrimas fluem neste momento e peço a vocês 
para trazê-los até Mim, através da Divina Misericórdia do 
Meu Filho. 

Muitas destas almas, incluindo jovens crianças, que 
desafiadoramente e publicamente Me rejeitam, a fim 
de mostrar aos outros como eles são modernos. 
Um respeito exagerado pela inteligência humana é 
uma tentação levada as almas dos Meus filhos, pelo 
inimigo. 
A besta devora as almas dos Meus filhos e eles não têm 
idéia do que ela está fazendo para eles. 
Tantos anjos caídos convencem a Humanidade que a 
inteligência humana é impecável. 
Quando a Humanidade acredita, ou se convence, de 
que ela sabe a Lei Divina da Criação, ela caiu em uma 
armadilha enganosa. 
Nenhum homem pode explicar como Eu criei o universo 
ou a Humanidade, não importa como eles tentem, porque 
isso é impossível. 
Quando eles vão aprender? 
Quando eles vão ver que os Meus filhos, puras, simples e 
humildes almas, que Me aceitam, compreendem a simples 
Verdade? 
Elas não precisam de provas, porque sentem o Meu Amor 
em seus corações puros, que elas deixam abertos para 
que Eu possa inundar suas almas com Graças Divinas. 
Eu sou o seu Deus, seu Criador e seu Pai natural. 
Meus filhos devem vir para Mim através do Meu amado 
Filho e por seu livre arbítrio. Eu não posso forçá-los. 
A vocês, Meus filhos, foi dado o poder de ajudar a salvar 
suas almas. 
A todos vocês, que respondem ao Meu apelo para salvar 
seus irmãos e irmãs através das orações e sacrifícios, 
serão concedidos Graças especiais. 
Meu Poder é infinito. 
Meus milagres, alinhados com os sofrimentos e as 
orações dos Meus filhos, serão usados para salvar as 
almas perdidas da morte eterna. 
Eu os amo, Meus amados filhos! 
Venham e ajudem-Me a unir a Minha querida família e 
ajudem Meu Filho a derrotar a besta, antes que ela roube 
mais dos Meus filhos! 
Seu amoroso Pai, Deus, o Altíssimo 
 
483. Um terço da Terra será destruído, 
porque os Anjos derramarão fogo dos 
quatro cantos dos Céus 
Recebido sexta-feira, 6 de julho de 2012, 16:15 
  
Minha muito amada filha, o tempo foi reservado para que 
estas, Minhas Sagradas Mensagens para o mundo, sejam 
ouvidas por todas as almas, jovens e velhas, ao longo de 
cada nação. 
Muitos dos filhos de Deus vão se sentar e ouvir as Minhas 
instruções, se tiverem acesso a essas mensagens. 
Saibam agora, que as mudanças já começaram, como 
profetizado. As culturas deixarão de produzir seus frutos 
como antes e as estações do ano não serão mais as 
mesmas. 
Estas mudanças foram feitas pela Mão do Meu Pai Eterno, 
porque Ele traz novas leis à Terra, que ninguém vai deixar 
de notar. 
Pelas leis da natureza, nada no mundo permanecerá 
como antes. 
Os mares vão subir, as águas vão derramar, a Terra vai 
tremer e o solo vai se tornar estéril. 
Meu Pai irá impor um grande castigo, para deter a 
disseminação do pecado, que é uma fonte de grande 
tristeza para Ele. 
Aquelas nações, que desafiam Suas Leis, vão sofrer 
muito. Eles logo vão entender que seus pecados não 
serão mais tolerados e serão punidos. 
Sua punição é para impedir que infestem as outras almas 
e, a menos que mudem seus maus caminhos, eles serão 
forçados a fazê-lo através da Intervenção Divina. 
Minha filha, você deve espalhar a Minha Palavra 
rapidamente agora, porque o GRANDE ALERTA se 
aproxima. 
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A muitas nações deve ser dado o Livro da Verdade, para 
que possam preparar-se para Minha Segunda Vinda. 
O momento da Minha Segunda Vinda será após o 
GRANDE ALERTA. 
Castigos, proferidos pelos Anjos no Céu, por ordem de 
Meu Pai, já começaram em estágios. Estes continuarão a 
crescer, como o pecado continua surgir. 
A batalha começou e as fases iniciais podem ser vistas 
em muitos Países. 
Todos vocês vão dar testemunho da destruição do 
clima, que vai chover sobre a Terra, como gemidos de 
dor por causa da degradação do pecado. 
A agitação aumenta e nação após nação sofrerá de 
acordo com a mancha do pecado, que corrompe seu 
núcleo. 
Líderes, que seguem o Anticristo, não vão escapar do olho 
do Meu Pai, e eles serão destruídos. 
Meu Pai castiga aqueles, que lideram governos maus 
agora, a fim de salvar Seus filhos de seu alcance ímpio. 
Ele não vai ficar para trás vendo como esses líderes, que 
seguem o Anticristo, que permanece escondido neste 
momento, destroem Seus filhos. 
Um terço da Terra será destruída, porque os Anjos 
derramarão fogo dos quatros cantos dos Céus. 
Em seguida, muitos saberão que algo está errado, e isso é 
causado por causa da ira do Meu Pai. 
No entanto, muitos ainda não aprenderão. Depois do 
GRANDE ALERTA, muitos se converterão. Mas muitos, 
nem mesmo quando a eles for dada a comprovação do 
estado das suas almas, não se converterão. 
Eles ainda idolatrarão as falsas fascinações, que eles 
acham que a Terra tem para oferecer. Só que desta vez 
seus desejos e os ídolos materiais que adoram se 
tornarão ainda mais obscenos e perversos. Todos os seus 
pecados, visíveis para todos aqueles que podem vê-los 
por aquilo que são, tornar-se-ão tão feios, que só alguns 
dos filhos de Deus serão capazes de suportar a assistir. 
Todo pecado abominável será exibido publicamente, com 
desprezo de Deus. 
Cada ação irá degradar o pecador a tais 
profundidades, que eles se comportarão como 
animais. 
Todo o respeito para com o corpo humano desaparece e 
cada mal desejo será ostentado pelo mundo para ver, sem 
qualquer vergonha em suas almas. 
Estes são os prisioneiros de Satanás. Todos eles são 
filhos de Deus, mas eles vão perder suas almas à besta. 
Castigos fazem parte dos planos de Deus, para limpar a 
Terra, a fim de purificar ambos, os pecadores e o chão em 
que pisam. 
Somente quando a Terra for purificada, Minha 
Segunda Vinda pode acontecer. 
Rezem, Meus seguidores, pela coragem e força para lidar 
com estes castigos. 
Vocês nunca devem temê-los, porque vocês, Meu 
exército, vão rezar por aquelas nações e ajudar na 
purificação necessária, para a conversão da Humanidade. 
O Selo do Deus Vivo vai proteger todos e cada um de 
vocês. 
É por causa do Amor que Meu Pai tem para todos os Seus 
filhos, que Ele deve castigá-los, pois se Ele não fizer, eles 
vão marchar para frente, inconscientemente, em direção 
aos portões do inferno. Seu Jesus 
 
484. Eles talvez não ouvem, mas a eles 
deve ser dadas a Palavra de Deus 
Recebido sábado, 7 de julho de 2012, 15:30 
  
Minha muito amada filha, quando Eu peço à Humanidade 
a ouvir a Minha Voz, Me fere quando aqueles que Me 
amam dizem que Eu nunca falaria dessa maneira. 
Se eles só ouvissem, então Meu coração iria ser 
levantado e muito mais almas seriam salvas. 
A preparação para Minha Segunda Vinda está sendo 
comunicada por Meus Lábios Divinos, através destas 
mensagens. 

A preparação para o Meu Nascimento também foi 
dado a conhecer por meio dos profetas de antemão, 
para alertar os filhos de Deus para a vinda do Messias. 
Por que Meus discípulos na Terra se recusam a aceitar 
que Meu Pai enviará Seus profetas para anunciar Minha 
Segunda Vinda? 
Eles realmente sabem pouco sobre a maneira em que 
Meu Pai Eterno prepara a Humanidade para grandes 
eventos. 
Meu clero, os Meus servos sagrados, precisam ouvir Meu 
apelo agora, porque Eu preciso de sua ajuda. No entanto, 
muitos falharão em responder. Eles vão rejeitar a Mim e 
às Minhas mensagens. 
Eles vão perceber a Verdade, mas apenas quando for 
tarde demais. 
Minha filha nunca tenha medo de publicar Minhas 
mensagens, inclusive aquelas, que vocês acham 
estranhas ou assustadoras. 
Eles talvez não ouvem, mas a eles devem ser dadas a 
Palavra de Deus. Vocês não têm o direito de impedir a 
transmissão da Palavra Sagrada de Deus. 
Fechem os seus ouvidos e ignorem o desprezo da 
opinião, porque não é importante. 
Para vocês, que se chamam Cristãos, e que desprezam 
as Minhas mensagens, Eu digo isso: 
Rasgando em pedaços a Minha Palavra, achando que 
as Minhas mensagens são ofensivas e ridicularizando 
a Minha Palavra, vocês têm cortado o cordão 
umbilical, que os liga ao Meu coração. 
Vocês não conseguem aceitar Minhas mensagens, porque 
vocês acham que Me conhecem e reconhecem as Minhas 
Palavras, quando elas são faladas. Em vez disso, vocês 
caem na armadilha do enganador, que os cega para a 
Verdade. 
Peço a todos vocês, mais uma vez, para chamar a Mim, o 
seu amado Jesus, e permitir-Me abrir os seus corações. 
Deixem-Me enche-los com o Poder do Espírito Santo de 
modo que vocês vão Me reconhecer. 
Aos sacerdotes: peço que compreendam que chegou o 
momento em que as profecias de Daniel já estão se 
realizando e os Selos do Livro do Apocalipse estão sendo 
abertos por Mim, o Cordeiro de Deus. 
Lembrem-se da Minha Promessa! 
Eu voltarei para julgar os vivos e os mortos. 
Minha Promessa de trazer a vida eterna a todos aqueles 
leais a Mim, está prestes a se desenrolar. 
Vocês devem garantir que vocês se prepararam 
adequadamente para este evento glorioso. 
Seu Jesus 
 
485. Sejam avisados! A nova religião do 
mundo parecerá exteriormente uma 
organização boa e santa, cheia de amor e 
compaixão 
Recebido domingo, 8 de julho de 2012, 17:17 
  
Minha muito amada filha, a grande apostasia de que falei, 
está acontecendo agora no mundo. 
Desta vez ela se espalha como um véu sobre a Minha 
Santa Igreja na Terra a nublar a sua visão como uma 
névoa profunda. 
Este é o momento para a grande separação da Minha 
Igreja em dois campos. 
De um lado vocês terão Meus queridos fiéis servos 
sagrados, que seguem Meus Ensinamentos e que nunca 
desviaram-se deles. 
Por outro lado, há aqueles sacerdotes e outros líderes das 
Minhas Igrejas cristãs, que são influenciados pela vida 
moderna e que vão profanar as Minhas Leis. 
Eles se curvam às pressões das pessoas que exigem que 
elas mostrem a tolerância em Nome de Deus, alterando as 
Leis de Deus, para atender às demandas humanas. 
Eles estão cheias de orgulho, arrogâncias e ambições 
mundanas. A eles não importam se mudam os Santos 
Sacramentos, para atender uma agenda pecaminosa. 
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Não, eles vão facilitar atos de abominação a serem 
cometidos em Igrejas do Meu Pai e tudo em nome dos 
direitos civis e da tolerância. 
Eles vão tolerar o pecado e insultar-Me por desfilar tais 
pecados na frente dos Meus Tabernáculos Sagrados, 
esperando que Eu engula tais atos vis. 
Em breve, eles vão abolir os Sacramentos, para 
agradar a todos. 
Em seu lugar haverá festas de celebrações realizadas 
e outras formas de entretenimento. 
Isso se tornará uma nova igreja no mundo, que vai 
vangloriar um impressionante edifício em Roma, mas 
que não irá honrar a Deus. 
Ele será construído com símbolos satânicos secretos, 
para que todos possam ver, e vão idolatrar a Besta. 
Todo pecado abominável para Meu amado Pai, será 
honrado publicamente e milhões de pessoas vão aceitar 
suas leis de depravação, como sendo digno aos Olhos de 
Deus. 
Meus servos sagrados que permanecem leais a Mim, vão 
ter que celebrar Missas secretas ou enfrentarão a prisão. 
Eles vão se reunir em vigor e, cheios do Espírito Santo, 
vão continuar a alimentar os filhos de Deus com o 
alimento da vida. 
Eles devem garantir que a todos aqueles que 
conduzem seja oferecida a proteção do Selo do Deus 
Vivo. 
O tempo está muito perto agora para o Novo Templo ser 
construído em honra da Besta. 
Este será construído sob a ditadura do Anticristo, que 
logo vai entrar no cenário mundial, como o homem da 
paz. 
Reúnam-se todos, Meus seguidores, o mais rápido que 
puderem! Meus sacerdotes, que reconhecem Minha Voz, 
devem começar os preparativos para garantir que a Minha 
Igreja na Terra possa suportar, com força, a perseguição 
que está a frente. 
Com o tempo os refúgios estarão prontos para vocês 
usarem, porque Eu tenho instruído Meus seguidores 
durante algum tempo, para garantir que eles vão servir o 
seu propósito. 
Esta perseguição vai ser curta e vocês vão passar por 
ela, embora ela seja  dolorosa. 
Estejam avisados! A nova religião do mundo vai parecer 
exteriormente uma organização boa e santa, cheia de 
amor e compaixão. 
Será apresentada uma imagem magnífica de tolerância a 
exaltar cada pecado conhecido a Deus. Vai distorcer cada 
pecado e parecer tornar-se aceitável aos olhos de Deus. 
Mas vocês devem saber que tal abominação Me enjoa e ai 
daqueles, que seguem este caminho perigoso para a 
condenação eterna! 
O pecado sempre será pecado diante de Mim. 
O tempo não muda isso. Novas regras para atender o 
desejo dos homens para atividades pecaminosas, nunca 
serão aceitas por Mim. 
Preparem-se agora para esta grande decepção, porque 
acontecerá muito em breve. Seu Jesus 
 
486. Cada pessoa viva no mundo verá a sua 
própria alma e saberá, pela primeira vez em 
muitos casos, que ela têm uma alma 
Recebido segunda-feira, 9 de julho de 2012, 23:00 
  
Minha muito amada filha, gostaria de preparar todos os 
Meus seguidores agora, de uma forma que não só irá 
ajudá-los, mas a todos os seus entes queridos, para o 
GRANDE ALERTA. 
Arrepender-se por causa do medo não é o suficiente. 
A penitência é necessária. 
Para todos vocês, Meus seguidores, ouçam as Minhas 
instruções agora, para prepararem as suas almas para o 
GRANDE ALERTA! 
Vocês devem começar a meditar sobre todos os 
delitos em que são culpados contra vocês mesmos e 
contra os seus vizinhos. 

Para os católicos entre vocês: vocês devem receber o 
Sacramento da Confissão a cada duas semanas, se 
desejarem permanecer em um estado de graça. 
Desta forma, a sua dor durante o GRANDE ALERTA vai 
ser leve e vocês terão força para ajudar seus irmãos e 
irmãs, que vão sofrer uma terrível dor e culpa, porque eles 
tentarão chegar a um acordo com a iluminação da sua 
consciência. 
Para aqueles que são Cristãos ou de outros credos, e que 
acreditam nestas mensagens, devem recitar a oração 
dada a vocês através da Cruzada de Orações (24): Para 
o Dom da Absolvição Total (Indulgência Plenária) 
Vocês devem rezar esta oração durante 7 dias 
consecutivos e Eu, seu Jesus, irei conceder-lhes o perdão: 
 
Ó Meu Jesus, Vós sois a Luz da Terra. Sois a chama 
que toca todas as almas. Vossa Misericórdia e Amor 
não conhecem limites. Não somos dignos do sacrifício 
que fizestes por Vossa morte na Cruz. Sabemos que o 
Vosso Amor por nós é maior que nosso amor para 
Convosco. Concedei-nos, Senhor, o Dom da 
humildade, para que sejamos merecedores do Vosso 
Novo Reino. Enchei nos com o Espírito Santo, para 
que possamos marchar adiante e levar o Vosso 
exército para proclamar a Verdade da Vossa Santa 
Palavra e preparar nossos irmãos e irmãs para a 
Glória da Vossa Segunda Vinda na Terra. Nós Vos 
honramos. Nós Vos louvamos. Nós oferecemos 
nossas vidas, nossas tristezas, nossos sofrimentos  
como um presente para Vos, para salvardes as almas. 
Nós Vos amamos, Jesus. Tende misericórdia de todos 
os Vossos filhos, onde quer que estejam. Amém. 
 
Agora dou uma oração especial também para vocês 
rezarem para aquelas pobres almas, que podem morrer 
de susto durante o GRANDE AVISO e que poderão estar 
em pecado mortal. 
 
Cruzada de Orações (65): Por aqueles em pecado 
mortal 
 
Ó querido Jesus, Salvador da Humanidade, através da 
Vossa Divina Misericórdia peço clemência para todas 
as pobres almas em pecado, que podem ser levadas 
desta Terra durante o GRANDE ALERTA. Perdoai seus 
pecados e, em memória da Vossa Paixão, eu Vos 
imploro: concedei-me este favor especial, em 
expiação dos seus pecados. Eu me ofereço a Vós em 
mente, corpo e alma como uma penitência para salvar 
suas almas e para trazê-las à vida eterna. Amém. 
 
Meus seguidores, o GRANDE ALERTA será um grande 
acontecimento de salvação, onde Eu vou provar ao mundo 
a Minha Divina Misericórdia. 
Cada pessoa viva no mundo vai ver a sua alma e saberá, 
pela primeira vez em muitos casos, que ela tem uma alma. 
O tempo é curto agora, e vocês devem começar a se 
preparar! 
Não se esqueçam das Minhas instruções, mas tenham 
comida que dure 10 dias, velas abençoadas e objetos 
sagrados em suas casas! 
Confiem em Mim e alegrem-se, porque muitas almas 
serão salvas. 
Não vou revelar uma data, mas vocês sabem o que deve 
ser feito. 
Quando os seus pecados são revelados, vocês devem 
pedir-Me para perdoá-los e curvar-se com humilde 
gratidão por este dom divino, que é o seu passaporte para 
a vida eterna no Novo Paraíso na Terra. 
Lembrem-se que não existe nenhum pecado, não importa 
o quão sério ele seja, que não possa ser perdoado, 
quando, uma vez, o remorso verdadeiro for mostrado. 
Seu amado Salvador, Jesus Cristo 
 
 
 
 



O Livro da Verdade 

www.jesusfala.org/O_Livro_da_Verdade.pdf 210

487. Eles Me negarão, dizendo que a Minha 
Palavra Sagrada contradiz a Palavra de 
Deus 
Recebido quarta-feira, 11 de julho de 2012, 19:30 
  
Minha muito amada filha, você está suportando a Minha 
dor neste momento, porque Eu choro por causa do 
número dos filhos de Deus, que estão morrendo em 
estado de pecado mortal. 
É tão doloroso, estou sofrendo mais uma vez, os terríveis 
ferimentos infligidos a Mim durante a Minha Crucificação. 
Minha filha, é importante que você entenda o que está 
acontecendo com você, porque deve se preparar para 
lidar com essa missão, que te traz tanto sofrimento. 
O abuso que você suporta em Meu Nome é de se esperar. 
Toda alma eleita, que no passado transmitiu Minha Santa 
Palavra ao mundo, sofreu a mortificação, como você sofre 
agora. Eles foram ridicularizados, abusados, feitos como 
idiotas e, pior ainda, acusados de ser enganosos, porque 
era como se estivessem dizendo mentiras. 
Eu, também, fui chamado de mentiroso. Eu, também, fui 
ridicularizado. Eles disseram que Eu era uma fraude, um 
impostor e contra a Palavra de Deus. 
Eles buscavam quaisquer desculpas para provar que Eu 
era uma fraude. 
Eles ainda usaram a Palavra Sagrada de Deus, Meu Pai 
Eterno, para tentar provar que o que Eu falava negava a 
Sagrada Escritura. 
Qualquer um pode dizer que representa a Palavra de 
Deus. Muitos poucos os que dizem que recebem a 
Palavra de Deus são levados a sério. Eles são geralmente 
ignorados. 
Mas aqueles que dizem falar em Meu Nome, mas que não 
o fazem, e que deliberadamente espalham mentiras, são 
geralmente aplaudidos e aceitos através da influência 
enganadora de Satanás. 
No caso dos profetas genuínos, tal é o poder da Minha 
Voz, que vai provocar uma reação muito forte. Nesses 
casos, as pessoas abraçarão a Minha Palavra de amor 
pela Verdade, ou eles Me negarão completamente. 
Aqueles, que Me aceitam, sentem Meu Amor tocar a suas 
almas de uma forma, que irá inflamar seus corações, 
impedindo-os de voltar atrás. 
Aqueles, que Me rejeitam, não vão Me ignorar. Em vez 
disso eles vão Me ridicularizar e difamar a Minha Santa 
Palavra com um vício, que está em desacordo com as 
virtudes Cristãs, que professam ter. 
Eles Me negarão, dizendo que a Minha Palavra Sagrada 
contradiz a Palavra de Deus, assim como eles fizeram 
quando Eu andava na Terra. 
Eles não conseguem entender porque Minha Palavra cria 
uma reação tão forte. Eles têm sido tentados por Satanás 
e não sabem disso. Eles baixaram a guarda e permitiram 
a Satanás ofuscar o seu amor por Mim. 
Ninguém vai ignorar a Minha Palavra. Eles não podem. 
Por uma ou outra maneira ela provoca uma reação: de 
amor ou de ódio. Seu Jesus 
 
488. O GRANDE ALERTA vai ser um evento 
assustador para muitos, pois parecerá que 
o mundo chegou ao fim 
Recebido quinta-feira, 12 de julho de 2012, 10:50 
  
Minha muito amada filha, não deixe ninguém subestimar o 
impacto que o GRANDE ALERTA terá sobre toda a 
Humanidade! 
O GRANDE ALERTA vai ser um evento assustador para 
muitos, pois parecerá que o mundo chegou ao fim. 
Muitos vão testemunhar o que será visto, será uma 
ocorrência catastrófica, quando dois cometas aparecem e 
colidem e explodem perto da superfície da Terra. 
As chamas de fogo vão parecer como se um vulcão 
entrasse em erupção nos céus e muitos vão ficar com 
medo. 
Os raios de fogo vermelho são os Raios do Meu 
Sangue, os Raios da Minha Misericórdia, dado a todos 

vocês como um presente de tal magnitude, que 
ninguém será capaz de compreender o que está 
acontecendo. 
Muitos vão sentir um fogo queimando através dos seus 
corpos, como se fosse o calor do sol avassalador sobre 
eles. 
Dentro eles vão sentir um calor escaldante, até o 
sentimento de realização permitir-lhes testemunhar o 
espetáculo de suas almas. 
Muitos vão sentir a Terra tremer, como se houvesse 
um terremoto. 
O chão vai tremer e gemer e muitos irão cair, 
agarrando o que podem, para se segurar. 
No entanto, o chão não vai se abrir e engoli-los. 
Porque este não é um terremoto físico, mas um 
sobrenatural. 
Antes que isso aconteça, os padrões do clima vão entrar 
em erupção. 
Após a explosão, Minha Cruz aparecerá nos céus. 
Muitos vão chorar lágrimas amargas de arrependimento e 
tristeza e suportarão a dor da humilhação, por causa dos 
seus pecados. 
Outros irão gritar e amaldiçoar, porque não serão capazes 
de suportar a iluminação, um sinal divino, por causa da 
escuridão das suas almas, e eles vão resistir à Luz da 
Minha Misericórdia. 
Eles uivam com a dor dos fogos do inferno, porque Meu 
Sinal de Misericórdia irá mostrar-lhes o destino que os 
espera, a menos que se arrependam e mudem seus 
comportamentos. 
Aquelas almas boas, que Me amam, também sofrerão, 
porque muitas delas também são manchadas com o 
pecado, mas elas vão receber a Absolvição instantânea. 
Elas também serão humilhadas, quando o pecado do 
orgulho for mostrado a elas. 
Muitos vão ficar em casa por alguns dias depois, e 
muitos terão de cuidar de si mesmos, por causa da 
falta de serviços. É por isso que vocês precisam se 
preparar. 
Também será um período de sofrimento quando as almas 
suportarem a dor do Purgatório, quando sua purificação 
ocorrer. Desta forma, muitos vão experimentar uma 
revelação do estado de suas almas e tornar-se-ão 
humildes de uma maneira, em que eles jamais 
experimentaram antes. 
Muitas pessoas vão aceitar o que aconteceu, e saberão 
que elas receberam um grande presente das Minhas 
Graças e da Minha Divina Misericórdia. 
A conversão será global e em uma escala ainda não 
testemunhada desde a Minha Morte na Cruz. 
Bilhões vão se voltar para Deus, porque a Verdade vai 
se tornar aparente. 
Eles saberão exatamente o que vai acontecer no Dia do 
Juízo Final, e vão saber como salvar as suas almas, 
porque Meu Amor os envolverá. 
Eles podem se tornar inteiro novamente, de corpo, mente 
e alma. 
Minha Cruz será a prova da manifestação da Minha 
Divina Misericórdia, prometida à Humanidade por 
tanto tempo. Será visto no céu em todo o mundo. 
A calma irá descer por toda a Terra, como resultado deste 
Ato de Intervenção Divina, dado aos filhos de Deus para 
despertá-los de seu sono. 
Mas os anjos caídos vão atacar todos os filhos de Deus, 
através do seu exército dedicado, que vão recusar o Meu 
Cálice de Salvação. 
Tão amargo, com corações de pedra e infestados com a 
mancha de Satanás, eles vão lutar contra aqueles, que 
amam a Deus. 
Seus números não será importante para aqueles, que 
seguem a Verdade, mas seu ódio irá inspirá-los a planejar 
atos malignos, que destruirá a paz e a calma. 
Isso vai orquestrar um plano para convencer o mundo de 
que este evento foi, na verdade, um acidente cósmico, 
que eles vão dizer que os cientistas podem provar. Muitos, 
infelizmente então, acreditarão que este seja o caso, e 
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muitos dos filhos de Deus vão cair de volta à vida 
pecaminosa que levavam antes. 
A batalha pelas almas então terá início, e vai demorar 
algum tempo para que esta alcance o confronto final, 
quando a Minha Segunda Vinda trouxer um fim à 
maldade. 
Meus queridos seguidores, não permitam que essas 
revelações tragam medo! 
 Em vez disso preparem-se para este evento glorioso, e 
permitam que suas almas o possa abraçá-lo! 
Aceitem este maravilhoso Ato Divino para fortalecer sua 
resolução e se espalhar ainda mais Meu Amor entre suas 
famílias e amigos. 
Orgulhem-se de seus laços para Mim, seu Jesus, e 
ajudem-Me a salvar essas almas que se recusam a aceitar 
a Minha Misericórdia! 
Vão! Preparem-se! Alegrem-se, porque o tempo está 
próximo! Eu os amo! Seu Jesus 
 
489. Após a guerra mundial virá a fome e as 
pragas. A oração pode mitigar o Castigo. 
Recebido sexta-feira, 13 de julho de 2012, 16:25 
  
Minha muito amada filha, Meus seguidores precisam 
saber a seqüência dos eventos, porque, compreendendo 
isso, eles vão ser capacitados com o conhecimento, para 
que possam ajudar a mitigar o Castigo. 
O GRANDE ALERTA estará acontecendo como um 
último recurso pelo Meu Pai Eterno, a fim de 
mergulhar a Luz de Deus, a Luz da Verdade, nos 
corações da Humanidade. 
Sem ela, a maioria da Humanidade seria lançada no 
inferno, porque eles não seriam dignos do Reino de Meu 
Pai. 
Este é um Ato Divino da Grande Misericórdia, de arrancar 
todos os filhos de Deus do mal para levá-los em sua 
legítima herança. 
Por causa da grande escuridão que cobre a Terra neste 
momento, onde a Luz de Deus é apenas um vislumbre, 
este Ato de Deus é necessário. 
Ele vai dividir os bons daqueles, afogados em pecados e 
que teimosamente se agarram à besta e toda a glória que 
ela promete a eles na Terra. É um desperdício de tempo 
para essas pobres almas, porque eles devem saber que 
seu tempo na Terra é curto. 
A Terra será substituída por um Novo Paraíso, para o 
qual eles vão ser proibidos de entrar, se eles 
rejeitarem o Meu Ato de Amor e Misericórdia. 
Muitos vão ficar no escuro. Muitos vão converter 
instantaneamente. Se a maioria da Humanidade se 
arrepender, então a Grande Tribulação não será tão difícil. 
A Guerra Mundial não terá o mesmo impacto, se a 
maioria das pessoas se arrependerem depois do 
GRANDE ALERTA. 
Após a guerra mundial virá a fome e, em seguida, as 
pragas. No entanto, a oração pode mitigar o Castigo. 
Rezem muito, para que a guerra, e o Castigo que vai 
segui-la, possam ser diluídos e evitados. Somente a fé da 
Humanidade e a lealdade a Mim, seu Divino Salvador, 
podem conseguir isso. 
Minha filha, não sou Eu, seu Jesus, que vai trazer essas 
dores terríveis. Isso será criado pelos pecados perversos 
dos homens, cujo desejo por poder, dinheiro e controle do 
mundo para seu próprio ganho são insaciáveis. 
Enquanto muitos dos Meus seguidores estarão esperando 
pacientemente e ansiosamente por Minha Segunda Vinda, 
haverá mais confusão. 
Muitos virão adiante dizendo ser o Messias, e as 
pessoas vão ser enganadas. 
Lembrem-se que Eu lhes disse, que voltarei à Terra 
assim como Eu deixei, quando Eu subia nas nuvens. 
Ignorem qualquer um, que afirma ser Eu, em carne, 
porque isso não acontecerá assim. 
Meus seguidores serão fortes por causa de seu amor por 
Mim, e devem focalizar sobre o desejo que, se cumprido, 
Me trará alegria e conforto. Essa é a missão de salvar 
almas, todas as almas, antes de Eu voltar. 

Lembrem-se que a lealdade a Mim será a chave para a 
salvação e o mundo do futuro não terá fim, porque será o 
Novo Paraíso, que oferece a cada um de vocês a vida 
eterna. Seu amado Jesus 
 
490. Agora você deve entender porque 
você é diferente de visionários. É porque 
você é uma profetisa, a profetisa do Tempo 
Final. 
Recebido sexta-feira, 13 de julho de 2012, 23:05 
  
Minha muito amada filha, você deve saber que o papel de 
um profeta é diferente do visionário. 
Um profeta sempre será um exilado, odiado, temido e 
isolado. 
Um profeta sempre trabalha sozinho, como se fosse 
lançado em um deserto. O único fruto do deserto árido 
será a Voz de Deus. 
Minha filha, quando você se sentir sozinha e abandonada, 
saiba que é assim que os profetas sentiram no passado. 
Muitos profetas sentiram o peso desta tarefa exposta 
diante deles. 
A maioria deles sabiam que eles não eram dignos de 
transmitir a Palavra Sagrada de Deus, mas eles aceitaram 
o chamado divino dos Céus, porque eles foram enviados. 
Porque eles foram enviados para o mundo que 
conheciam, instintivamente, as obrigações que tinham 
para cumprir, no entanto, não foram fáceis. 
Cada palavra que pronunciaram foi jogada para trás em 
seus rostos. 
Cada palavra dilacerada nas sinagogas e nos templos, 
criados para adorar a Deus. Muitos foram expulsos por 
seu próprio povo e não podiam retornar à sua cidade 
natal. 
Muitos se tornaram nômades e nunca encontraram um 
lugar onde eles seriam bem-vindos como um filho perdido. 
Em vez disso, trabalhavam, viviam e ficavam sozinhos, 
sem ninguém a quem recorrer. 
Contudo, eles sabiam em seus corações, que estavam 
sendo guiados por Deus e não sentiam medo quando 
falavam com Sua Voz. 
As graças que receberam permitiam-lhes que fossem 
fortes. Eles nunca vacilavam na entrega das advertências 
ao povo de Deus, as profecias e a Palavra de Deus. 
Não importava a eles serem ridicularizados, porque 
sabiam que a Verdade de Deus era o alimento da vida. 
Sem a Verdade, os filhos de Deus não teriam tido os 
meios para reconhecer as profecias como predito. Nem 
eles foram capazes de aceitar as Leis estabelecidas por 
Deus, para o bem da Humanidade. 
Rejeitados, ridicularizados, abandonados e considerados 
excêntricos, assim como Eu fui durante Meu tempo na 
Terra, eles ainda entregavam a Palavra de Deus. Suas 
palavras vivem para sempre. Elas nunca vão morrer, 
porque eles falavam a Palavra do Senhor, o Deus 
Altíssimo. 
E assim será com você. Você vai ficar sozinha, como uma 
voz no deserto. 
Você será ignorada em muitos quadrantes da Minha 
Igreja na Terra. 
A diferença desta vez é, que as profecias vão se 
desenrolar ainda em sua vida nesta Terra, e a Verdade 
será provada para esta geração. 
Eles acreditarão, em seguida, quando a prova do 
GRANDE ALERTA for testemunhado. 
As profecias dos Selos, como Eu os abro e revelo o 
conteúdo para você, também vai provar que Eu estou 
falando para o mundo através de você, o 7° Anjo, a 7° 
Mensageira. 
Você vai ser ouvida, ainda exorto você a permanecer em 
silêncio e não comentar para aqueles, que a questionam 
ou a desafia. 
Você não entende o significado das mensagens ainda. 
Com o tempo você vai entender. Nesse meio tempo você 
não tem a autoridade para defender a Minha Palavra. 
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Toda tentativa será feita para induzi-la a responder, na 
esperança que você venha a tropeçar, até pela sua falta 
de conhecimento. Então você deve permanecer em 
silêncio, isolada e anônima, até que Eu te dê a instrução. 
Então, agora você deve entender porque você é diferente 
de visionários. É porque você é uma profetisa, a profetisa 
do Tempo Final. 
Esta missão é protegida pelos Céus e não pode ser 
destruída. 
Vá em paz e compreensão, Minha filha! Seu Jesus 
 
491. Não é suficiente acreditar só no Pai, 
porque aqueles que rejeitam o Seu Filho, 
rejeitam a salvação 
Recebido sábado, 14 de julho de 2012, 15:15 
  
Minha muito amada filha, tantas religiões no mundo 
seguem o caminho errado, e tornam difícil para os filhos 
de Deus obter a vida eterna. 
A vida eterna só foi possível por Minha Morte na Cruz. 
Meu Pai, que Me enviou, seu único Filho, como Cordeiro 
sacrifical, tornou possível para a Humanidade inteira obter 
a salvação e a vida eterna. 
A vida eterna foi dada como um presente para Adão e 
Eva. Depois, por causa da mancha do pecado e 
desobediência, eles a perderam. 
Perdendo a vida eterna, o homem se tornou mortal, o seu 
corpo impuro, sua vida na forma física imperfeita e a Terra 
tornou-se uma imitação pobre da Terra rica e esplêndida, 
criada para Adão e Eva no Jardim do Éden. 
Deus, Meu Pai Eterno, em seguida, concedeu a salvação 
para aqueles que Me aceitam, Seu Filho unigênito, como o 
caminho para o Seu Novo Paraíso. 
Só por Mim vocês podem ser aceitos por Meu Pai. 
Não é suficiente acreditar só no Pai, porque aqueles 
que rejeitam o Seu Filho, rejeitam a salvação. 
Lembrem-se que muitos dos filhos de Deus que, por 
ignorância, não Me reconhecem, o Salvador da 
Humanidade. Mas por causa da Minha Misericórdia, a 
Verdade será revelada a eles por Intervenção Divina. 
Eles são todos iguais diante do Meu Pai, e ele quer unir 
todas estas almas em Seu seio. Ele ama a todos. 
Quando eles virem a prova, eles vão aceitar que Deus, o 
Altíssimo, deu-lhes o Dom da vida eterna através do Meu 
Sacrifício na Cruz. Dessa forma todos vão adorar o único 
Deus. 
Porque há um só Deus que criou cada um de vocês. 
Vá agora, Minha filha, e ajude a garantir que Minhas 
mensagens sejam dadas para cada credo, cada nação e 
cada um dos filhos de Deus. 
Incluo os pagãos e aqueles com corações de pedra. 
Não importa se eles cospem em você, ou se recusam a 
ouvir, você deve dar-lhes as mensagens. 
Qualquer homem, ou seguidor Meu, Jesus Cristo, que 
não quer aceitar que Eu quero comunicar a Santa 
Palavra de Deus a todas as religiões, não é um 
verdadeiro Cristão. 
Muitos rejeitaram estas, Minhas mensagens para o 
mundo, porque Eu abraço toda a Humanidade e todas as 
outras religiões, incluindo os ateus. 
Vocês não têm direito de assumir que só vocês, os 
verdadeiros Cristãos, são amados por Deus, Meu Pai 
Eterno. 
Vocês são abençoados e amados, mas sem a conversão 
de toda a Humanidade, Meu Pai não vai conseguir a 
vitória que Ele quer, unir todos os Seus filhos. 
Vocês, Meus seguidores, têm uma grande 
responsabilidade, por causa do Dom da Verdade, dado 
a vocês! 
É seu dever espalhar a Minha Santa Palavra, a fim de 
trazer essas pobres almas ao Reino de Deus, que são 
ignorantes da Minha existência. 
Seu Jesus 
 
 
 

492. Virgem Maria: A Igreja do Meu Filho na 
Terra não vai ouvir desta vez, mesmo 
sabendo como Meu Filho foi tratado pela 
primeira vez 
Recebido domingo, 15 de julho 2012, 15:45 
  
Minha filha, a dor sofrida pelo Meu Filho e seus discípulos 
durante o tempo da Sua missão na Terra é idêntica à que 
está para ser suportada pelos seus seguidores, porque 
Ele se prepara para voltar. 
Durante o tempo do Meu Filho na Terra, Ele enfrentou 
enormes obstáculos. Muitos poucos estavam preparados 
para ouvi-Lo em sua própria comunidade. 
Ele foi tratado com desonra e foi desprezado por 
aqueles, que estavam encarregados dos templos e 
das sinagogas. 
No entanto, Ele foi bem recebido pelo povo simples e Sua 
Palavra foi aceita, porque eles puderam ver a Verdade 
que Ele falou. 
Sua Palavra criou medo e incerteza em muitos lugares, 
mas poucos poderiam ignorar a sabedoria de Seus 
Ensinamentos. 
Meu Filho criou divisão, apesar de que não era Sua 
intenção. 
Seu comportamento simples significou que poucos 
podiam aceitar o fato de que Ele era o Filho de Deus. 
Muitos se perguntaram: como poderia o Filho do Homem 
ser um homem tão simples? 
Eles O negaram, pois pensavam que o Messias seria 
majestoso, orgulhoso e comandaria a atenção nos mais 
altos escalões da Igreja. 
Meu Filho não conseguia que os responsáveis da Igreja O 
ouvissem no momento. O orgulho os impediam de ouvir a 
Verdade. 
O mesmo vai acontecer agora, quando Meu Filho prepara 
o mundo para a Sua Segunda Vinda. 
A Igreja do Meu Filho na Terra não vai ouvir desta vez, 
mesmo que eles saibam como Meu Filho foi tratado 
pela primeira vez. 
Desta vez, Sua Santa Palavra, dada a você, a profetisa do 
Tempo Final, não será aceita na Igreja do Meu Filho na 
Terra. 
A Igreja do Meu Filho tapa seus ouvidos para o Dom 
da profecia. Eles negam a profecia, porque eles não 
querem ouvir. 
Os discípulos do Meu Filho serão rejeitados pelos 
responsáveis da Igreja Católica na Terra e acusados de 
serem falsos. 
Embora os Ensinamentos do Meu Filho nunca mudam, 
eles vão encontrar falha em Sua Santa Palavra, dada a 
eles agora. 
Eles vão declarar que estas mensagens estão em 
contradição com a Palavra de Deus. 
Filhos, vocês devem lembrar-se sempre que o Meu Filho 
nunca poderia contradizer a Sua Igreja na Terra, pois Ele 
é a Igreja. 
A Verdade ainda é como sempre foi. 
Vocês devem seguir a Palavra de Deus, porque a Voz de 
Meu Filho está sendo deixada de lado e simplesmente 
ignorada, como foi a primeira vez também. 
Não neguem o Presente da Sua Salvação, o último ato da 
Sua Misericórdia na Terra! 
Meu Filho foi tão paciente por tanto tempo. A Verdade foi 
dada à Humanidade na Paixão do Meu Filho na Cruz. 
Foi reforçado por todas essas almas eleitas, que foram 
iluminadas pelo Poder do Espírito Santo ao longo dos 
séculos. 
Agora chegou o momento para o Meu Filho vir de novo, e 
apenas aqueles, que reconhecem a Sua Voz, por causa 
do Dom do Espírito Santo, seguirão Suas instruções. 
Assim como fizeram durante o tempo de Meu Filho na 
Terra pela primeira vez, a Igreja rejeitará a Sua Palavra, 
enquanto Ele se prepara para a Sua Segunda Vinda. 
Eles não vão reconhecê-Lo ou aceitá-Lo. 
Eles não aprenderam nada. 
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Rezem para que essas almas corajosas dentro da Igreja, 
que reconhecem a Sua Voz, tenham coragem de levar 
todos os filhos de Deus para a vida eterna, neste 
momento crucial da história. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
493. Deus Pai: Eu vou acabar com suas 
falsas igrejas, os seus cultos ímpios, os 
seus ídolos falsos, as suas cidades e suas 
nações 
Recebido domingo, 15 de julho de 2012, 17:45 
  
(Recebido durante a Adoração do Santíssimo 
Sacramento) 
Minha querida filha, é difícil para os Meus filhos 
continuarem livres do pecado, por causa da maldição 
imposta sobre eles pela mão da serpente. 
Nunca posso esperar que Meus filhos sejam 
completamente livres do pecado em todos os momentos, 
porque isso é impossível. 
É importante que quem conhece os Ensinamentos da 
Igreja do Meu Filho na Terra, busque a confissão dos seus 
pecados tão freqüentemente quanto possível! 
Através do arrependimento será mais fácil permanecer em 
um estado de graça e isso vai criar uma barreira à 
tentação adicional. 
Meus filhos, agora vocês estão prestes a testemunhar 
grandes mudanças eternas no mundo. Elas irão 
acontecer depois que o GRANDE ALERTA ocorrer. 
Enquanto muitos vão ignorar essas mensagens do Céu, é 
importante para aqueles, que as aceitam como Palavra de 
Deus, se preparem. 
Vocês são o vínculo na Minha armadura contra o inimigo, 
e através da sua fé Eu vou lhes levantar e protegê-los 
contra a perseguição. 
O amor que vocês têm por Meu Filho Jesus Cristo, o 
Salvador do Universo, será capaz de salvar estes filhos, 
que não conseguem agüentar a Luz de Deus. 
Sua consagração de amor, sofrimentos e orações serão a 
graça salvadora deles do fogo do inferno. 
Não tenham medo por si mesmos, mas por aqueles, que 
não somente não podem ver, mas que se recusam a ver, 
o tempo em que vocês estão vivendo hoje. 
Os preparativos estão completos e o tempo é maduro para 
que as mudanças comecem, porque Eu não vou permitir 
que a besta roube as almas. 
Esta intervenção, prometida à Humanidade por tanto 
tempo, acontecerá muito em breve, e então a batalha vai 
começar para salvar os Meus filhos. 
Não tenham medo da Minha Mão, porque quando ela 
cair, ela vai ser usada para punir aqueles, que estão 
tentando destruir os Meus filhos. 
Eu vou impedi-los de enganar almas. 
Eu vou impedi-los de sua intenção assassina e Eu vou 
acabar com suas falsas igrejas, os seus cultos ímpios, 
os seus ídolos falsos, as suas cidades e suas nações, 
se eles continuarem a rejeitar a Mão que os alimenta. 
Eles foram avisados. Vocês, Meus amados filhos, vão 
ajudar o Meu Filho para salvá-los. 
Nunca temam, porque aqueles, com o Selo do Deus vivo, 
não são somente protegidos, mas são dadas as Graças 
para defender a Palavra de Deus, para que aos maiores 
números de almas possível sejam dadas o Dom da vida. 
Seu amado Pai, Deus o Altíssimo 
 
494. O tempo está próximo para a 
perseguição do Meu amado Vigário, o Papa 
Bento XVI, para alcançar seu ápice 
Recebido segunda-feira, 16 de julho de 2012, 15:15 
  
Minha muito amada filha, é tempo de preparar todos os 
sacerdotes de Deus, os Bispos e todos aqueles, que 
administram Minha Santa Igreja Católica e apostólica na 
Terra. 

Porque o tempo está próximo para a perseguição do Meu 
amado Vigário, o Papa Bento XVI, para alcançar seu 
ápice. 
Muito em breve ele será forçado a fugir do Vaticano. 
Em seguida, virá o tempo quando a Minha Igreja vai se 
dividir, um lado contra o outro. 
Apelo a todos os Meus servos sagrados para lembrar 
dos seus santíssimos votos! 
Nunca abandonem a sua missão! Nunca Me 
abandonem! Nunca aceitem mentiras em vez da 
Verdade! 
Vocês devem pedir-Me para ajudá-los nos tempos difíceis 
que virão. Vocês devem subir, unir-se e seguir-Me. 
Rezem pela força que vocês vão precisar, através desta 
Cruzada de Orações especial. 
 
Cruzada de Orações (66): Pelo Clero: Ajudai-me a 
permanecer fiel à Vossa Palavra Santíssima 
 
Ó querido Jesus, ajudai-me a permanecer fiel à Vossa 
Palavra Santíssima em todos os momentos! Dai-me a 
força para defender a Verdade da Vossa Igreja em face 
da adversidade! Enchei-me com a graça de 
administrar os Santos Sacramentos na maneira em 
que Vós nos ensinastes! Ajudai-me a alimentar a 
Vossa Igreja com o Pão da Vida e a permanecer fiel a 
Vós, mesmo quando eu for proibido de fazê-lo! 
Livrai-me da cadeia de enganos que eu possa 
enfrentar, a fim de proclamar a verdadeira Palavra de 
Deus! Cobri todos os Vossos servos sagrados com 
Vosso precioso Sangue, neste momento, para que 
possamos permanecer corajosos, leais e firmes em 
nossa fidelidade a Vós, nosso amado Salvador, Jesus 
Cristo. Amém. 
 
Não desanimem, Meus amados servos sagrados, porque 
a discórdia foi profetizada e deve acontecer na batalha 
final pelas almas. 
Eu lhes amo e vou estar com vocês agora, pois vocês 
andam Comigo o caminho espinhoso para o Calvário, 
para que a salvação possa ser alcançada mais uma 
vez para todas as almas. 
Seu Amado Jesus 
 
495. Almas jovens são queridas para Mim e 
Eu choro com a maneira pela qual a muitas 
delas nunca foram ensinadas a Verdade 
Recebido terça-feira, 17 de julho de 2012, 16:00 
  
Minha muito amada filha, sua missão deve abraçar todos 
os filhos de Deus. Eu anseio especialmente pelas almas 
dos jovens e aqueles, que permitem que a inteligência 
humana possa bloquear seus ouvidos para a Verdade do 
Meu ser. 
Almas jovens são queridas para Mim e Eu choro com a 
maneira pela qual a muitas delas nunca foram ensinadas 
a Verdade. 
Eles foram levados por seus pais, muitos dos quais 
não acreditam em Deus, em um abismo de trevas. 
A luz que procuram é que os trouxe pela falsa luz de tudo 
o que reluz. Eles são seduzidos por música, roupas e 
entretenimento, tudo projetado para estimular os sentidos. 
Eles não Me conhecem. Muitos nunca ouviram falar de 
Mim ou do que Eu possa representar na busca da sua 
futura felicidade. 
Lúcifer, o anjo caído da Hierarquia maior dos Serafins 
do Meu Pai, era um músico talentoso. 
Como Satanás no mundo de hoje, ele tenta Minhas 
almas jovens frágeis através da música. 
A música é a sua arma de destruição e ele usa todo o tipo 
para chamar a pequenas almas inocentes em sua teia de 
mentiras. 
A música é um grande presente de Deus. Ela também é 
usada para mascarar a má fidelidade ao maligno através 
de letras que honram a besta. Muito poucas almas jovens 
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compreendem o poder da música, ou quando ela é usada 
de forma errada. 
Por favor, peço-lhes para Me ajudarem a salvar as suas 
almas pequenas! 
Traga-os para Mim! Nunca os force! Em vez disso, 
consagrem jovens crianças para Mim através desta 
oração: 
Cruzada de Orações (67): Mantende os meus filhos a 
salvo do Rei das mentiras 
 
Por favor, querido Jesus, eu peço-Vos que mantenhais 
meus filhos a salvo do Rei das mentiras. Eu consagro 
estas crianças (nomeá-las aqui) ao Vosso Sagrado 
Coração e peço-Vos que, através do manto do Vosso 
Preciosíssimo Sangue, ilumineis suas almas e as 
leveis de forma segura em Vossos Braços amorosos, 
de modo que elas possam ser protegidas contra todos 
os danos. Peço-Vos que abrais seus corações  
e que inundeis suas almas com o Vosso Espírito 
Santo, durante a Iluminação da Consciência (o 
GRANDE ALERTA), para que elas sejam purificadas de 
todas as iniquidades. Amém. 
 
Oração para os ateus durante o GRANDE ALERTA 
Para aqueles de vocês, que dizem que são ateus, ouçam 
agora a Minha promessa: Eu os amo e nunca vou desistir 
da Minha luta para salvá-los das garras do enganador, 
Satanás, que cega-os para a Verdade. 
Quando chegar a hora, e vocês verem os seus pecados 
diante dos seus olhos durante o GRANDE ALERTA, por 
favor, digam estas palavras: 
 
”Jesus me mostra a Verdade e salva-me do mal! Eu 
realmente sinto muito por meus pecados e peço que 
Vós me leve agora e me mostre a Luz da Vossa 
Misericórdia. Amém.” 
 
Vocês não serão confundidos novamente, se rezarem esta 
oração. Um peso será levantado dos seus corações e 
vocês ficarão verdadeiramente em paz. 
Lembrem-se destas palavras, quando o dia chegar! 
Eu não os abandonarei. Eu vou lhes abraçar e vocês 
sentirão Minha onda de Amor através de seu corpo e 
então terão a prova que desejaram. Seu Jesus 
 
496. Quando o GRANDE ALERTA ocorrer, 
haverá muita confusão 
Recebido terça-feira, 17 de julho de 2012, 23:18 
  
Minha muito amada filha, o tempo está correndo rápido 
agora. Tenho estado a preparar todos vocês por algum 
tempo. 
Vocês, Meus seguidores, saibam o que devem fazer: Sua 
própria confissão é importante e vocês devem 
confessar uma vez por semana, a partir de agora. 
Fiquem em paz! Estou satisfeito com a maneira em que 
vocês seguem as Minhas instruções. Por favor, retomem 
as orações das Minhas Cruzadas de Orações e se 
concentrem nas orações para salvar as almas dos outros. 
Quando o GRANDE ALERTA ocorrer, haverá muita 
confusão. 
As pessoas, em todos os lugares, serão humildes de uma 
forma, que está fora do caráter. 
Muitos ficarão angustiados para voltar ao seu local de 
trabalho imediatamente. Pessoas em posições de 
poder, nos governos, vão questionar as suas leis. 
Esses assassinos e criminosos entre suas 
comunidades, vão sentir uma dor terrível e desespero, 
mas muitos irão expiar seus pecados. 
Meus sacerdotes e os Meus outros servos sagrados 
saberão imediatamente que essas mensagens vêm dos 
Meus Lábios Divinos. 
Em seguida, eles vão subir e seguir os Meus fiéis 
seguidores, para Me ajudar a preparar o mundo para 
Minha Segunda Vinda. 

Alguns dentre eles saberão que sou Eu quem fala com 
eles, mas não terão a coragem de proclamar abertamente 
a Minha Palavra Santíssima. 
Com o tempo a eles vão ser dadas as graças para 
defender Meus Sacramentos, quando eles perceberem 
que estão a ser profanados. Em seguida, eles terão a 
prova dessas profecias. 
Muitos pais precisam incutir em seus filhos com idade 
superior a 7 anos, a importância da oração e 
arrependimento a partir de então. Pais, vocês têm o dever 
de ensinar seus filhos a Verdade! 
Seus corações estarão abertos ao Meu Amor após o 
GRANDE ALERTA, e vocês devem continuar orientando-
os em questões espirituais. 
Certifiquem-se de manter água benta em suas casas e 
uma cruz beneditina a partir de agora, juntamente com o 
Selo do Deus Vivo pendurado em suas casas. Todos 
estes irão proteger as suas famílias. 
Sigam Minhas instruções e tudo ficará bem. 
Minha filha, agora você deve ir e assegurar que o Livro da 
Verdade seja publicado o mais rápido possível. É 
importante que aquelas almas, que não têm acesso ao 
computador, recebam isto. 
Não tenha medo, porque Eu irei guiá-la e enviar-lhe ajuda 
a garantir que ele seja enviado para todo o mundo. 
Vão em paz. Vão no amor. Eu estou com vocês sempre. 
Eu estou com vocês a cada momento do dia, guiando-os 
mesmo quando vocês não percebem isso. Eu estou em 
seu coração. Seu amado Jesus 
 
497. Virgem Maria: É desaprovado pela 
assim chamada “sociedade tolerante” de 
hoje, dizer que você acredita em Jesus 
Cristo 
Recebido quarta-feira, 18 de julho de 2012, 18:15 
  
Minha filha, Eu choro neste momento devido à forma 
como os filhos de Deus têm medo ou vergonha de 
declarar seu amor por Meu Filho Jesus Cristo. 
Muitos no mundo de hoje, que amam Meu Filho, têm 
vergonha de proclamar abertamente Seu Nome em 
público por medo de serem repreendidos. 
É desaprovado pela assim chamada “sociedade tolerante” 
de hoje, dizer que você acredita em Jesus Cristo, o Filho 
do Homem e que você acredita nos seus Ensinamentos. 
No entanto, muitos nunca pensam duas vezes sobre o uso 
de Seu Santo Nome, muitas vezes ao longo do dia, 
quando proferem palavrões. 
Seu Nome é falado muitas vezes, mas não da maneira 
que se destina a ser. 
Muitos têm medo de falar abertamente sobre seu amor 
para com o Meu Filho em um mundo, que franze a testa 
sobre o Cristianismo. 
O Cristianismo é desprezado por dois terços do 
mundo. 
Os Cristãos são intimidados, perseguidos e muitas vezes 
desprezados como nenhuma outra religião no mundo. 
O povo escolhido de Deus, os Judeus, também sofrem e 
têm sido perseguidos da forma mais desumana, por causa 
de quem eles são. A raça escolhida; eles serão 
convertidos em breve e vão acolher o Messias, a segunda 
vez, apesar de não aceitá-Lo pela primeira vez. 
Filhos, vocês nunca devem ter medo de declarar seu amor 
por Meu Filho. Quando vocês expressam seu amor por 
Ele abertamente e sem medo, muitas pessoas ouvirão. 
Então quanto mais vocês proclamam a Sua Santa 
Palavra, mais confiantes vocês se tornarão. 
Então vocês vão receber mais Graças para lhes dar a 
força para dar o próximo passo. 
Depois de um tempo, vocês não se importam a respeito 
que os outros pensam de vocês. No entanto, muitos vão 
ficar impressionados com sua honestidade e muitos vão 
querer saber mais sobre o Meu Filho. 
Agora é a hora de falar sobre a Misericórdia do Meu Filho, 
para o maior número de pessoas possível. 
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Elas devem ser informadas sobre a Sua Divina 
Misericórdia, o maior Dom, o GRANDE ALERTA, que será 
visto em todo o mundo. Então, depois, elas vão saber a 
Verdade e muitos mais vão querer ouvir estas mensagens 
do Céu. 
Obrigada Minha filha, por responder ao Meu chamado. 
Sua querida Mãe do Céu, Mãe da Salvação 
 
498. Meus braços foram arrancados de 
suas bases durante a Minha Crucificação e 
a imagem no Sudário de Turim mostra isso 
Recebido quinta-feira, 19 de julho de 2012, 07:00 
  
Minha muito amada filha, um grande plano, para enganar 
os filhos de Deus, está sendo traçado, para destruir as 
provas da Minha existência. 
Logo muitos virão, como Meus devotos santos servos, 
para tentar destruir a crença em Mim, o seu amado Jesus. 
Eles vão começar por questionar Meu Nascimento, a 
pureza da Minha Mãe e Minha Ressurreição dos 
mortos. 
Eles irão demonizar todas essas coisas como sendo 
falsos e irão apresentar, o que eles chamam de prova, 
para garantir que o maior número possível dos Cristãos 
fiquem com duvidas sobre a Minha vida na Terra. 
Eles vão criar mentiras sobre Minha Crucificação e fazer 
afirmações sobre a Minha personagem moral. 
Eles vão começar a atacar relíquias, questioná-los e tentar 
expô-las como nada mais do que superstição nas mentes 
dos Cristãos. 
Depois, há o Sudário de Turim, o pano que cobria Meu 
Corpo morto no sepulcro. Eles vão negar, finalmente, que 
ele é autêntico e promover mentiras. 
Eles vão dizer que Meus braços são muito longos e eles 
vão questionar isso. No entanto, eles não conseguem 
entender a tortura que Meu Corpo teve de suportar 
durante a Minha Crucificação. Meus braços foram 
arrancados de suas bases durante a Minha Crucificação e, 
como tal, a imagem no Sudário de Turim mostra isso. 
Em seguida, eles vão tentar provar que a Ressurreição 
nunca ocorreu. Tudo mentira, eles vão dizer, tão 
desesperados eles estão, para apagar todos os vestígios 
de Mim. 
Em seguida, eles vão tentar privar todos aqueles que se 
converteram no GRANDE ALERTA dos Santos 
Sacramentos e da Bíblia Sagrada. 
Eles vão proibir a Bíblia na maioria dos lugares. 
Em seguida, eles vão introduzir um novo livro falso que, 
como eles dizem, vai proclamar a importância de amar um 
ao outro. 
Eles vão usar o amor que os Cristãos têm em seus 
corações, um Dom de Deus, para manipulá-los a aceitar 
uma mensagem de assim chamada amor. 
Amem uns aos outros, dirão. Agora amem a religião dos 
outros. Unam-se como uma religião e mostrem o 
verdadeiro amor de seus irmãos e irmãs. 
O amor de si mesmo vai ser a mensagem subjacente. 
”Amem-se primeiro e vocês terão facilidade em amar o 
próximo”, será a sua mensagem, e esta será a maior 
mentira, que irá forçá-los a engolir, Meus seguidores. 
O amor de si mesmo à frente dos outros, ofende a Deus. 
É egoísta. Não dê ouvidos às mentiras! No entanto, tão 
convincente que eles vão ser, que muitos vão acreditar no 
que está sendo dito e irão seguir o líder desta religião 
mundial, como cordeiros para o abate. 
Infiltrando-se tantas nações, a Nova Religião Mundial 
será tolerada por muitos governos. 
Eles vão acabar com as Leis Cristãs sem piedade. 
Eles, então, criarão leis para proibir todas as religiões, 
especialmente o Cristianismo. 
Eles vão impor penalidades àqueles, que não respondem 
às suas demandas. 
O comunismo será a raiz de todo este mal. 
Não é que o comunismo promove o ateísmo. Será 
porque vai promover o ódio a Deus. 

Rússia e China estarão no poder em muitos Países, 
começando pela Europa. 
A União Européia, a besta com os dez chifres, será 
devorada pela segunda besta, mais cruel e mais 
poderosa. 
Em seguida, o comunismo terá rota antes que se 
espalhe por toda parte. 
Este período não durará muito tempo. Será curto. 
Suas orações irão diluir o impacto, mas isso tem sido 
anunciado e vai se desdobrar. 
Rezem, rezem, rezem para a conversão de todo o 
mundo durante o GRANDE ALERTA! 
Se a maioria das almas converterem, então grande 
parte da Grande Tribulação pode e vai ser facilitada. 
Seu Jesus 
 
499. Em breve ao mundo será apresentado 
a mentira mais enganosa, que é impossível 
para a Humanidade entender nesta fase 
Recebido sexta-feira, 20 de julho de 2012, 17:46 
  
Minha muito amada filha, os três anos e meio restantes no 
período da Tribulação começam em dezembro de 2012. 
Este é o período em que o Anticristo irá emergir como 
um herói militar. 
Sua alma foi entregue a Satanás, que possui cada parte 
dele. 
Os poderes que ele vai possuir significam, que com o 
tempo, ele será visto não apenas como o homem de 
paz, mas as pessoas vão pensar que ele seja Eu, 
Jesus Cristo, o Salvador da Humanidade. 
Com o tempo eles também acreditarão, que o Anticristo foi 
enviado para anunciar a Segunda Vinda. 
Tantas pobres almas, portanto, aceitarão de bom grado a 
sua marca, a Marca da Besta. Pois ele é a besta em todos 
os sentidos, por causa da maneira em que Satanás se 
manifestará em seu corpo. 
Ele vai fazer milagres no céu. Ele vai curar as pessoas. 
Ele será o chefe da Nova Religião Mundial e ele e o 
Falso Profeta, que vai chefiar a casca da Igreja 
Católica na Terra, irão trabalhar em estreita 
colaboração, para enganar todos os filhos de Deus. 
Em breve ao mundo será apresentado a mentira mais 
enganosa, que é impossível para a Humanidade entender 
nesta fase. 
Para aqueles de vocês, que estão recebendo o Livro da 
Verdade, essas Minhas Santas mensagens para a 
Humanidade, para alertar sobre estas coisas, saibam 
disso. 
Tão sofisticado será o seu plano, que muitos serão 
enganados pelo exterior amoroso humano, que eles vão 
apresentar ao mundo, de seu plano maligno. 
O Anticristo e o Falso Profeta, entre eles, já estão 
terminando o planejamento de seu reinado ímpio e a 
primeira coisa que vão trazer será a escalada da guerra 
no Oriente Médio. 
O Anticristo será o principal homem puxando as cordas no 
fundo. Depois ele virá e será visto para intermediar um 
plano de paz. 
Será então quando o mundo vai cair sob a sua 
fascinação. 
Enquanto isso, o Falso Profeta vai tomar o poder dentro 
da Igreja Católica. 
Muito em breve ela será sugado para a Nova Religião 
Mundial, uma frente para o culto satânico. Culto de si 
mesmo vai ser o objetivo fundamental desta abominação e 
a introdução de leis, o que equivale a duas coisas: 
A abolição dos Sacramentos e a abolição do pecado. 
Os Sacramentos só vão realmente ser disponibilizados a 
partir desses padres e outros clérigos Cristãos, que 
permanecerem leais a Mim. Eles vão oferecer estes 
Sacramentos nas Igrejas nos Refúgios especiais. 
A abolição do pecado será introduzida através da 
introdução de leis que serão vistas a endossar 
tolerância. 
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Eles incluem o aborto, eutanásia e uniões do mesmo 
sexo. As igrejas serão obrigadas a permitir casamentos do 
mesmo sexo e padres serão obrigados a abençoá-los aos 
Meus olhos. 
Durante este tempo eles vão continuar a rezar a sua 
própria versão da Santa Missa. Sua oferta da Santa 
Eucaristia, quando eles vão profanar a Hóstia, será 
realizada nas Igrejas Católicas. 
Minha presença não só estará faltando em tais Missas, 
mas vai estar faltando nas Igrejas onde eles Me 
desonram. 
Todas estas questões vão ser muito assustadoras para os 
Meus seguidores. Vocês não vão ser mais capazes de 
beneficiar-se dos Sacramentos, com exceção dos 
sacerdotes em Minha Igreja Remanescente na Terra. 
É por isso que Eu lhes dou Dons agora, como a 
Indulgência Plenária, para a absolvição de seus pecados. 
Não se pretende substituir o ato da confissão para os 
Católicos. 
Será uma maneira em que vocês poderão permanecer em 
estado de graça. 
Apesar de bilhões de pessoas que vão converter durante 
o GRANDE ALERTA, estas profecias ainda vão se 
desdobrar. Mas grande parte delas podem ser diluídas por 
meio da oração, para reduzir o sofrimento e a 
perseguição. 
Vocês, Meus seguidores, lembrem-se, estão 
protegidos em todos os momentos pelo Selo de Deus 
vivo. 
Vocês devem espalhar o Selo e entregá-lo a tantas 
pessoas quanto possível. 
Por favor, entendam que Eu digo estas coisas para 
prepará-los, para que vocês possam evitar que o maior 
número possível de almas aceitem a Marca da Besta. 
Satanás usará o poder de possessão nessas almas 
que tomam a Marca da Besta e vai ser muito difícil 
para salvar estas pessoas que usam a marca. 
Vocês serão instruídos a cada passo do caminho, Meus 
seguidores, com essa missão. Vocês não devem permitir 
que o medo entre nos seus corações, pois Eu vou enchê-
los com coragem, força, resistência e confiança a subir 
com a cabeça erguida, marchando no Meu exército. 
Lembrem-se, Satanás não pode vencer esta batalha, 
porque isso não pode ser. 
Apenas aqueles com o Selo do Deus vivo e aqueles que 
permanecem leais e constantes a Deus podem vencer. 
Seu Jesus 
 
500. O Amor de Deus vai brilhar em todos 
aqueles, que pedirem ao Meu Pai para 
impedir o Anticristo de infligir sofrimento 
sobre a Humanidade 
Recebido sábado, 21 de julho de 2012, 15:15 
  
Minha muito amada filha, por aqueles entre vocês, Meus 
seguidores, que se preocupam com os tempos à frente, 
vocês devem saber que todo o Poder está nas mãos do 
Meu Pai Eterno. 
Seu único desejo é salvar todos os Seus filhos das 
garras da besta. 
Infelizmente, a besta, Satanás, é desprezado por 
aqueles não-crentes como sendo uma invenção da 
imaginação. 
Ele e seu exército de demônios estão em todos os 
lugares, levando os filhos de Deus para o pecado em seus 
pensamentos, ações e obras a cada segundo do dia. 
Meu Pai não quer somente salvar as almas de cada um de 
Seus filhos, Ele quer protegê-los da perseguição do 
Anticristo. 
O poder para evitar, diluir e atenuar estes aflições está 
em suas mãos, Meus seguidores. 
Suas orações podem aliviar muito do sofrimento, que está 
sendo planejado pelo exército de Satanás nos próximos 
anos. 
Aqueles, que se convertem de volta aos caminhos do 
Senhor, o Deus Altíssimo, serão dadas as Graças para 

ajudar e para impedir muito deste plano feio e mal, que 
está sendo preparado por este grupo perverso, contra 
seus irmãos e irmãs. 
O Amor de Deus vai brilhar em todos aqueles, que 
pedirem ao Meu Pai para impedir o Anticristo de infligir 
sofrimento terrível sobre a Humanidade. 
Vocês devem rezar muito, que ele será impedido 
rapidamente, junto com o Falso Profeta! 
A vocês, Meus seguidores, será dado Cruzadas de 
Orações especiais, ladainhas, para quebrar e enfraquecer 
o poder deles. 
Estas ladainhas devem ser rezadas diariamente, após o 
GRANDE ALERTA, e, idealmente, durante a Adoração da 
Santa Eucaristia. 
Estas ladainhas, concebidas para destruir o Anticristo e 
seu exército, serão uma força poderosa. Se juntarem 
suficientes almas nestas orações, elas serão instrumentos 
para interromper muitas partes dos planos que são 
perpetrados pelo Anticristo e o Falso Profeta. 
A primeira ladainha será dada a vocês em breve. 
Fiquem fortes e confiem no Meu Amor por vocês, pois não 
é o Meu desejo vê-los sofrer. 
Tudo o que Eu desejo é a unificação de toda a 
Humanidade na Nova Era de Paz, que está pela frente. 
Isso é tudo que vocês precisam para se concentrar. Todo 
o sofrimento será apagado e esquecido, quando esta 
Nova Era se desenrolar. 
Sejam pacientes! Confiem em Mim e saibam que o Amor 
que o Pai Eterno tem por Seus filhos é insuperável e além 
de sua compreensão. 
Amem e confiem em Seu grande Amor e saibam que o 
poder da Minha Divina Misericórdia é tão forte, que 
quando ele envolver toda a Humanidade, bilhões irão se 
converter. 
Isso será, quando o Poder do Espírito Santo, que vai 
passar para a maioria das almas dos filhos de Deus, se 
tornará um fardo insuportável para o Anticristo. 
Ele vai achar difícil penetrar a blindagem do exército de 
Deus. 
É por isso que vocês nunca devem desistir da esperança! 
A batalha pelas almas poderia ser encurtada e mitigada, 
se suficientes almas convertessem e fizessem como Eu 
instrui. 
Eu amo todos vocês e espero que vocês confiem em Mim 
sempre! Seu Jesus 
 
501. Vocês vão ganhar essa batalha pelas 
almas e não vai demorar muito até que o 
Novo Mundo, sem fim, emergirá 
Recebido domingo, 22 de julho de 2012, 19:00 
  
Minha muito amada filha, muitas almas escolhidas estão 
passando por um grande sofrimento neste momento, 
porque seu corações se entrelaçam com o Meu, por causa 
do flagelo do pecado. 
Esta unificação do sofrimento, que está sendo 
experimentado por muitos visionários, videntes e almas 
vítimas, é para salvar as almas daqueles, que morrerão 
em pecado mortal durante o GRANDE ALERTA. 
É um sofrimento como nenhum outro e ajudará a derrotar 
o inimigo durante o GRANDE ALERTA. 
Minha filha, você deve continuar a publicar Minhas 
mensagens, mesmo que isso seja doloroso para você 
neste momento. 
A agitação no mundo vai aumentar rápida e não 
somente as guerras surgirão, mas o banco mundial 
vai tentar assumir o controle sobre grande parte das 
moedas do mundo. 
Caos vai prevalecer e os desastres ecológicos vão 
subir, porque a Mão de Meu Pai cairá para punir a 
Humanidade, por causa da sua fraqueza e escravidão 
do pecado. 
Meus seguidores, suas orações têm mitigado a muitas 
calamidades, que destruiria cidades e nações. 
Vocês nunca devem desistir da oração! Perseverança e 
lealdade a Mim, seu Jesus, vai aliviar a situação. 
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Vocês devem permanecer fortes durante este tempo de 
luta, porque muito em breve tudo mudará. 
Apesar da maldade do exército de Satanás, a fé crescente 
do Meu exército vai enfrentá-los e detê-los em suas 
tentativas de destruir a Minha Igreja. 
Nunca se sintam desiludidos com este trabalho, mesmo 
quando às vezes parece sem esperança. Minha 
Misericórdia é grande. Meu Amor cobre todos os filhos de 
Deus. 
Vocês vão ganhar essa batalha pelas almas e não vai 
demorar muito até que o Novo Mundo, sem fim, emergirá. 
Este é o seu futuro, o futuro do mundo que vocês 
devem se esforçar. Os dias de Satanás estão quase no 
fim. 
Alegrem-se, porque em breve o sofrimento terá sido 
esquecido. Seu Jesus 
 
502. Virgem Maria: Como a Mãe da 
Salvação, Meu último título do Céu, deixem-
Me ajudá-los! 
Recebido segunda-feira, 23 de julho de 2012, 16:36 
  
Minha filha, o vale de lágrimas que inundam todas as 
nações, de muitas formas, tem sido anunciado várias 
vezes. 
No entanto, eles não deram ouvidos aos avisos que 
Eu dei para os visionários ao longo dos séculos. 
Algumas das pessoas, que conhecem as promessas do 
Senhor, que disse que Ele viria outra vez para governar 
em um mundo sem fim, podem reconhecer os sinais. 
A maioria das pessoas não conhecem, porque não 
conhecem os Evangelhos. 
Filhos, esses tempos são muito difíceis e confusos. Eu, 
sua amada Mãe, ofereço-lhes proteção contra Satanás, se 
vocês Me pedirem. 
A Mim foi concedido o poder para esmagá-lo. Se 
vocês pedem Minha ajuda, Eu posso diminuir o seu 
tormento. 
Minha filha, a influência de Satanás está se tornando claro 
para muitos de vocês, que abrem os olhos. 
Sua maldade se manifestou em muitos dos filhos de Deus. 
Assassinatos, mortes sem sentido, guerras, ganância, 
perseguição, imoralidade e pecados desenfreados, que 
quebram cada um dos Mandamentos de Deus, 
estabelecido por Moisés, tudo isso vocês podem ver. 
Para aqueles, que têm pouca fé e dizem “o que 
importa…”, vocês precisam conhecer o dano que Satanás 
inflige nas suas almas. 
Ele é como uma doença que é difícil de curar. Uma vez 
que agarra vocês, ela leva a outras doenças ainda 
piores do que a primeira, então uma só cura não é 
suficiente. 
Ele envenena a alma, a mente e o corpo tão rapidamente, 
que é muito difícil desengatar-se. 
Filhos, vocês não percebem o quão poderoso e vingativo 
ele é! Quando ele infesta uma alma uma vez, ele não vai 
deixá-la sozinha, para que a alma em questão quase 
perca sua mente. 
Em alguns casos, estas almas não conseguem mais 
controlar seus próprios impulsos. 
Como a Mãe de todos os filhos de Deus, Eu tenho o poder 
para ajudar a salvar sua alma. 
Como a Mãe da Salvação, Meu último título do Céu, 
deixem-Me ajudá-los! 
Vocês devem rezar o Meu Santo Rosário todos os dias 
para a proteção, e Satanás vai deixar vocês e seus entes 
queridos sozinhos. 
Nunca subestimem esta oração, porque o poder de 
Satanás diminui imediatamente, quando vocês rezam o 
Santo Rosário.  
Filhos, o Poder de Deus é legado para aqueles, que 
chamam o Meu Filho, Jesus, para lhes dar a força para 
viver por esses tempos. Não pode ser dado a vocês, a 
menos que vocês peçam. 
Aqui é a próxima Cruzada de Orações que vocês devem 
rezar, a fim de buscar a proteção contra Satanás. 

Cruzada de Orações (68): Protegei-me da influência de 
Satanás 
  
Mãe de Deus, Mãe da Salvação, cobri-me com Vosso 
manto mais sagrado e protegei minha família da 
influência de Satanás e de seus anjos caídos! Ajudai-
me a confiar na Divina Misericórdia do Vosso amado 
Filho, Jesus Cristo, em todos os momentos! 
Sustentai-me no meu amor por Ele e jamais me 
permitais vaguear longe da Verdade dos 
Ensinamentos Dele, não importa quantas tentações 
sejam colocados diante de mim. Amém. 
  
Rezem, rezem, rezem sempre para a proteção contra o 
maligno, pois ele faz mal terrível, dores e misérias em 
suas vidas. 
Se vocês não pedirem, vocês não podem receber essas 
Graças. 
Confiem em Mim, sua Mãe, em todos os momentos, pois é 
o Meu papel ajudar Meu Filho para salvar as almas de 
todos os filhos de Deus. 
Sua Mãe amorosa, Rainha da Terra, Mãe da Salvação 
 
503. As profecias dadas a João, e não 
reveladas até agora, estão sendo 
apresentadas neste momento, para acordar 
o mundo 
Recebido terça-feira, 24 de julho de 2012, 17:39 
  
Minha muito amada filha, o tempo está próximo para os 
mistérios finais de Deus, o Altíssimo, para ser revelados 
ao mundo inteiro. 
Sua voz, Minha filha, vai finalmente completar o Plano de 
Deus sobre a Terra, para revelar a Verdade da Minha 
Segunda Vinda. 
Você, Minha filha, é o 7° Anjo, enviado para preparar os 
filhos de Deus, para renovar a sua fé, para que possam 
ser salvos. 
Quando você revelar os segredos dentro dos 7 selos, 
que Eu, Jesus, o Cordeiro de Deus, agora abro, você 
vai enfurecer muitos. 
As mentiras maliciosas, perpetradas por aqueles, que 
fingem ser servos da Minha Igreja, serão expostas pelo 
som da sua voz. 
Todo ato vil, cometido por seguidores de Satanás, que se 
atrevem a declarar-se Meus seguidores, estará exposto. 
Cada mentira, posta a nu, para que todos possam ver. 
A Nova Igreja falsa, criada pelo Anticristo, será 
mostrada como ela é. 
Toda tentativa de enganar os filhos de Deus vai ser virada 
de cabeça para baixo, pois a batalha para salvar a 
Humanidade intensifica. 
As blasfêmias proferidas por aqueles, que não falam em 
Meu Santo Nome, serão testemunhadas por todos, 
embora muitos não aceitem a Verdade de Deus, como 
ela está sendo dada ao mundo agora. 
A Palavra, escondida por tanto tempo, e calada na boca 
até o fim, agora estão saindo dos Meus Lábios. 
Ninguém será excluído da Verdade. A todos será 
mostrado a verdadeira Palavra, enquanto Eu Me preparo, 
mais uma vez, para salvar a Humanidade da perdição 
eterna. 
As profecias dadas a João, e não reveladas até agora, 
estão sendo apresentadas neste momento, para 
acordar o mundo. 
Os Evangelhos vão, mais uma vez, depois de tanto tempo, 
ser espalhados por todo o mundo. 
Os cegos vão ver novamente. 
Os mudos vão falar com a Verdade, como o mel, 
derramando dos seus lábios. 
Os surdos vão ouvir a Verdade e vão trazer-lhes o 
conforto ausente por tanto tempo de suas vidas. 
A apostasia vai rachar almas abertas e cruas, que passam 
fome pela Verdade, mas elas irão finalmente aceitá-la de 
braços abertos. 
O Poder de Deus agora se manifestará em cada esquina. 
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Tenham certeza de que a descendência de Satanás e 
seus seguidores fazem de tudo, para bloquear o Livro da 
Verdade, que está sendo dado ao mundo através do amor 
de Deus. 
Eles serão impotentes contra o Livro da Verdade, mesmo 
que não pareça assim. 
Os Céus aguardam agora o tempo para reunir toda a 
Humanidade para o Meu Retorno glorioso. 
Nunca Me abandonem! Desejem-Me boas-vindas, porque 
Eu Me preparo para Minha Segunda Vinda gloriosa! 
Tragam a suas famílias com vocês e entrem em Meus 
braços, enquanto Eu Me preparo para envolvê-los na 
proteção das Minhas Graças especiais do Céu. 
Eu chamo a todos vocês a reconhecer a última chamada, 
através da Minha 7° mensageira, dada a autoridade para 
revelar as 7 trombetas, o conteúdo do sétimo Selo, com o 
coro de Anjos que se preparam para as profecias que se 
desdobram. Seu Jesus             (Leia Apocalipse 10, 1-11) 
 
504. O Amor é um sinal de Deus. Não 
importa qual religião ou credo você segue, 
o Amor só pode vir de Deus 
Recebido quarta-feira, 25 de julho de 2012, 23:30 
  
Minha muito amada filha, gostaria de discutir a importância 
do Amor e como, sem Amor, o mundo não poderia 
sobreviver. 
Deus é Amor. O amor vem de Deus. 
Onde vocês encontram o Amor, vocês sentem 
imediatamente a presença de Deus. 
Quase todos no mundo sentem Amor em algum momento. 
O Amor liberta a alma e sua pureza lhe dá um vislumbre 
quanto à profundidade do Amor que Deus tem para com 
cada um de Seus filhos. 
O Amor vence a morte. 
O Amor vence o mal. 
O Amor é sempre duradouro. Ele nunca pode morrer 
porque vem de Deus e vai durar para a eternidade. 
Quando o Amor é atacado nesta vida pelo maligno, que 
age através de almas, ele sofre, murcha e pode ser 
substituído pela indiferença, ou, às vezes, o ódio. 
É somente através do Amor, especialmente para o 
outro, que a paz no mundo pode evoluir. 
Sem Amor as pessoas iriam morrer e se tornariam 
estéreis. 
Quando você ama uma criança, você está sentindo o 
mesmo tipo de Amor que Meu Pai mantém em seu 
coração para cada filho nascido no mundo, através da Sua 
criação. 
Imaginem a angústia de um pai, quando uma criança 
desaparece. 
A dor, a preocupação e a ansiedade são idênticos ao que 
sente Meu Pai, quando Seus filhos passeiam e se perdem 
para a Verdade da Sua existência. 
Em seguida, imaginam o horror que um pai tem que 
resistir, se o seu filho não pode ser encontrado. 
E se eles se perdem para sempre? Este é o desgosto que 
o Meu Pai sofre, quando perde seus filhos. 
Nada o consola até que Ele possa encontrá-los 
novamente ou quando eles se viram e vêm novamente 
correndo para casa, onde Ele está. 
Toda a criação foi fundada através do Amor do Meu 
Pai. Seu Amor inunda os Céus e a Terra e é 
intensamente poderoso. 
Tudo foi criado por Seu Amor Divino e Sua generosidade 
de coração, para que Ele pudesse partilhar todas as 
maravilhas da Criação com os Seus filhos. 
Seu amor por Seus filhos nunca morrerá. 
Sua traição por Lúcifer, a quem Ele deu tudo, fez com 
que Seu Amor pela Humanidade não fosse retribuído 
por grande parte da Humanidade. 
Mas, como um Pai sempre amoroso, Seu Amor é tão 
poderoso, que nada pode matar o Seu Amor por Seus 
filhos. 
Seu Amor significa que a cada pessoa tenha sido dado 
uma segunda chance. 

O GRANDE ALERTA, um grande presente, sancionado 
por Meu Pai, é uma chamada especial do Céu. 
Esta chamada, um grande milagre sobrenatural, dará a 
cada um de vocês a chance de ser salvo; de ser chamado 
e de ser dado a chave para abrir a porta ao Novo Paraíso 
na Terra. 
Para aqueles de vocês, que aceitarem a chave para o 
Paraíso, vão, como efeito, derrotar a besta. 
O mundo será finalmente livre do mal, do pecado, do 
sofrimento e de toda dor. 
A paz reinará. 
O Amor por Meu Pai vai florescer, finalmente, e todos 
vocês vão viver segundo a Sua Divina Vontade. 
O Amor é um sinal de Deus. Não importa qual religião ou 
credo vocês seguem, o Amor só pode vir de Deus. 
É a Luz presente em cada alma, mesmo naqueles que 
são pecadores endurecidos, porque Deus jamais 
extingue sua Luz. 
Segure-o! Abrace-o! Apegue-se ao Amor, porque o Amor 
vai levá-los a Deus! 
O Amor vai lhes salvar do escuro. Seu Jesus 
 
505. O pacto com Satanás está quase 
acabando e dois eventos devem acontecer 
em breve 
Recebido quinta-feira, 26 de julho de 2012, 23:55 
 
Minha muito amada filha, muitas pessoas realmente não 
entendem o mistério da Minha Segunda Vinda. 
Minha Segunda Vinda é a realização de uma Nova 
Aliança. 
Será a criação do Paraíso perfeito, que carinhosamente 
trouxe à realização a Adão e Eva por Meu amado Pai. 
Naquela época todas as coisas na Terra estavam em 
perfeita harmonia e de acordo com a Vontade de Deus. 
O tempo desde a Minha Crucificação na Terra foi doloroso 
para a Humanidade, por causa do reino de Satanás, que 
governou a Terra durante este período. 
O pacto com Satanás está quase acabando e dois 
eventos devem acontecer em breve. 
A redenção da raça humana irá ocorrer durante o 
GRANDE ALERTA. A partir de então as pessoas, 
incluindo aqueles que são ignorantes da existência de 
Deus, vão abraçar a Verdade. 
Outros, que irão responder lentamente a este grande 
milagre, quando a prova for apresentada a eles, irão 
converter em tempo. Eles também vão buscar o perdão 
por suas vidas pecaminosas. 
Em seguida, vem a etapa final, a santificação - a 
purificação final, para que toda a Humanidade esteja 
apta a entrar no Paraíso perfeito. 
Este é o paraíso, habitado originalmente por Adão e Eva. 
Só será enfim realizada então a Divina Vontade de Meu 
Pai, quando todas as pessoas amarem e respeitarem a 
Sua Vontade. 
Antes de tudo isso vir a acontecer, haverá muita 
oposição à Vontade de Meu Pai, que está sendo 
finalmente realizada. 
Os filhos de Deus serão puxados em todas as direções. 
Embora o Espírito Santo seja derramado sobre o mundo 
inteiro durante o GRANDE ALERTA, todos os esforços 
serão feitos por Satanás, para impedir esta Confissão 
Global. 
Ele e seus seguidores maus, também estão se 
preparando para o GRANDE ALERTA. Seu objetivo é 
convencer a todos, que isso não aconteceu. 
Então, muitas pessoas vão achar difícil aceitar 
abertamente o amor de Deus e a existência do Novo 
Paraíso, enquanto Satanás caminha sobre a Terra. 
A liberdade só virá, quando ele for banido. 
Infelizmente, aqueles que não conseguem ver a 
Verdade, e teimosamente recusam a aceitar a Deus, 
nunca vão ver o Paraíso. 
Por favor, rezem esta Cruzada de Orações para aceitar a 
Divina Vontade do Meu Pai: 
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Cruzada de Orações (69): Oração a Deus Pai, para 
aceitar Sua Vontade Divina 
 
Deus Pai Todo-Poderoso, eu aceito a Vossa Vontade 
Divina. Ajudai Vossos filhos a aceitá-la. Não permitais 
que Satanás negue o direito de Vossos filhos, à 
herança do seu Pai! Nunca nos deixeis desistir da luta 
para a nossa herança no Paraíso! Ouvi nossas 
súplicas para banir Satanás e seus anjos caídos! 
Peço-Vos, querido Pai, limpai a Terra com a Vossa 
misericórdia e cobri-nos com Vosso Espírito Santo! 
Levai-nos a formar o Vosso exército mais Santo,  
carregado com o poder de banir a Besta para sempre. 
Amém. 
  
Vão em paz! Seu Jesus 
 
506. Quando 20 milhões em Meu exército 
foram atingidos, vou multiplicar esse 
número em bilhões 
Recebido sexta-feira, 27 de julho de 2012, 18:30 
  
Minha muito amada filha, Meu desejo de unir Meus 
seguidores como um exército já está a dar frutos através 
destas mensagens. 
Meu exército, já formado, está unido através do Poder do 
Espírito Santo, que está se espalhando como fogo em 
todo o mundo. 
Para aqueles de vocês, que agora aceitam as Minhas 
instruções, vocês pensam que estão trabalhando juntos 
em pequenos grupos, vocês devem saber que o Meu 
exército é agora constituído por mais de 25.000 soldados 
dedicados, que recebem Minha Cruzadas de Orações a 
cada dia. 
Sua dedicação a Mim, o seu amado Jesus, Me traz 
tanto conforto e alegria, porque suas orações estão 
salvando milhões e milhões de almas a cada segundo 
de cada dia. 
Se vocês testemunharem a sua gratidão, vocês nunca 
deixariam de continuar a rezar, tão forte é o seu poder. 
Satanás está sofrendo por causa dessa missão e ele fará 
todo o possível para sabotá-la. 
É por isso que vocês não devem permitir o assédio moral 
por aqueles, que o acusam de heresia, para atrasar vocês 
com a divulgação das Minhas mensagens. 
Se vocês permitem outros a confundi-los, aqueles que 
tentam-lhes humilhar ou que zombam de sua fé, então 
menos almas podem ser salvas. 
Pensem nesta missão que é o mesmo como se vocês 
estivessem trabalhando para uma agência de ajuda no 
exterior; esses grupos de pessoas que vão para Países 
devastados para salvar as vidas daqueles, que sofrem de 
fome. 
É vital vocês superar todos os obstáculos para levar ajuda 
às vítimas. O atraso de uma hora pode significar a 
diferença entre vida ou morte. O mesmo é a Verdade para 
esta missão. 
Olhem na sua frente, ignorem a interferência de quem vai 
tentar puxá-los de volta e depois marchem para a frente! 
Juntem os outros em seu caminho e leve-os para a vitória! 
A vitória da salvação. 
Seu exército cresce a cada dia. Segurem-se em Minha 
Mão até chegar ao exército que Eu desejo, de 20 milhões, 
que vai liderar a batalha contra o Anticristo. 
Quando os 20 milhões em Meu exército for atingido, 
vou multiplicar esse número em bilhões. E quando 
isso acontecer, a besta será finalmente destruída. 
Esta é a Minha promessa. Porque em grande números os 
filhos de Deus, cheios de Seu Divino Amor, vão destruir o 
mal. 
O Amor, lembrem-se, é mais forte que o ódio. Só o Amor, 
em abundância, pode acabar com o mal. 
Seu Jesus 
 
 
 

507. É o pecado do aborto, que será a 
queda de muitas nações, e para isso eles 
serão punidos severamente 
Recebido domingo, 29 de julho de 2012, 20:10 
  
Minha muito amada filha, a apostasia no mundo confundiu 
os filhos de Deus sobre a existência do pecado. 
Muitas almas, quando pensam sobre o pecado, de 
imediato pensam sobre os mais graves dos pecados, 
como o assassinato. 
O pecado tem muitas formas. Infelizmente, porque o 
pecado foi definido como falhas ou traços, agora é 
considerado simplesmente como uma fraqueza natural. 
Muitos já não acreditam no pecado. 
O aborto, após o assassinato de um irmão, é a maior 
forma de genocídio no mundo. No entanto, não é apenas 
tolerado, mas as leis são trazidas por suas nações, que 
consideram-no uma necessidade. 
É o pecado do aborto, que será a queda de muitas 
nações, e para isso eles serão punidos severamente. 
O aborto é um ato desprezível e ele apaga gerações de 
filhos de Deus, que não podem-se defender. 
Ninguém vai matar um filho de Deus e evitar uma 
punição severa. 
A ira do Meu Pai será testemunhada por essas nações, 
que têm legalizado o aborto, durante o Castigo. 
Eles serão eliminados e não haverá compaixão para 
eles, assim como eles não mostraram remorso por 
este pecado mortal, quando é tolerada a morte dos 
filhos de Deus no ventre materno. 
Chamo a todos aqueles, que ardilosamente tentam 
defender o aborto como algo que é necessário, para 
proteger os direitos de uma mãe. 
Mentiras são utilizadas para camuflar a atrocidade do 
aborto, que desafia a Lei de Deus. 
Por esse pecado, quem cria as leis, os médicos ou 
qualquer pessoa, que contribui de alguma forma para esse 
ato abominável, é culpado aos olhos de Deus e sofrerá a 
punição, que está pela frente. 
 
Para aqueles, que desculpam a execução, digo isso: 
Vocês, que condenam um homem a ser morto, são 
culpados do mesmo crime, que ele pode ser culpado. 
Vocês são culpados de assassinato neste caso e é um 
pecado mortal. Vocês não têm o direito de tirar uma vida. 
Ou de julgar. Só Eu, Jesus Cristo, tem o direito de julgar. 
Qualquer pessoa, que contribui para a morte de um 
assassino, através do ato de execução, vai sofrer no fogo 
do inferno por toda a eternidade, a menos que se 
arrependa. 
Muitos de vocês acreditam na lei “olho por olho”. Vocês 
estão equivocados! Por que não aceitam os Mandamentos 
do Meu Pai? Não matarás. 
”Não matarás” também se aplica a esses exércitos 
agressivos, que marcham em terras, que não lhes 
pertencem, a fim de controlar. 
Aplica-se aos exércitos, que atiram e matam almas 
inocentes. Tudo isso é assassinato. É contra a Lei do 
Meu Pai. 
Outros pecados como a ganância, a luxúria, falar mal dos 
outros, enganar as pessoas do que é legitimamente delas, 
vingança e calúnia, tudo isso leva a outros pecados. 
Eles se tornam aceitáveis em seu mundo de hoje, 
porque o seu grande amor é por vocês mesmos. 
A mentira, que vocês tenham sido forçados a engolir por 
seus falsos mestres, a auto-gratificação, é o caminho para 
o pecado. 
A vocês foi dito que devem gastar seu tempo para 
satisfazer a sua fome de riqueza. 
A vocês foi dito que devem cuidar de si mesmo - que 
vocês são as pessoas mais importantes em suas vidas. 
Vocês devem procurar de tudo para satisfazer todos os 
seus sentidos. Qualquer outra pessoa vem em segundo 
lugar. 
Isto leva a ganância, egoísmo, luxúria e então vocês 
podem ser tentados a cometer pecado mortal. 
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Os pecados agora são aceitos por suas nações como 
nunca antes. 
Leis serão introduzidas que legalizarão o pecado mortal e 
ai daqueles de vocês, que se opõem. 
Aqueles, que defendem essa iniqüidade, vão dizer-lhes 
que essas leis devem proteger os vulneráveis, quando, na 
verdade, tudo que eles fazem é legalizar o assassinato, o 
aborto, o casamento homossexual e a idolatria de falsos 
deuses. 
Eles desculpam a perseguição dos pobres e lança-os para 
as ruas, para fazer deles indigentes. 
Eles vão criar leis para forçá-los a parar de praticar a sua 
religião. Ao fazer isso, vocês estarão infringindo a lei - um 
pecado diante deles. 
Como Eu lhes disse antes, seu mundo é tão cheio de 
inverdades, que o bom é apresentado como o mal e o mal 
apresentado como bom. 
Seu mundo está de trás pra frente e, como resultado, 
o pecado floresce. 
Exorto-lhes a converter-se e estudar os Dez 
Mandamentos! Obedecê-los e vive-los como Meu Pai 
deseja que vivam!  
Quebrando os Mandamentos, vocês pecam. 
Argumentando que certos pecados são bons, desafia 
Meu Pai. 
A obediência às Leis de Deus é fraca e frágil no mundo 
neste momento. A muitos dos filhos de Deus não foi dito 
com firmeza, pelos Meus servos sagrados, das 
conseqüências do pecado. 
A tolerância do pecado é o maior pecado de todos. 
A tolerância é uma mentira astuciosa, plantada nas 
mentes da Humanidade pelo rei da mentira, Satanás. 
Tolerância é uma outra maneira de justificar o pecado de 
acordo com a fraqueza dos homens, para sucumbi-los à 
tentação de Satanás. 
Acordem e vejam o pecado como ele é! 
Discutam entre si e defendam todos os pecados como 
quiserem, mas nunca será aceitável aos olhos de Meu 
Pai! 
Para entrar no Paraíso, vocês devem ser livres do pecado. 
Para tornar-se livres do pecado, vocês devem se 
arrepender. 
Para arrepender-se é preciso, antes de tudo, aceitar os 
Dez Mandamentos. 
E então vocês têm que mostrar remorso verdadeiro. 
Remorso verdadeiro só pode ser sentido por aqueles, que 
se humilham diante de Mim. 
Só então pode ser perdoado o pecado. 
Só então suas almas estão aptas para entrar no Reino do 
Meu Pai. Seu Salvador, Jesus Cristo 
 
508. Minha Igreja Católica foi rasgada em 
pedaços, mas a alma da Minha Igreja nunca 
será levada ou consumida por Satanás 
Recebido segunda-feira, 30 de julho de 2012, 01:00 
   
Minha muito amada filha, quando Eu suportei a agonia no 
jardim, a maior abominação, mostrada a Mim por Satanás, 
foi a deslealdade da Igreja Católica e Apostólica no Fim 
dos Tempos. 
Este foi o lugar onde Satanás, que Me atormentava 
com visões do futuro, Me mostrou os mornos servos 
da Igreja, nestes tempos em que vivem. 
Eles têm permitido orgulho e falsas verdades, dominado 
por sua tolerância do pecado, para cegá-los para a 
Verdade de Deus. 
Sua fidelidade aos objetivos mundanos significa, que 
muitos dos Meus servos sagrados não têm compaixão e 
humildade em suas almas, para levar Meus seguidores 
para a santidade necessária, para salvar suas almas. 
Muitos se voltaram contra Mim, embora eles dizem que 
amam os filhos de Deus. 
Ao promover a tolerância em Nome de Deus, eles 
apresentam uma falsa doutrina, que mascara a 
Verdade. 

Esses dissidentes na Minha Igreja na Terra, que afirmam 
estar criando um novo tipo de seguir em nome da Igreja 
Católica, mas que negam Meus Ensinamentos, estão 
sendo tentados por Satanás, que quer destruir a Minha 
Igreja. 
Ele, o maligno, já causou terrível pecado, para corromper 
a Minha Igreja e agora quer martelar os pregos finais, 
quando ele vai crucificar a Minha Igreja e, por sua vez, 
lançar no inferno aqueles servos sagrados Meus, que 
profanam a Palavra de Deus, por facilitar a aceitação do 
pecado entre os filhos de Deus. 
Seu pecado de Me bater no rosto, por desfilar 
obscenidades diante de Mim, que eles dizem que são 
aceitáveis e tolerados por Deus, será punido 
severamente. 
Eles ousam, através do pecado do orgulho e da mentira, 
enganar as almas e encaminhá-las em um antro de 
escuridão, sem entender como eles estão condenando-as 
ao lago de fogo. 
Muitos dos Meus servos sagrados estão sendo enganados 
e não sabem disso. Ainda assim, muitos tais servos, se 
forem honestos consigo mesmos, se sentirão confusos. 
E há aqueles, que posam como Meus servos sagrados, 
mas estão do outro lado. Escravos da Besta, eles 
deliberadamente se apresentam como Meus sacerdotes 
ungidos. 
Eles Me causam tal angústia terrível. Eles não só 
corrompem almas, eles fizeram deliberadamente um pacto 
com Satanás, que irá devorá-los. 
Eles executam atos vis sobre Meus altares, na frente da 
Eucaristia, mas poucos sabem que cometem tais atos. No 
entanto, anseio por suas almas. 
Minha Igreja Católica foi rasgada em pedaços, mas a alma 
da Minha Igreja nunca será levada ou consumida por 
Satanás. Mas os servos da Minha Igreja podem ser 
seduzidos e destruídos pela besta. 
Este é o momento para Mim de intervir e ajudá-los a 
superar estes terríveis tormentos. 
Eu preciso de vocês, Meus seguidores, e dos servos 
sagrados entre vocês, que entendem o que está 
acontecendo, para rezar esta  
 
Cruzada de Orações (70): Oração pelo Clero, para 
permanecer firme e fiel à Sagrada Palavra de Deus 
 
Ó querido Jesus, ajudai Vossos servos sagrados  
a reconhecerem o cisma que se desenrola dentro da 
Igreja! Ajudai Vossos servos sagrados a 
permanecerem  firmes e fiéis à Vossa Santa Palavra! 
Nunca deixeis ambições mundanas nublarem seu 
puro amor por Vós! Dai-lhes as graças para 
permanecerem puros e humildes diante de Vós  
e que honrem Vossa Presença na Santíssima 
Eucaristia! Ajudai e orientai a todos aqueles servos 
sagrados, que são mornos em seu amor por Vós,  
e reacendei o fogo do Espírito Santo em suas almas! 
Ajudai-os a reconhecerem a tentação, colocada diante 
deles, para distraí-los! Abri seus olhos, para que eles 
possam ver a Verdade em todos os momentos! 
Abençoai-os neste momento, querido Jesus, e cobri-
os com Vosso Precioso Sangue, para mantê-los 
seguros de danos. Dai-lhes a força para resistirem à 
sedução de Satanás, se eles se distraírem pelo 
fascínio de negar a existência do pecado! Amém. 
 
Meus servos sagrados são a espinha dorsal da Minha 
Igreja. 
Eles são os primeiros na fila, para enfrentar um 
terrível ataque de Satanás neste momento. 
Ajude-Me a guiá-los no caminho, para salvar os 
remanescentes da Minha Igreja, porque ela se dirige para 
o cisma, que será criado pelo Falso Profeta em breve. 
Reúnam-se e rezem para a unificação dos Meus servos 
sagrados, que são necessários para manter a Minha Igreja 
forte nos dias que estão por vir. 
Seu Jesus 
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509. Virgem Maria: A falta de proclamar a 
Verdade dos Ensinamentos do Meu Filho 
significa, que Deus está sendo esquecido 
Recebido terça-feira, 31 de julho de 2012, 18:10 
  
Minha filha, a perseguição, que você está sofrendo, é por 
causa da publicação do Livro da Verdade. 
O maligno está colocando obstáculos em seu caminho e 
não vai parar de jeito nenhum de atrapalhar você. 
É importante ignorar as constantes mentiras más, com as 
quais está sendo apresentada a você por aqueles, que 
dizem que são conhecedores da Palavra de Deus. 
A rejeição deles por estas mensagens não é importante. 
Você deve responder somente a Palavra do Meu Filho, e 
nada mais. 
Você deve confiar no Meu Filho e permanecer em silêncio, 
quando aqueles, cegos por mentiras, que tentam se 
envolver com você para lhe enganar. Não lhes ouça! Não 
responda! Em vez disso, simplesmente proclame a 
Palavra de Deus! 
Minha filha, muitos seguidores de Cristo estão sofrendo 
neste momento. Suas vozes são sussurros em um mundo 
que grita sobre a glória e das maravilhas mundanas. 
A verdadeira Palavra de Deus não é mais declarada 
abertamente, mesmo pelos servos de Deus na Igreja. 
Com vergonha de ser visto a declarar abertamente a 
Verdade, Eles andam desesperadamente, tentando 
encontrar seu caminho entre a confusão, causada 
pelo secularismo. 
A ofensa, que é causada, quando Deus, ou o Meu amado 
Filho, Jesus Cristo, são mencionados, é generalizada. 
Muito poucas almas são corajosas o suficiente, para se 
levantar e declarar-se soldados de Cristo. 
Mesmo as almas santas estão com medo de fazer isso, 
por não querer causar indignação entre os pagãos. 
A falta de proclamar a Verdade dos Ensinamentos do Meu 
Filho significa, que Deus está sendo esquecido. 
Eu choro muito quando vejo as pobres criancinhas, 
que estão sendo ignoradas pelos seus guardiães no 
desenvolvimento de suas almas. 
Eles não têm o alimento do Espírito Santo, porque não 
são ensinados a professar seu amor por Deus. Muitos não 
acreditam em Deus-Pai. Isto entristece-O. 
A você, Minha filha, foi dada uma tarefa difícil. Quando 
você declarar ao mundo o conteúdo dessas mensagens 
do Céu, você será atacada por três fontes: 
 
- Aqueles, que acreditam em Deus, mas que se recusam a 
ouvir a Palavra de Deus, que está sendo dada ao mundo 
agora. 
 
- Aqueles, que professam ser líderes na Igreja do Meu 
Filho na Terra, mas que se recusam a ouvir, porque eles 
não aceitam a profecia. 
 
- E aqueles, que não acreditam em Deus. 
 
Sua voz vai continuar a cair em saco roto, mas você não 
deve deixar que isso a desanime. 
Tudo que você tem a fazer é obedecer o Meu Filho em 
todas as coisas e deixar tudo em Suas Santas Mãos. 
Com o tempo eles vão ouvir. Quando eles derem credito, 
muitas almas se voltarão para o Meu Filho com amor e 
alegria em seus corações. 
Você nunca deve hesitar ou adiar a sua resposta ao 
pedido de Meu Filho, para garantir que a todos no mundo 
seja dada a Palavra de Deus neste momento. 
Peço a todos os filhos de Deus para responder ao Meu 
chamado, para mostrar fidelidade a Santa Palavra do Meu 
Filho agora. Ele ama todos os filhos de Deus e deseja 
preparar cada alma para a Sua Segunda Vinda, esperada 
desde muito tempo. 
Não negue-O! Aceitem Sua Mão de Misericórdia, antes 
que seja tarde demais! 
Sua amorosa Mãe, Rainha da Terra, Mãe da Salvação 
 

510. Permitam-Me levantá-los de todo o 
mal, seguramente longe do Anticristo 
Recebido terça-feira, 31 de julho de 2012, 20:00 
  
Minha muito amada filha, ouve-Me agora, porque Eu 
informo vocês que Meu tempo está quase sobre o mundo. 
Seu tempo é curto, porque os dias de escuridão 
desvanecem e um novo amanhecer, um novo começo, 
vai surgir. 
Todas as suas lágrimas de medo e angústia vão acabar 
logo, com pouco tempo a gloriosa época da Paz surgirá. 
A renovação do Reino da Terra acontecerá em breve, e 
Meu domínio sobre todos os filhos de Deus irá 
substituir o assento de Satanás. 
Sua confusão, Meus seguidores, sobre a autenticidade do 
Meu chamado a vocês agora, desaparecerá. 
Tudo fica claro, como as águas cristalinas de uma 
fonte que jorra, a partir do Meu Corpo Celeste, como 
jorra agora a consumir os corações de todos os filhos 
de Deus. 
A Luz da Verdade vai inflamar o mundo, apesar da 
escuridão crescente que se estabeleceu, como uma 
doença purulenta sobre todos os cantos da Terra. 
Logo a Verdade livrará vocês, clareando todas as suas 
dúvidas e seus medos, e surgirá dentro de vocês uma 
clareza de mente e alma. Em seguida, preenchidos com o 
Meu Espírito Santo, uma conversão mundial acontecerá. 
Aqueles, cuja fé é fraca, serão renovados e a Verdade de 
um novo exército Cristão virá acontecer. 
Esperança, amor e oração vão sustentá-los, porque Eu 
levarei o mundo para a nova missão, prometido a vocês 
por tanto tempo. 
Para aqueles de vocês, que estão com medo das 
Minhas mensagens, apenas lembrem-se disso: 
O mundo que os espera, é um grande presente para 
vocês e suas famílias. É um Paraíso, que vocês devem 
ansiar, e a nada que conhecem na Terra, se pode 
comparar. 
Se vocês Me amam, então confiem em Minha Divindade, 
em Meu Amor, em Minha promessa de trazê-los para a 
herança gloriosa, para a qual vocês nasceram. 
Entreguem todos os seus medos e preocupações agora! 
Permitam-Me levantá-los de todo o mal, e levá-los em 
segurança, para longe do Anticristo. 
 
Rezem esta Cruzada de Orações (71): Para nos salvar 
da perseguição 
 
Ó Jesus, salvai os filhos de Deus do Anticristo! 
Protegei-nos de seus planos de controlar a Terra! 
Senhor, salvai-nos da perseguição! Protegei as almas 
escuras da influencia do Anticristo, de modo que elas 
possam se converter ante Vossos olhos! Ajudai-nos 
em nossa fraqueza! Fortalecei-nos em espírito, para 
levantarmos e levarmos os outros, porque marchamos 
em Vosso exército até os Portões do Paraíso. Eu 
preciso de Vós, querido Jesus! Eu Vos amo, querido 
Jesus! Eu glorifico Vossa presença na Terra. Eu quero 
fugir da escuridão. Eu Vos adoro e me entrego de 
corpo e espírito, para que Vós possais me revelar a 
Verdade de Vossa presença, para que eu possa 
confiar sempre em Vossa Misericórdia em todos os 
momentos. Amém. 
  
Vão agora e preparem suas almas, para que permaneçam 
fortes e leais a Mim e Eu os levarei para a Vida Eterna. 
Seu Jesus 
 
511. Virgem Maria: Peço todos os filhos de 
Deus para mais uma vez, dedicar o mês de 
agosto para salvar almas 
Recebido quarta-feira, 1° de agosto de 2012, 16:45 
  
Minha filha, há muita mudança, muito do que tem sido 
divulgado a você no passado, está a ponto de ser 
testemunhado no mundo. 
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Haverá muita destruição, muita agitação e castigos, 
tudo isso virá por causa do pecado da Humanidade. 
Peço a todos os filhos de Deus para mais uma vez, 
dedicar o mês de agosto para salvar almas. 
Isto é o que vocês devem fazer:  
Vão à Missa todos os dias e recebam a Sagrada 
Eucaristia. 
Rezem todos os dias às 15 horas o Terço da Divina 
Misericórdia. 
Aqueles de vocês que podem, devem jejuar um dia por 
semana. 
Meus filhos vão ficar assustados quando essas mudanças 
forem acontecer, mas nunca devem temer a Mão de Meu 
Pai, se vocês são fieis aos Ensinamentos de Seu amado 
Filho, Jesus Cristo. 
Por favor, mantenham o Selo de Deus Vivo perto de vocês 
em suas casas nos próximos meses, porque muitas coisas 
vão acontecer. 
O corpo do Meu Filho, Jesus Cristo, presente na Sua 
Igreja na Terra, está sendo violado e sofrerá 
terrivelmente. 
Muitos planos para derrubar a Igreja do Meu Filho já 
estão em andamento e em breve entrará em colapso. 
Outros eventos preditos vão ser visto agora, através de 
desastres ecológicos, porque a Mão de Meu Pai vai cair 
em punição nesses Países, cujas leis pecadoras não 
serão mais toleradas. 
Rezem, rezem, rezem pelas almas neste momento, que 
sofrerão durante esses eventos. 
Utilizem este mês para rezar por todas as almas que 
perecem em guerras, terremotos ou no acontecimento 
do GRANDE ALERTA, que está próximo. 
Meu coração está entrelaçado com vocês, filhos, e temos 
que trabalhar muito e juntos para salvar as almas. 
Ao rezar pela salvação das almas, estamos realizando a 
Santa Vontade de Meu Pai. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
512. Deus Pai: Assim como Meu Filho foi 
crucificado, também será crucificada a Sua 
Igreja na Terra 
Recebido quinta-feira, 2 de agosto de 2012, 22:06 
  
Minha querida filha, o sofrimento da Igreja do Meu Filho na 
Terra já começou. A flagelação, a perseguição, está 
prestes a começar. 
Assim como Meu Filho foi crucificado, também será 
crucificada Sua Igreja na Terra. 
A provação está ocorrendo agora. 
Meu Filho foi enviado para salvar a Humanidade do fogo 
do inferno. 
Sua Morte na Cruz, uma terrível atrocidade cruel, foi 
autorizada por Mim, como um meio de oferecer aos Meus 
filhos um futuro. 
O corpo do Meu Filho tornou-se a Sua Igreja na Terra. 
Seus sacerdotes e servos sagrados tomaram o lugar 
dos Seus Apóstolos. 
Agora, quando Ele retorna novamente para redimir a 
Humanidade e reivindicar Meus filhos preciosos, de modo 
que eles possam entrar no Meu Paraíso, a história vai se 
repetir. 
Meu Filho pregou a Verdade e reuniu muitas pessoas, que 
seguiram Seus Ensinamentos, que não duvidam de Sua 
Palavra. 
Ele foi traído por pessoas próximas a Ele e dedicadas a 
Ele dentro de Suas fileiras. 
Sua Igreja, a Igreja Católica, também foi traída, dentro 
dos seus próprios corredores. 
A tentação por Satanás levou a isso, e uma grande 
maldade foi responsável pela Morte do Meu Filho. 
A Morte da Sua Igreja hoje, começou há algum tempo. 
Porque, muitos seguidores leais à Santa Palavra 
abandonaram o Meu Filho, como previsto por Mim. 
Em seguida, começou o julgamento em que Meu Filho foi 
acusado de heresia. Assim também, a Igreja do Meu Filho 
na Terra teve o mesmo destino. 

Através dos ímpios entre eles, que cometeram delitos 
graves contra a Humanidade, muitos fiéis seguidores 
abandonaram a Igreja. 
Por sua vez eles desertaram Meu Filho e descartaram 
Seus Ensinamentos. 
A provação da Igreja do Meu Filho na Terra silenciou seus 
sacerdotes, eles não defendem os Ensinamentos do Meu 
Filho quando necessário. 
Eles estão com medo de ofender aqueles, que negam o 
Meu Filho por causa dos pecados cometidos entre eles. 
A Igreja do Meu Filho enfrenta agora o maior 
sofrimento de todos, não visto desde a Crucificação 
do Meu amado Filho. 
Sua Igreja está sendo ridicularizada impiedosamente, não 
somente por seus inimigos de fora, mas por seus inimigos 
que estão dentro da Igreja. 
A coroa de espinhos agora será colocada sobre a 
cabeça da Igreja do Meu Filho e só alguns dos seus 
seguidores irão apoiá-la. 
Assim como os Apóstolos do Meu Filho, com a 
exceção de João, O abandonaram durante o Seu 
julgamento e execução, assim também vão aqueles 
em lugares elevados dentro do Vaticano abandonar o 
Meu Santo Vigário. 
Ele, como chefe da Igreja Católica, será forçado a trilhar 
um caminho terrível em desgraça, não por culpa própria. 
Enquanto ele for chicoteado, zombado e fizer papel de 
bobo, não é sobre ele que vai extravasar a raiva. Será 
contra a Verdade da Igreja, a Igreja Cristã, formada por 
causa do sacrifício do Meu Filho, que vai ser derramado o 
ódio. 
O Cristianismo vai ser açoitado em cada fenda, em cada 
nação, em qualquer lugar de adoração, até que chegue a 
exaustão. 
Será conduzido ao caminho do Calvário, assim como Meu 
Filho foi levado, ele será amarrado e preso com cordas, 
para tornar impossível escapar do tormento. 
Então, quando subir o morro, será apedrejado, cuspido e 
vaiado em todo o caminho até o topo. 
Em seguida, ele (o Cristianismo) será pregado na 
Cruz. 
Pouca simpatia será mostrada por aqueles, que culpam a 
Igreja por seus pecados contra os inocentes, quando eles 
vão condenar a Cabeça da Igreja, Meu Filho. 
Eles vão culpá-Lo pelos pecados dos outros, causados 
pela tentação de Satanás. 
Quando eles pregarem a Igreja do Meu Filho na Cruz, 
eles vão enviar centenas de guardas, assim como os 
600 soldados que estavam no Calvário, para garantir 
que não fique um pedaço de carne sem punição. 
Nenhum servo de Sua Igreja, que proclamar lealdade a 
ela, será permitido escapar. 
Quando a Igreja for crucificada, eles vão garantir que ela 
estará faminta de comida e água até a seu ultimo suspiro. 
Todos os seus discípulos, assim como foi com os 
Apóstolos do Meu Filho, não serão vistos. 
Eles vão se esconder por medo de represálias. 
O que parece ser o seu último suspiro, ficará em silêncio, 
até que a alegria daqueles, que crucificaram a Igreja, vai 
ensurdecer o mundo inteiro com sua falsa doutrina. 
A voz do novo chefe da igreja, o impostor, o Falso 
Profeta, vai ressoar. 
Tudo cairá em ação de graças a Mim, Deus, o Altíssimo, 
com alívio. Porque isso parece que vai representar um 
novo começo. 
Será então que a Presença do Meu Filho, uma graça, 
não vai mais estar nos altares dentro desta igreja, 
porque isso não pode ser. 
Será então que a Minha Mão, em Castigo, vai cair em 
punição. 
Isto é, quando a batalha do Armageddon começar. 
Isto é, quando Eu vier, através do Meu Filho, para salvar 
almas. 
Não neguem esta profecia! 
Não se escondam atrás de falsas seguranças, porque este 
dia deve vir. 
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A crucificação da Igreja de Meu Filho deve vir, por 
causa do Convênio Final. 
Mas, então, a Ressurreição Gloriosa da Igreja, a Nova 
Jerusalém, enxugará todas as lágrimas, todo o sofrimento 
e, em seguida, a Nova Era virá. 
Confiem em Meu Filho em todos os momentos! 
Nunca tenham medo, porque Eu sou o seu Pai e voltarei 
para renovar a Terra e reunirei todos os Meus filhos neste 
milagre final, profetizado no Livro de Daniel. 
O Livro da Verdade já está sendo revelado a vocês, filhos, 
como prometido. 
Não rejeitem Minha Intervenção Divina, porque Eu falo a 
Verdade. 
Deus, o Altíssimo 
 
513. Para os dissidentes na Igreja Católica: 
Profanem as Leis da Minha Igreja, e vocês 
serão punidos! 
Recebido sexta-feira, 3 de agosto de 2012, 16:45 
  
Minha muito amada filha, a Terra está prestes a abalar, 
porque a ira do Meu Pai vai derramar sobre aquelas 
nações, que desafiam Suas Leis. 
Nenhuma piedade será mostrada, porque Sua paciência 
foi testada até o limite. 
Seus pecados incluem aborto, assassinato, leis que 
tentam minar o Cristianismo, casamento do mesmo 
sexo e a adoração de falsos deuses. 
E há aqueles dissidentes dentro de Minha Igreja, que 
ameaçam negar-Me. 
Quando eles tentam se distanciar da Minha Igreja, criando 
novas leis, desafiando a Minha Santa Vontade, eles Me 
negam. 
Lanço-os fora agora, por sua deslealdade. Suas tentativas 
de introduzir leis, com base no pecado do orgulho, luxúria 
e ambição mundana, não serão toleradas. 
Será que eles pensam que seria permitido distanciar os 
filhos de Deus da Minha Igreja na Terra e evitar a Mão do 
Meu Pai? 
Será que eles pensam que eles estão acima das Leis 
de Deus? 
Eles não amam a Deus, eles amam a si mesmo. 
Falta de humildade, a sua rejeição pública das Leis da 
Igreja Católica é um desgosto para Mim. 
Suas demandas vergonhosas, em que eles tentam forçar 
a Minha Igreja a aceitar leis, que Me ofendem, significa 
que eles lançaram-se na escuridão. 
Seus votos religiosos não têm sentido. 
Seu compromisso de honrar e obedecer a Minha Igreja foi 
quebrado. 
A menos que eles se arrependam e voltem ao Meu Corpo, 
Minha Igreja na Terra, eles não têm direito de chamar-se 
servos da Minha Igreja. 
Vocês foram avisados. Eu vou lançá-los para o deserto! 
Profanem as leis da Minha Igreja, e vocês serão punidos! 
Seu Jesus 
 
514. Quando os Fariseus, deliberadamente 
subornados e mentirosos, negaram Minha 
Ressurreição, eles negaram o direito à 
Verdade para gerações dos Judeus  
Recebido sábado, 4 de agosto de 2012, 10:35 
  
Minha muito amada filha, a Humanidade deve 
compreender a fraqueza da natureza humana, antes que 
eles possam verdadeiramente confiar-se aos braços de 
Deus. 
Para os fiéis dentre vocês: A vossa fé e amor por Mim, o 
seu Salvador, traz-Me grande alegria. 
Mas quando vocês dizem que Me amam, isso traz 
consigo uma grande responsabilidade. 
Nunca se esqueçam da fraqueza em sua natureza, ainda 
que não é sua culpa própria, porque vocês nasceram com 
o pecado original, pois pode levá-los a pecar quando 
menos esperam. 

Quando as almas daqueles, que dizem que Me amam, 
chegam a um estágio onde eles são consumidos com o 
amor por Mim, eles têm que ter cuidado. Às vezes, isso os 
faz sentir elevados diante de Mim, o que é verdade porque 
eles são. Mas então vem a tentação de diminuir os outros, 
pois se sentem lisonjeados. 
Eles podem ser tentados, a não sentir compaixão por 
essas pobres almas que estão no escuro ou confusas, e 
sim menosprezá-las. 
Às vezes, a forte fé e o conhecimento das escrituras dá-
lhes uma falsa sensação de segurança. 
Eles acreditam que sabem tudo sobre os Ensinamentos 
da Igreja, Minha Igreja, Meu corpo na Terra. 
Isto é o que aconteceu com os Fariseus. 
Eles pensavam que sabiam tudo sobre as Leis de 
Deus. Do Amor de Deus. 
O que eles não compreendiam era a profecia anunciada 
tão claramente, sobre a vinda do Messias. Isso significava 
que eles rejeitaram o Cristo, o Filho do Deus Vivo, quando 
Ele veio como prometido. 
A crueldade que eles mostraram a Mim, Jesus Cristo, 
Filho do Homem, estava em completa contradição ao 
amor que eles afirmavam ter por Deus. 
Se eles realmente amavam a Deus, não tratariam mal 
qualquer filho de Deus como eles faziam. 
Suas mentes foram fechadas às profecias, dadas ao 
mundo por meio dos profetas, que proclamavam a 
Verdade. 
A Verdade é que todas as profecias serão cumpridas 
como prometido por Deus. 
Eles rejeitaram O Messias, prometido para dar a salvação 
futura para toda a Humanidade. 
Por sua vez, através das suas mentiras, quando os 
Fariseus, deliberadamente subornados e mentirosos, 
negaram Minha Ressurreição, eles negaram o direito à 
Verdade para gerações dos Judeus. 
Minha Morte na Cruz não foi suficiente para eles. Eles 
queriam garantir que, mesmo depois, nenhum vestígio 
existiria de Mim, o Redentor do mundo. 
Eles voltaram atrás e levaram os filhos de Deus a uma 
falsa fé, em que a Verdade se tornou uma mentira. 
Lembrem-se: as profecias de Deus se cumprem 
sempre. 
Minha Segunda Vinda agora está prestes a ser cumprida. 
Desta vez, os líderes das Igrejas Cristãs Me negarão, 
como fizeram os Fariseus. 
Eles vão Me atormentar e atormentar também: Meus 
profetas, Meu povo e quem se atrever a espalhar a 
Verdade da Minha Vinda. 
Não Me neguem desta vez! 
Abram seus corações! 
Me ouçam com atenção, porque Eu lhes preparo para o 
capítulo final da Salvação do mundo! 
Seu Jesus 
 
515. Se vocês acreditam na existência de 
Satanás, então saibam que tudo o que é 
injusto e mal no mundo, é causado por ele 
Recebido domingo, 5 de agosto de 2012, 17:40 
  
Minha muito amada filha, Eu estou chamando a todos, 
jovens e velhos, que não tem certeza sobre sua fé em 
Deus. 
Faço um apelo à aqueles entre vocês, que crêem em Mim, 
mas que não conversam Comigo, ou não se aproveitam 
dos Sacramentos, ou que não freqüentam suas igrejas, 
para honra-Me: 
Eu os amo! E nunca vou lhes abandonar e a vocês 
será dado um presente especial em breve. (o GRANDE 
ALERTA, o Grande Aviso, a Iluminação da Consciência) 
Vocês vão experimentar como é, estar diante de Mim no 
Dia do Juízo. Então não terão mais dúvidas. 
Muitos de vocês, apesar de sua falta de fé, Me honram 
de tantas maneiras, mas não percebem isso. 
Em suas vidas diárias vocês sentem amor, preocupações 
e simpatia pelos outros. 
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Vocês sentem um desejo de lutar contra a injustiça e são 
repelidos, quando testemunham atos iníquos, cometidos 
por outros, sobre aqueles menos afortunados. 
Vocês mostram amor para os outros e cuidam daqueles, 
que precisam de sua ajuda. 
Vocês detestam tirar vantagens dos outros e são 
sensíveis às necessidades daqueles, que sofrem nesta 
vida. 
Vocês sentem amor por suas famílias. 
Vocês riem e se alegram quando estão com os amigos e 
sentem um grande amor e amizade por aqueles perto dos 
seus corações. 
Quando vocês se casam, sentem um imenso amor por 
seu cônjuge. E, quando têm filhos, o amor que sentem, 
supera qualquer coisa que vocês jamais poderiam ter 
imaginado. 
Vocês choram lágrimas de remorso quando magoam 
alguém. Vocês perdoam os outros, quando eles os 
ofendem, insultam ou prejudicam. 
De onde vocês acham que esse amor e essas emoções 
vêm? Vocês não sabem que isso só pode vir de Deus? 
O amor é difícil de explicar. Difícil de analisar e nunca 
pode ser provado pela ciência, pois é um presente de 
Deus. 
O ódio, por outro lado, vem do lado escuro. 
Para muitas pessoas Satanás pode parecer não real, mas 
ele existe. 
Muitos de vocês não acreditam no mal ou na 
existência de espíritos malignos, pois eles são 
cuidadosos em não se revelar. 
Se vocês acreditam na existência de Satanás, então 
saibam que tudo o que é injusto e mal no mundo, é 
causado por ele. 
Ele é o rei da mentira e tem o poder de cegá-los para a 
Verdade da sua existência. 
Por causa da sua cegueira, Minha Misericórdia agora vai 
cobrir o mundo, para provar a vocês que Eu existo. 
Estejam preparados para este dia (o dia da GRANDE 
ALERTA), porque isso vai acontecer em breve! 
Quando os sinais no céu forem mostrados a vocês, 
vocês testemunharão o choque, o barulho e a agitação 
no solo, saibam que Eu vim para acordá-los! 
Quando isso acontecer, Eu lhes imploro para irem diante 
de Mim, pois Eu quero preenchê-los com Meu Amor, e por 
meio dele trazer-lhes alegria em seus corações. 
Quando a Minha Misericórdia vier sobre vocês, enfim 
sentirão a paz. 
Eu os amo e nunca os abandonarei. 
Aguardo a sua resposta, quando esse grande dia chegar. 
Seu Jesus 
 
516. Quando essas almas atacam Minha 
Santa Palavra com tal veneno, isto é um 
sinal da confirmação da ação de Satanás, e 
que estas mensagens são autênticas 
Recebido segunda-feira, 6 de agosto de 2012, 18:06 
  
Minha muito amada filha, há muitos de Meus devotos 
seguidores, que estão planejando uma campanha para 
destruir esta missão. 
Para aqueles, que acreditam que são os não-cristãos e os 
ateus, que denunciam a Minha Palavra nestas 
mensagens, saibam disso: 
Serão os que proclamam abertamente sua crença em 
Mim, seu Jesus, que vão Me machucar mais. 
Eles estão sendo encoberto pelo engano do rei da 
mentira, que enviou muitos anjos caídos sobre essas 
almas. Não só contente em negar as Minhas Santas 
Mensagens, eles definirão e obterão apoio, tanto quanto 
puderem, dos Meus sacerdotes, para tentar sabotar esta 
missão. 
Estas almas não param e nem se perguntam, por que 
eles fazem isso. Ou por que eles sentem tanto ódio de 
você, Minha filha. Ou por que Minha Santa Palavra os 
incomodam tanto. 

Quando essas almas atacam Minha Santa Palavra com tal 
veneno, este é um sinal da confirmação da ação de 
Satanás, e que estas mensagens são autênticas. 
Porque, quando uma oposição tão forte é mostrada e 
quando as pessoas santas são provocadas para 
atacar Mensagens Divinas como estas, vocês podem 
ter certeza, que elas vêm de Deus. 
Quando eles negam a Minha Palavra, isso Me corta e Eu 
choro de tristeza, pois não Me reconhecem. Mas está 
bom. Com o tempo eles vão conhecer a Verdade. 
Quando eles partiram para deliberadamente conduzir 
almas para longe da Minha Misericórdia, eles Me ofendem 
muito. 
Se eles são responsáveis por almas, as quais será 
negada a salvação, eles serão punidos. 
Sua punição será severa, mesmo que tente se defender 
de suas ações, se por elas se perder apenas uma só 
alma. Suas ações podem significar que uma alma, que de 
outra forma teria sido convertida, sofreu a perseguição 
final no fogo do inferno. 
Quando eles tentam sabotar a Palavra de Deus, suas 
boas obras anteriores serão inúteis. Para que valem os 
atos de bondade, quando contrariam tais atos dignos com 
atos de ódio a Deus? 
Eu digo a eles: O dia em que vocês vierem diante de Mim, 
para responder por tais ações ruins, será muito difícil. 
Vocês não só vão ter que responder por si mesmos, 
mas terão que responder pelas mentiras que 
espalharam sobre Mim, em Minha Santa Palavra para 
os outros. 
É o seu medo da Minha Santa Palavra, que leva a essa 
iniquidade? O medo vem de Satanás. O orgulho também 
vem de Satanás. Vocês não sabem que é porque acham 
que são tão bem versados em Minha Sagrada Escritura, 
que os faz decidir que sabem mais do que sabem? 
Vocês encontram falha em Minha Santa Palavra, assim 
como os Fariseus. Ao fazer isso, vocês dizem que sabem 
mais sobre a Verdade que Deus. 
Lembrem-se que, quanto mais vocês espalham mentiras 
sobre Minha Santa Palavra, mais pecam contra a Palavra 
de Deus. 
Este pecado, contra o profeta do Senhor, é um dos 
mais desaprovados por Meu Pai. 
Todos aqueles, que pecaram contra os profetas do 
Senhor, foram punidos. Pois, quando eles tentam impedir 
a Palavra de Deus, dada ao mundo para salvar almas, 
eles estão impedindo a salvação das almas. 
Por isso serão abatidos, pois nada vai impedir que a 
Palavra de Deus seja entregue aos Seus filhos 
preciosos. Seu Jesus 
 
517. Esta é Minha última missão na Terra, 
onde Santas Mensagens da Santíssima 
Trindade estão sendo dadas para o mundo 
Recebido terça-feira, 7 de agosto de 2012, 15:50 
  
Minha muito amada filha, Meu Amor por você é tão forte, 
porque é tão íntimo, apesar de não parecer assim para 
você neste momento. 
Você precisa passar mais tempo em Minha companhia, 
pois só fazendo isso vai encontrar a paz nesta missão. 
Minhas Graças enchem a sua alma agora, de modo que 
você pode comunicar ao mundo as Minhas mensagens, 
do jeito mais rápido possível. 
Estou muito cansado e sozinho em Meu coração agora, 
Minha filha. 
Estou atormentado por essas almas inocentes, que 
são ignorantes da Minha existência. Bons de coração 
e cristãos na forma de tratar os outros, e ainda não 
acreditam na Minha existência. 
Eu assisto todos os dias o modo como vivem suas vidas 
diárias, sem a fé na existência de Deus ou da sua vida 
futura, no Novo Paraíso. 
Por favor ajudem-Me a dizer-lhes que Eu os amo! 
Espalhem a Minha Palavra e Eu vou acender uma 
sensação de reconhecimento em suas almas! 
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Não importa se eles rejeitarem você, Minha filha, ou os 
Meus amados seguidores; tudo que é necessário é deixar 
que leiam as Minhas mensagens! 
Vou enviar o Espírito Santo, para que uma faísca, ainda 
que pequena, acenda uma chama de Meu Amor em suas 
almas. 
Esta é a Minha última missão na Terra, onde Santas 
Mensagens da Santíssima Trindade estão sendo 
dadas para o mundo. 
O Espírito Santo está presente nestas Palavras de origem 
Divina. Elas são o seu alimento, para nutrir as suas almas, 
a fim de ajudá-los a preparar para a batalha. 
Ouçam a Santa Palavra de Deus! Tome-a, compartilhem-
na e unam todos os filhos de Deus prontos para a batalha. 
Levem todos os seus irmãos e irmãs para a Minha 
Misericórdia, especialmente aqueles, que se esforçam 
para acreditar em Deus. 
Meu coração se ergue com Amor por eles. Eles, cada um 
deles, são filhos de Deus. 
Eu preciso de suas almas, para que Eu possa cuidar do 
seu futuro, assim eles terão a vida eterna e felicidade. 
Eu não posso suportar a idéia do que vai acontecer 
com eles, se Eu não puder salvá-los. 
Minha filha, enquanto a Minha Divina Misericórdia vai 
salvar grande parte da Humanidade, Eu preciso de você e 
dos Meus seguidores, Meus servos sagrados e pessoas 
comuns, para espalhar o entrelaçamento e encontrar 
todas aquelas pessoas pobres, infelizes e confusas, que 
necessitam do Amor de Deus. 
Espalhem o entrelaçamento do Meu Amor, como 
pescadores, ao largo e longe e especialmente em lugares 
onde Deus é completamente rejeitado, desprezado e 
odiado! 
Então vão e encontrem os filhos preciosos de Deus, que 
não sabem nada sobre o Cristianismo, e ainda vivem nos 
assim chamados “Países Cristãos”. 
Vão tão longe como a Rússia, a China e aos países 
onde Deus não é reverenciado e capturem almas! 
Alimentem-nos com as Minhas mensagens! Não importa 
como vocês comunicam, mas façam de forma, que não 
pareça como se estivessem pregando! 
Seduza-os através do que possa interessá-los! Usem 
todos os tipos de comunicações modernas para fazer isso! 
Eu preciso deles rapidamente! Estou contando com a 
propagação da Minha Palavra por todos os Meus 
seguidores! 
Vou guiá-los. 
 
(Obs.: Por favor comuniquem a todas as pessoas 
sobre este site e estas mensagens! É importante! 
Usem, como Jesus disse, comunicações modernas 
como o internet, email, radio, TV, revistas, jornais, 
telefone, sms, torpedos, Facebook, Twitter, Blogs, 
Youtube, etc. ...  
e informem as pessoas sobre este site 
www.jesusfala.org !  
A Evangelização é o dever de todas as pessoas 
batizadas. Ajudem por favor! Vamos salvar almas!) 
 
Vocês vão saber em seus corações o que fazer. Peçam-
Me para ajudá-los com esta Cruzada de Orações especial, 
para torná-los fortes: 
 
Cruzada de Orações (72): A oração dos discípulos 
 
Querido Jesus, eu estou pronto para espalhar a Vossa 
Santa Palavra. Dai-me a coragem, a força e o 
conhecimento para propagar a Verdade, para que 
muitas almas possam ser trazidas a Vós. Levai-me no 
Vosso Coração Sagrado e cobri-me com o Vosso 
Preciosíssimo Sangue, de modo que eu seja cheio de 
graças, para espalhar a conversão, para a salvação de 
todos os filhos de Deus em todas as partes do mundo,  
não importa qual seja seu credo. Eu confio em Vós 
sempre. Sou Vosso discípulo amado. Amém. 
Seu Jesus 
 

518. Ao declarar que a Voz do Espírito 
Santo venha do mal, você é culpado de 
uma blasfêmia de uma proporção sem 
tamanho 
Recebido quarta-feira, 8 de agosto de 2012, 23:20 
  
Minha muito amada filha, quando as pessoas perguntam o 
que quero dizer com a Palavra de Deus, deixe-Me 
explicar: 
A Palavra de Deus, contida na Bíblia Sagrada, do Antigo e 
do Novo Testamento, a Palavra de Deus, a Verdade, está 
sendo dada para o mundo através destas mensagens pelo 
Dom do Espírito Santo. 
Estas mensagens estão sendo apresentadas pela 
Santíssima Trindade e são as únicas de sua espécie já 
entregue à Humanidade por um profeta. 
A razão é que esta é a última missão, a forma final da 
comunicação e Intervenção Divina, apresentada ao mundo 
por causa da Minha Segunda Vinda. 
Nunca interfiram no Poder do Espírito Santo, porque isto é 
um pecado muito grave! 
Nessas mensagens, a Voz do Espírito Santo está sendo 
derramada, para salvar a Humanidade da condenação 
eterna. 
Vocês podem Me negar, seu Jesus, ou as Mensagens 
Divinas dadas a vocês por Minha amada Mãe, e vocês 
serão perdoados. 
Porque todos vocês têm o direito de discernir essas 
Santas Mensagens por causa do Dom do seu livre 
arbítrio. 
No entanto, quando vocês rejeitam o Espírito Santo e 
publicamente blasfemam contra Ele, este é um pecado 
eterno e só um milagre, sancionado por Deus, o Pai, 
pode salvar a sua alma. 
Vocês devem permanecer em silêncio em caso de dúvida 
sobre qualquer Mensagem Divina, dada ao mundo, e rezar 
para o vidente! Rezem e sigam a sua fé e continuem a 
honrar a Deus! É muito importante que vocês façam isso! 
Ao declarar que a Voz do Espírito Santo venha do mal, 
você é culpado de uma blasfêmia de uma proporção 
sem tamanho, este é considerado um pecado 
imperdoável! 
Vocês precisam pedir a Deus para perdoá-los agora, 
porque se vocês continuam a montar campanhas 
deliberadas para bloquear a Voz do Espírito Santo, a Voz 
da Santíssima Trindade, e declará-Lo ser um espírito mal, 
vocês não vão, nem podem ser perdoados, pois este é um 
pecado grave. 
Muitos Cristãos bem intencionados deixam esta missão à 
parte. Eles dizem que as mensagens não estão em 
conformidade com a Sagrada Escritura. 
Quando eles dizem isso, eles não sabem a Verdade que 
está contida na Bíblia Sagrada. 
Eles atacam essas mensagens, baseado pela fofoca das 
outras pessoas, que afirmam conhecer a Verdade, ou 
declaram-nas falsas, baseado em sua interpretação 
incorreta da Verdade. 
Pior ainda, eles torcem a Verdade e comparam essas 
mensagens com novas e ridículas interpretações da Bíblia 
Sagrada. 
Ouçam-Me agora, o seu Jesus, porque Eu lhes digo 
isso: 
Os sumos sacerdotes em Meu tempo na Terra tentaram 
torcer a Verdade das Leis de Deus, a fim de justificar sua 
rejeição por Mim. 
Eles usaram mentiras para impedir as pessoas de ouvir a 
Minha Voz. 
Eles declararam-Me um mentiroso, um falso profeta, e Me 
acusaram de heresia. 
Eles disseram que Eu blasfemei contra as Leis da Igreja e 
violei o sábado, realizando a Ceia Pascal em um dia 
diferente do que eles consideravam correto. 
Eles não só Me entenderam mal, eles Me rejeitaram, 
porque eles não estavam preparados para acolher o 
verdadeiro Messias naquele tempo. 
Eles não estavam prontos. 
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Eles nunca pensaram que iriam testemunhar a chegada 
do Verdadeiro Messias em sua vida. 
Tão envolvidos estavam em suas cerimônias, em seus 
regulamentos hierárquicos - na época exaltaram seus 
líderes e os colocaram num pedestal como os verdadeiros 
reis da sua igreja - que eles não tinham espaço no seus 
corações para Mim, o Redentor da Humanidade. 
O mesmo vai acontecer de novo, quando Eu preparo o 
mundo para Minha Segunda Vinda. 
Os fariseus não conseguiam entender a importância da 
humildade. 
Eles não podiam aceitar como Deus trabalha, que Ele não 
exalta os poderosos ou os mais experientes líderes 
religiosos em Sua Igreja, para revelar Seus Planos, ou 
avisar os Seus filhos. 
Deus escolheu os ignorantes, os humildes e generosos de 
coração para entregar as suas advertências para a 
Humanidade. 
Ele levantou os fracos e os eleva, por meio do sofrimento, 
para se tornar puros de coração, para que Ele possa gerir 
a forma como Ele se comunica com eles. Desta forma é 
improvável que, o orgulho humano por parte do profeta, 
interfira com a Verdade. 
Eles rejeitaram João Batista e o assassinaram. Eles 
assassinaram os profetas antigos. Eles atormentavam 
almas escolhidas, através de quem Deus se comunicava. 
Em seu mundo de hoje, vocês acham que vai ser 
diferente? 
Será que vocês, Meus devotos seguidores, e aqueles que 
afirmam ser especialistas em Minhas Igrejas Cristãs ou de 
outras, que acreditam em Meu Pai Eterno, aceitam a 
Palavra de Deus hoje? Não. Vocês vão fazer exatamente 
as mesmas coisas com os profetas, os profetas 
verdadeiros, como foi feito a eles desde o início. Vocês 
vão vilipendiar-los em Nome do Meu Pai. 
Mas lembrem-se disso: Quando a Verdade for 
finalmente revelada a vocês, não haverá como voltar 
atrás, se vocês forem considerados culpados do único 
pecado eterno: Isto é, se vocês blasfemaram contra o 
Espírito Santo. 
Se vocês blasfemam contra Mim, Jesus Cristo, vocês 
serão perdoados. 
Se vocês negam o Dom da profecia, vocês também 
serão perdoados. 
Mas se vocês bloqueiam o Plano final da Salvação, 
ridicularizando abertamente e reunindo crentes da Minha 
Igreja, para consistentemente proclamar a Voz do 
Espírito Santo como falsa e má, vocês vão sofrer a 
condenação eterna. 
Seu Jesus 
 
Mt 12, 31-32: 
Por isso, Eu vos digo: todo pecado e toda blasfêmia serão 
perdoados; mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não 
será perdoada. Mesmo se alguém falar uma palavra 
contra o Filho do Homem, lhe será perdoada. Mas, se falar 
contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste 
mundo, nem no mundo que há de vir. 
 
519. Você não sabe que não é nada sem 
Mim? Um vaso vazio, que nada pode 
satisfazer. 
Recebido sexta-feira, 10 de agosto de 2012, 12:45 
  
Minha muito amada filha, saiba que, quando você adiar 
oração a Mim, seu Divino Jesus, você se torna fraca e 
distante. 
Você nunca deve adiar ou atrasar o tempo de oração, que 
você necessita para dedicar a Mim a cada dia. 
Quando você fizer, o maligno vai distraí-la e encher sua 
mente com assuntos mundanos, que estão vazios de 
substância. 
Então você vai sentir um vazio e uma luta irá se 
manifestar dentro da sua alma. 

Você não sabe que não é nada sem Mim? Um vaso vazio, 
que nada pode satisfazer, não importa quão poderoso o 
fascínio de milagres materiais pareçam. 
Quando Eu elevo uma alma, ela entrelaça-se dentro do 
Meu Sagrado Coração. 
Mas, para ficar firme dentro de Mim, a alma deve 
comunicar-se Comigo e declarar seu amor 
constantemente e oferecer ações de graças. Caso 
contrário, a alma pode ser separada como um bebê é 
separado da sua mãe ao nascer, quando o cordão 
umbilical é cortado. 
Não tire os seus olhos de Mim por um minuto, porque 
o maligno a espera. 
Então, no momento mais inesperado ele entra para matar, 
arrebatar e afastar. 
Ele usa os sentidos para tentar, e outras almas para 
atormentar suas vítimas. Ele tem por alvo especialmente 
Meus soldados e eles sofrem a mais. 
Minha filha, enquanto ocupada com o Meu trabalho, você 
tira seus olhos de Mim, e isso te leva a sofrer. Você 
tornou-se perdida e confusa. Sua agitação aumentou à 
medida de cada interrupção, causada pelo maligno, e isto 
significa que você adiou a sua hora marcada Comigo, o 
seu Jesus. 
Quando isso acontece, você deve ir à Confissão, receber 
o Meu Corpo e passar algum tempo em oração. 
Você nunca deve esquecer de rezar o Santo Rosário da 
Minha Amada Mãe, porque ele oferece um anel de 
proteção contra Satanás. 
Vá agora! Vinde a Mim hoje em oração! Então, durante o 
seu dia fala Comigo como com um amigo e compartilha 
todas as suas preocupações. Em seguida, entregue-as a 
Mim e deixe-as Comigo. Seu Jesus 
 
520. As chuvas, as inundações e a 
destruição de cultivos, que vierem, serão o 
resultado de um castigo do Céu 
Recebido sábado, 11 de agosto de 2012, 20:10 
  
Minha muito amada filha, as chuvas que cairão em todo o 
mundo representam o dilúvio de lágrimas que caem dos 
Meus olhos, quando vejo os filhos de Deus vagar tão 
longe do caminho da salvação eterna. 
As chuvas, as inundações e a destruição de cultivos, que 
vierem, serão o resultado de um castigo do Céu. 
Vales de lágrimas irão surgir em todos os lugares e 
vão ser atribuídos às mudanças climáticas e ao 
aquecimento global. Mas isso não é verdade. 
Muitas pessoas no mundo não acreditam em Deus. Elas 
não honram Seu Filho amado. Em vez disso, são 
consumidas com uma paixão obsessiva por falsos deuses. 
O que quero dizer com isso? 
Essas pessoas criam heróis e ídolos no mundo da TV, 
música, moda e esporte. 
Eles, então, elevam-nos em ídolos humanos e prestam 
homenagem a eles. 
Eles, então, idolatram-nos de maneiras que prejudicam, 
não apenas a si mesmos, mas as pessoas que eles têm 
elevados. 
Eles acreditam que esses ídolos são sagrados e fazem 
tudo o que podem para copiar seus estilos de vida, sua 
maneira de vestir, suas personalidades e até mesmo a 
sua aparência física. 
Isso equivale ao paganismo. 
Tudo isso foi predito, Minha filha. 
O mundo vai idolatrar falsos deuses. 
Essas pessoas estão cheias de amor para com os seus 
corpos, por eles próprios e mostram pouca caridade ou 
amor por seus vizinhos em seus corações endurecidos. 
Seus corações se transformaram em pedra. 
Eles não amam a Deus. Em vez disso, caíram na magia 
de Satanás, que colocou essas crenças e pensamentos 
em suas mentes. 
Não há mais respeito pelo corpo humano. 
O corpo é criado por Deus e, como tal, é um templo 
projetado em que a presença de Deus deve residir. 



O Livro da Verdade 

www.jesusfala.org/O_Livro_da_Verdade.pdf 227

Quando Satanás tenta a Humanidade, ele se concentra no 
corpo e no prazer que procura através dos sentidos. 
É por isso que a Humanidade agora ama seu próprio 
corpo de tal forma que o coloca em um pedestal. 
Nunca satisfeito com a forma em que o corpo foi feito por 
Deus, eles sempre procuram melhorar, mudar e alterar o 
corpo humano de acordo com sua interpretação de 
perfeição. 
A maneira em que as mulheres, em particular, alteram 
os seus corpos e apresentam ao mundo de modo 
imoral, Me enoja. 
Aquelas mulheres que não têm vergonha de expor seus 
corpos, cometem pecado, mas elas não percebem isso. 
Elas pensam que é aceitável abusar o corpo com que 
nasceram e exibir-se de maneiras, que podem ser a causa 
do pecado. 
Seu amor de si mesmo é um dos maiores pecados do 
orgulho. Eles, então, convencem garotas jovens de que é 
aceitável para apresentar seus corpos em público desta 
forma. 
Tantos pecados da carne são ostentados no mundo e 
considerados aceitáveis. 
No entanto, todos eles são punidos após a morte. O 
pecado não é somente cometido, mas é apresentado 
como sendo uma coisa boa. 
O adultério é aceitável hoje e aplaudido. 
O assassino não assusta mais, e não há mais respeito 
pela vida humana. 
A imoralidade sexual é crescente e justificada. 
Os dias de comportamento pecaminoso estão chegando 
ao fim. 
Até que a Humanidade aceite que o pecado sempre será 
pecado, perderá o direito de entrar nos portões do 
Paraíso. 
Para cada pecado que você é culpado, a parte do 
corpo usada ao cometer o pecado, será queimada e 
purificada no Purgatório. 
Se morrem em pecado mortal, vocês vão sentir 
eternamente a dor do fogo rasgando a parte do seu 
corpo, usada para cometer o pecado. Não haverá fim 
deste tormento. 
Por que, por que não ouvem os seus corações? Muitas 
pessoas sabem que, o que eles fazem, é errado, mas 
continuam pecando, porque é aceitável aos olhos do 
mundo. 
As indústrias de entretenimento e as mídias criaram uma 
falsa aceitação de tal comportamento, que muitas almas 
inocentes foram corrompidas por mentiras. 
Só a Verdade pode salvá-los agora. Eles estão recebendo 
o Livro da Verdade, mas eles vão ouvir? Satanás e seus 
anjos caídos vão fazer de tudo, para garantir que eles não 
o façam. 
Será apenas quando os castigos forem apresentados dos 
Céus, que eles terão de descartar seus hábitos vazios 
inúteis e repugnantes. Porque eles vão estar muito 
ocupados tentando sobreviver e colocar pão em suas 
bocas. 
Infelizmente será só através de tais castigos, que a 
Humanidade pode ser purificada nesta Terra. 
Ao ser dado o Dom da purificação, enquanto vivem, está 
sendo dada uma chance de evitar os lagos de fogo. 
Seu amado Salvador, Jesus Cristo 
 
521. O Anticristo afirmará que ele é Jesus 
Cristo 
Recebido domingo, 12 de agosto de 2012, 18:00 
  
Minha muito amada filha, saiba que assim como Eu os 
instrui a preparar a Humanidade para a salvação, que é o 
direito dela, o maligno também prepara as almas. 
Ele prepara os falsos profetas para enganar os filhos 
de Deus, de modo que eles aceitem o Anticristo como 
o seu Jesus. 
Esta maldade é difícil para você compreender, mas com o 
Dom que Eu lhe dei, de ler as almas, você vai saber 
imediatamente quem são esses falsos profetas. 

Eles sempre vão ter você como alvo, Minha filha, das 
formas mais tortuosas, porque você será o número um 
dos seus adversários. No entanto, as suas mentiras, 
redigidas em que parece que vai ser como as Sagradas 
Palavras de Deus, escondem a maior mentira de todas. 
Eles declararão, que o Falso Profeta será o verdadeiro 
Papa. (O novo Papa, depois do Papa Bento XVI.) 
Eles declararão primeiro e sutilmente, que o Anticristo 
será o Cristo-Rei. 
Quando eles seduzirem as pobres almas, de que as suas 
mensagens vêm de Deus, tais almas não serão mais 
sábias. 
Devo advertir a todos os filhos de Deus: Eu não vou 
chegar em carne, na Segunda Vinda! 
Eu não vou aparecer no mundo como um líder. 
Eu não vou realizar milagres desta vez, para provar a 
vocês quem sou Eu, exceto o milagre do GRANDE 
ALERTA e o milagre no céu, que será visto algum tempo 
após ocorrer o GRANDE ALERTA. 
O Anticristo afirmará que ele é Jesus Cristo. Esta 
abominação foi predita. 
Em quem confiar não é uma tarefa fácil, filhos, porque 
muitos virão em Meu Nome. 
Mas saibam disso: 
O maligno, através de seus falsos profetas, nunca vai 
pedir para vocês rezarem ao Espírito Santo ou pedir 
para vocês receberem o Sacramento da Santa 
Eucaristia. 
Ele nunca vai admitir que Eu, Jesus, o Filho do 
Homem, veio como o Messias na carne, para redimir 
os homens do pecado. 
Ele nunca vai pedir ou encorajá-los a rezar o Santo 
Rosário ou mostrar lealdade a Minha querida Mãe. 
Sejam vigilantes! Ficam acordados e sigam somente as 
Minhas instruções! 
O maligno está tentando formar um exército entre os Meus 
seguidores. Apesar de seu outro exército estar bem 
estabelecido na Terra; ele agora tem como alvo aqueles, 
que acreditam em Mim, seu Jesus, porque ele quer 
esconder suas más ações atrás de pessoas santas. 
Ele vai usar o amor de vocês por Mim como um escudo, 
para esconder as mentiras que ele pretende infligir ao 
mundo. 
Confiem em Minhas Palavras e não desviem da Verdade, 
como ela está sendo dada a vocês, através destas Minhas 
Santas Mensagens para o mundo, neste momento. 
Seu Jesus 
 
522. Virgem Maria: Minha filha, logo muitos 
dos profetas do mundo, visionários e 
videntes, não receberão mais mensagens 
Recebido segunda-feira, 13 de agosto de 2012, 19:45 
  
Minha filha, logo muitos dos profetas do mundo, 
visionários e videntes, não receberão mais mensagens, a 
fim de abrir o caminho para estas mensagens mais 
importantes. 
Muitos dos Meus trabalhos, através de visionários, 
vão parar em breve, para deixar espaço para a Voz do 
Espírito Santo, dada a você, a profetisa do Tempo 
Final. 
Muitos falsos profetas, que já vieram, ainda vão gritar com 
toda a força, e estes serão as únicas vozes dos 
concorrentes para a atenção com estas verdadeiras e 
finais mensagens do Céu. 
Não tenha medo, Minha filha, porque você e esta missão 
são protegidas. 
Não é só você que trabalha para esta missão. O Céu 
inteiro e todos os Anjos e os Santos estão trabalhando 
com você. É por isso que você nunca deve sentir-se 
sozinha, mesmo quando sofre. 
Você está sendo bloqueada todos os dias pelos 
inimigos de Deus. 
Planos estão em andamento, para bloquear a 
publicação do Livro da Verdade, mas essa 
perseguição está quase no fim. 



O Livro da Verdade 

www.jesusfala.org/O_Livro_da_Verdade.pdf 228

Mantenha-se perto de Mim, sua Mãe, em todos os 
momentos, para que Eu possa colocar o Meu Sagrado 
Manto em torno de você, para protegê-la do mal. 
Você está ficando mais forte e mais corajosa, mas ainda 
se sente cansada. Isso vai passar e o mundo vai acolher o 
Livro da Verdade, que foi prometido a eles por tanto 
tempo. 
Vá agora e agradeça a Deus por esta grande missão! 
Todos do Céu lhe abençoam. 
Seguramos a sua mão todos os dias e todos os Santos 
protegem você. 
A batalha começará no momento em que o primeiro Livro 
for vendido. Ele vai se espalhar por todo o mundo, então 
você deve se preparar adequadamente. 
Peça ajuda e você vai receber. 
Vá em paz e amor. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
523. Este é o Meu Livro. A Minha Palavra. A 
Minha Promessa. 
Recebido quarta-feira, 15 de agosto de 2012, 01:00 
(Assunção da Nossa Senhora) 
  
Minha muito amada filha, Eu falo isso com você no dia 
mais importante, no dia, que Eu escolhi para lançar Meu 
Livro para o mundo. 
Este é o dia da Assunção da Minha amada Mãe, Rainha 
dos Céus, Rainha da Terra, Mãe da Salvação. 
Não é por acaso que o Livro da Verdade está sendo 
disponibilizado nesta data, porque Minha Mãe é a Mãe 
da Salvação. O Livro é para ajudar a salvar as almas 
de toda a Humanidade. 
Minha Mãe tem um papel importante na salvação das 
almas. 
Ela é a Co-Redentora, Medianeira da Graça e Advogada. 
Isso significa que Minha Mãe foi escolhida por Deus, 
para Me ajudar, Seu Filho, no plano final da salvação. 
Seu papel neste período significativo de tempo não é 
compreendido. 
Ela deu à luz ao Redentor da Humanidade e trouxe ao 
mundo o Dom da salvação, por causa de Sua aceitação 
para se tornar Minha Mãe. 
Ela é a Mãe de todos os filhos de Deus agora e a Ela foi 
dado o poder de esmagar Satanás, enquanto Eu Me 
preparo para salvar a raça humana de seu plano perverso 
para enganar os filhos de Deus. 
O Livro da Verdade não é apenas um livro. O Livro da 
Verdade é a Minha Santa Palavra, a primeira parte de 
muitas revelações, para converter o mundo. 
Embora possa ter parecido muito difícil de produzir, com 
tantos obstáculos colocados para você, Minha filha, Eu lhe 
asseguro que este trabalho é protegido do Céu. 
Este é o Meu Livro. A Minha Palavra. A Minha Promessa. 
Quando Eu disse que viria outra vez, Eu quis dizer que Eu 
iria voltar. 
Quando Eu vim ao mundo pela primeira vez, Deus, 
Meu Pai Eterno, preparou Seus filhos com 
antecedência, através dos profetas. 
Muitos ouviram. Muitos não ouviram. 
De qualquer maneira, o mundo não falhou depois, para 
compreender a Verdade. Eles sabiam e compreenderam o 
significado da Minha Paixão na Cruz e a liberdade que Eu 
dei ao mundo, para ser dado o Dom da salvação eterna. 
O mesmo está acontecendo agora. O mundo está sendo 
preparado para Minha Segunda Vinda. Agora. 
A Sagrada Palavra de Deus está sendo dada à 
Humanidade, através dessas mensagens, como um 
grande presente. 
Muitos vão ouvir. Muitos não vão ouvir. 
Uma coisa é clara: Poucos não vão conhecer. 
Eles aceitarão a Minha Palavra, como está sendo dada 
a eles agora, ou não aceitarão. 
Eu cumpri a Promessa do Meu Pai. 
Meu Pai prometeu ao mundo, que seria dado o Livro da 
Verdade neste momento dos tempos. 

Muitos vão digerir a Verdade e aceitá-la. Outros irão achar 
a Verdade amarga demais e irão considerar que seja 
mentira. 
Deixe-os saber, que o Pacto será cumprido, assim como 
estas profecias. 
Nenhum homem, não importa como ele argumenta contra 
a Minha Santa Palavra, irá impedir, que a Verdade seja 
revelada ao mundo. 
As profecias, contidas no Livro das Revelações 
(Apocalipse), estão se desdobrando diante de seus olhos. 
Ninguém compreende o pleno significado do Livro do 
Apocalipse, porque o seu conteúdo não foi revelado para 
o mundo claramente, porque eram apenas diretrizes. 
Agora, que Eu, o Cordeiro de Deus, venho como 
prometido, para abrir os Selos, poucos vão aceitar isso. 
Por quê? 
Se vocês acreditam em Mim, nestas mensagens, por que 
negam a Verdade, quando ela está sendo dada a vocês? 
A falha, em não aceitar a Verdade, dada a vocês, sobre o 
Falso Profeta, o Anticristo e outras profecias, significa que 
vocês não vão Me permitir instruí-los na salvação das 
almas. 
Somente seguindo a Verdade, vocês podem estar 
seguros. 
Lembrem-se que somente a Verdade irá libertá-los das 
mentiras, que infestam a Humanidade através de Satanás. 
Vocês devem chamar continuamente a Minha Mãe para 
ajudar a trazê-los para Mim, para que vocês estejam 
protegidos contra as mentiras, que Satanás usará para 
impedi-los da Verdade das Minhas Santas Palavras finais, 
dadas ao mundo antes da Minha Segunda Vinda. 
Vão em paz e amor! Eu uno vocês todos na proteção do 
Meu Precioso Sangue, neste momento. 
Alegro-Me com sua resposta, Meus amados discípulos, e 
confio na sua fé para ajudar-Me nesta missão especial. 
Seu Jesus 
 
524. O paganismo é galopante e uma 
fascinação com o oculto está sendo 
incentivado 
Recebido quinta-feira, 16 de agosto de 2012, 03:15 
  
Minha muito amada filha, Eu amo todos os filhos de Deus, 
mas, neste momento, o nível de escuridão que invade o 
mundo significa, que Eu choro de preocupação por causa 
do estado de suas almas. 
Poucos compreendem a Verdade da sua vida futura, 
que os espera na Nova Era de paz, no mundo 
vindouro. O mundo sem fim. 
Se eles pudessem só vê-lo, tocá-lo, saboreá-lo e 
testemunhar o amor e a paz, que se encontram à frente, 
eles iam rezar para Mim a cada segundo do dia, 
implorando-Me o direito de entrar neste Novo Mundo, a 
Nova Era, o Novo Começo. 
É o perfeito estado de unidade para as suas famílias e 
todos os seus irmãos e irmãs. Não é uma promessa vazia. 
É o Paraíso, criado para todos os filhos de Deus. 
Os anjos caídos, que estão no mundo à procura de almas 
em todos os lugares, a fim de seduzi-las. 
Eles usam a violência, o ódio e outras tentações, para 
incentivar o pecado generalizado tão evidente em toda 
parte. 
A pornografia agora está difundida nos meios mais sutis, 
para seduzir e incentivar o pecado. 
Leis estão sendo feitas, para garantir que o pecado seja 
aceito em toda parte. 
Mesmo a Minha Igreja está endossando leis, que ofendem 
a Deus. 
Vai continuar assim, até que a Humanidade se 
comporte como animais, sem sentido de piedade. 
O paganismo é galopante e uma fascinação com o 
oculto está sendo incentivado, para que, através do 
mundo do entretenimento, atraia almas jovens. 
Acordem agora, antes que seja tarde demais, para salvar 
as suas almas! 



O Livro da Verdade 

www.jesusfala.org/O_Livro_da_Verdade.pdf 229

Os pais devem levantar-se em uníssono em conformidade 
com o desejo do Meu coração, para proteger os jovens, 
cujas almas são o alvo número um do maligno. 
Ele sabe quão precioso são almas jovens a Mim e ele vai 
procurá-las incansavelmente. 
 
Peço-lhes para rezar esta Cruzada de Orações (73): 
Pelas almas dos jovens e crianças 
 
Ó Jesus, ajudai-me a salvar as almas dos jovens de 
todo o mundo! Por Vossa graça, ajudai-os a ver a 
Verdade da Vossa existência! Trazei-os para Vosso 
Sagrado Coração e abri-lhes os olhos para o Vosso 
Amor e Misericórdia! Salvai-os do fogo do inferno 
através das minhas orações e tende misericórdia de 
suas almas. Amém. 
Seu Jesus 
 
525. Este tempo é como a calmaria antes da 
tempestade. Usem-no para preparar o 
máximo de pessoas possível! 
Recebido domingo, 19 de agosto de 2012, 22:56 
  
Minha muito amada filha, quando você sofre por causa de 
Mim, e quando você se sente isolada e longe de Mim, 
saiba que isso é, quando você está mais perto do Meu 
Sagrado Coração. 
Apesar disso, Meu Livro da Verdade é Meu presente 
para o mundo, e é protegido do Céu; isso não significa 
que essa missão não vai ser dolorosa para você. 
Você vai experimentar uma crítica e um novo tipo de 
ataque agora, quando Minha Santa Palavra for impressa 
para ser compartilhada no mundo. 
Você nunca deve responder àqueles, que exigem 
explicação por que este Livro era necessário. 
Permaneça em silêncio e continue com a Minha 
missão. 
Não deixe que qualquer pessoa possa parar ou atrasar a 
propagação do Meu Livro, porque cada dia é importante, 
porque o tempo está limitado para as almas redimirem-se 
diante de Mim. 
Deixe-Me assegurar-lhe, Minha filha, e todos os Meus 
seguidores, que agora estão se preparando para uma 
viagem, uma peregrinação, como não existe nenhuma 
outra. 
Este tempo é como a calmaria antes da tempestade. 
Usem-no para preparar o máximo de pessoas 
possível! Espalhem as Minhas mensagens, Minhas 
Cruzadas de Orações, e rezem por seus irmãos e 
irmãs, para que após o GRANDE ALERTA aceitem a 
Minha Misericórdia! 
Reúnam a Minha Igreja juntos e rezem por forças, 
porque o Falso Profeta está se preparando e já está 
presente no Vaticano. Mas ele esconde a sua 
verdadeira fachada com muito cuidado. Meu amado 
Vigário (o Papa Bento XVI.) está sendo isolado e o 
tempo é curto. 
Eu quero que todos vocês comecem uma nova Ladainha 
de Orações, para a proteção contra o Falso Profeta e 
rezem-na uma vez por dia, a partir de agora. 
As Cruzadas de Orações devem ser selecionadas em 
diferentes lotes e rezadas como vocês puderem. 
 
Aqui está a primeira Ladainha “Jesus à Humanidade” 
(1): Proteção contra o Falso Profeta 
 
Querido Jesus, salvai-nos do engano do Falso 
Profeta! 
Jesus, tende piedade de nós! 
Jesus, salvai-nos da perseguição! 
Jesus, preservai-nos do Anticristo! 
Senhor, tende Misericórdia! 
Cristo, tende Misericórdia! 
Querido Jesus, cobri-nos com Vosso Precioso 
Sangue! 

Querido Jesus, abri os nossos olhos para as mentiras 
do Falso Profeta! 
Querido Jesus, uni a Vossa Igreja! 
Jesus, protegei os nossos Sacramentos! 
Jesus, não deixeis o Falso Profeta dividir a Vossa 
Igreja! 
Querido Jesus, ajudai-nos a rejeitar as mentiras,  
apresentadas a nós como verdade! 
Jesus, dai-nos força! 
Jesus, dai-nos esperança! 
Jesus, inundai nossas almas com o Espírito Santo! 
Jesus, protegei-nos da Besta! 
Jesus, dai-nos o Dom do Discernimento,  
para que possamos acompanhar o caminho da Vossa 
verdadeira Igreja  
em todos os tempos, sempre e eternamente. Amém. 
  
Minha filha, por favor não se sinta sobrecarregada com 
esta missão, porque Eu lhe enviarei ajuda em breve. Você 
tem que aceitar tudo o que Eu peço de você e continuar 
forte na confiança de que tudo ficará bem. 
A conversão já é obtida através destes mensagem e já 
equivale a centenas de milhares de almas. Portanto, não 
se sinta impotente ou preocupada. Estou satisfeito com a 
lealdade e a dedicação daqueles, que Me amam 
incondicionalmente. 
Estou enviando os Meus, com o coração puro, para lhe 
oferecer proteção. 
Eles levarão você e vão ajudá-la a levar Meus seguidores 
em todo o percurso até os Portões do Novo Paraíso. 
Eu os amo, Meus amados seguidores! Perseverem 
Comigo neste caminho espinhoso! Aceitam a 
ridicularização, que têm que enfrentar, quando 
continuarem espalhar a Minha Santa Palavra. 
Saibam que Eu estou sempre com cada um de vocês. 
Conheço os Meus e eles Me conhecem. Nada nos 
separará. Seu Jesus 
 
526. Eu sou como uma tempestade que 
está se formando. Minha Voz é como um 
trovão à distância. 
Recebido segunda-feira, 20 de agosto de 2012, 03:30 
  
Minha muito amada filha, não deve esquecer nunca, 
através da agonia que você sofre em Meu nome, que o 
Poder de Deus não pode ser ultrapassado. 
Eu sou como uma tempestade que está se formando. 
Minha voz é como um trovão à distância. 
Como a Minha Santa Palavra agora cobrirá a Terra, 
como um cobertor, um estrondo será ouvido à 
distância. 
Como a Minha Palavra se espalha de uma pessoa para a 
outra, a tempestade vai começar a ficar mais forte e o 
estrondo do trovão aumentará. 
Logo o trovão vai rugir e poucos vão deixar de ouvir a 
Voz de Deus. 
Enquanto a tempestade aumenta de intensidade, muitas 
almas que tentam fechar as portas, não serão capazes de 
impedir que a tempestade da Minha Voz ou a força da 
Minha Misericórdia toque as suas almas. 
O tempo da intervenção do Céu começou, para 
derramar sobre o mundo pagão, cheio de trevas. 
Minha Luz vai levantar os corações, até os mais 
endurecidos, porque a Verdade vai começar mergulhar-se 
dentro (dos corações). 
Para todos os filhos de Deus que lerem estas mensagens: 
por favor lembrem-se da Minha promessa para vocês 
agora. 
Eu estou Me tornando conhecido para vocês nestas 
mensagens, através da Minha Santa Palavra. 
Meu Espírito invadirá as suas almas durante o 
GRANDE ALERTA. 
Eu, o seu Jesus, vou descer das nuvens na Segunda 
Vinda. 
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Eu vou levantar a Nova Jerusalém, de modo que a paz 
possa finalmente ser alcançada na Nova Era, o Novo 
Mundo sem fim. 
Meu Poder é Todo-Poderoso. 
Satanás pode ter certos poderes, mas eles não são de 
nada. Seu poder pode ser assustador, mas ele se encolhe 
de medo e terror diante de Mim. 
Vocês não devem dar-lhe mais poder, caindo em 
tentação. Também não devem permitir que o medo dele 
possa bloquear o seu amor por Mim! 
Quando vocês temem Satanás, vocês estão alimentando 
o seu poder e ele pode controlar os seus sentidos. 
Somente a oração, e muita oração, pode enfraquecer 
seu poder e controle sobre vocês. 
Agora, que a Minha Palavra está impressa, Satanás irá 
aumentar seu exército para se preparar para uma batalha 
terrível. 
Todos vocês, Meus seguidores, devem entregar sua 
vontade e confiar em Mim completamente, porque Eu vou 
levá-los através deste campo de batalha sangrenta. 
Não se enganem, Satanás e seus demônios estão 
furiosos, por causa deste Plano, o Plano final da Salvação. 
Ele vai causar destruição com este trabalho. 
Ele vai criar debate, difamar este trabalho e vai fazer 
tudo o que puder, para impedir Meu Livro da Verdade, 
Minhas Santas Mensagens, de serem espalhadas. 
Vocês também podem esperar desaprovações de 
elementos dentro da Minha Igreja na Terra e 
argumentos furiosos entre os Cristãos, sobre a 
autenticidade da Minha Santa Palavra. 
Quando a tempestade à frente ganhar velocidade, a Minha 
Palavra será multiplicada com cada boca e em cada 
língua, o som da Minha Voz vai ser ensurdecedor. 
O Poder de Deus nunca deve ser subestimado, porque 
Eu sou o Rei da Humanidade. 
Chego agora, em Nome do Meu Pai Eterno, para reunir 
todos os Seus filhos na batalha final, então Eu vou banir 
Satanás para dentro do lago de fogo. 
Vai ser uma batalha terrível e muitas almas Me 
rejeitarão. 
Não importa o quanto Eu tente, apesar do Meu Poder, 
será por sua livre e espontânea vontade que eles vão 
escolher o mal. 
Confiem em Mim e permitam-Me agora purificar as suas 
almas, para que vocês sejam dignos de Meu Novo 
Paraíso na Terra! 
Deem as mãos em união, Meus seguidores, para proteger 
a Minha Santa Palavra, para que aqueles, que não Me 
conhecem, possam vir a Mim. 
Eu os amo. Eu abençôo todos vocês.  
Seu amado Salvador Jesus Cristo 
 
527. O LIVRO DA VIDA, predito, contém os 
nomes de todos aqueles, que serão salvos 
Recebido segunda-feira, 20 de agosto de 2012, 15:45 
  
Minha muito amada filha, o LIVRO DA VIDA, predito, 
contém os nomes de todos aqueles, que serão salvos. 
No entanto, por causa da Minha Misericórdia, mais almas 
serão salvas, por causa do GRANDE ALERTA. 
Ainda podem ser salvas mais almas, por causa do seu 
sofrimento e de todas as almas escolhidas que vivem 
no mundo hoje. 
As orações dos Meus seguidores, incluindo as Cruzadas 
de Orações, serão um poderoso meio para salvar almas, 
até mesmo as mais endurecidas. 
Almas que se recusam a Minha Misericórdia podem 
agora ser salvas por causa da intercessão generosa 
daqueles entre vocês, que oferecem sacrifícios, 
incluindo orações, jejum e a aceitação do sofrimento, 
em Meu Santo Nome. 
Esta é a Minha promessa, pois grande é a Minha 
Misericórdia. 
Trago muitos dons neste momento, por causa do seu 
amor por Mim. 
Aceite-os com amor e gratidão! 

Eu os abençôo. Minha promessa para conceder mais 
Dons, por causa da sua resposta a esta missão, Meus 
amados discípulos, pode e vai agora ser cumprida, por 
causa da sua lealdade a Mim. Seu amado Jesus 
 
528. Deus Pai: Só quando estiver satisfeito 
vou fazer os milagres mais espetaculares 
para o mundo testemunhar 
Recebido terça-feira, 21 de agosto de 2012, 18:00 
  
Minha querida filha, não deixe nenhuma pessoa 
subestimar a força da Minha Ira, porque a Humanidade 
sucumbe cada vez mais para as profundezas do pecado. 
Eu lhes enviei os profetas. Depois Eu enviei o Meu 
amado Filho, a quem Eu sacrifiquei para salvá-los, e 
depois mandei mais mensageiros, tudo com poucos 
resultados. 
Poucas almas sequer olharam para tais mensagens dos 
profetas ou aceitaram os sinais dados ao mundo pela 
Santíssima Mãe do Meu amado Filho. 
Por causa do Meu grande Amor por vocês, como um Pai, 
Eu estou dando a todos os Meus filhos o Dom da 
Salvação mais uma vez. Vocês não devem ignorar Meus 
profetas, porque fazendo assim, poderiam perder seus 
lugares na herança, que Eu planejei para vocês! 
Filhos, muitos de vocês que acreditam em Mim, seu 
Pai Eterno, não conseguem entender o segredo da 
salvação. 
Este caminho para a perfeição espiritual reside em sua 
capacidade de aceitar a purificação necessária, para 
garantir que vocês estejam aptos para estarem diante de 
Mim. 
Muitas almas devem ser despojadas de todas as atrações 
mundanas, distrações e corrupções da alma. 
Para aqueles que têm suficiente sorte de ter suportado 
tal purificação, vocês vão saber que, até se tornarem 
como um bebê, pequenos diante de Mim, vocês não 
serão capazes de se render a Minha Santa Vontade. 
Se lutarem contra tal purificação, vocês vão ter dificuldade 
para se redimir diante de Mim. 
Quando vocês estiverem livres de tudo que o mundo tem 
a oferecer, e se concentrarem no Meu Filho, vão perceber 
que o único verdadeiro Amor e a única verdadeira alegria 
que existe, vem de Deus. Uma vez que tiverem 
experimentado isso, nada mais poderá satisfazê-los 
novamente. 
Vocês podem cair, às vezes, mas isto é de se esperar, 
porque não podem ser livres do pecado, até o Novo 
Mundo começar e vocês alinharem a sua vontade a 
Minha. 
Meu Plano de Salvação, que só pode ser alcançado na 
Terra por sua fidelidade ao Meu precioso Filho, já 
começou. Não vai demorar muito para a conversão global. 
Isto será alcançado através da Minha profetisa do Tempo 
Final (Maria da Divina Misericórdia) e como resultado do 
GRANDE ALERTA. 
Filhos, sintam o Meu Espírito Santo invadir suas almas, 
porque Ele se espalha muito rapidamente por toda a 
Terra. 
Eu arrancarei Meus filhos da sua escuridão espiritual em 
todas as partes do mundo. 
Eu preciso dos seus sacrifícios e orações para ajudar na 
salvação das almas. 
Só quando estiver satisfeito, vou fazer os milagres mais 
espetaculares para o mundo testemunhar. 
Quando estes milagres forem apresentados, eles vão 
multiplicar a conversão, que Eu preciso para levar os 
Meus filhos para a segurança e para o Novo Paraíso. 
Só então poderemos nos tornar uma família real 
novamente. 
Eu os amo, filhos! 
Estou satisfeito com aqueles de corações generosos e 
puros de alma, que reconhecem este Chamado Divino do 
Céu. 
Eu abençôo todos vocês. 
Deus, o Altíssimo 
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529. Virgem Maria: Quando esperava com 
os Apóstolos no Cenáculo para a descida 
do Espírito Santo, isso levou 10 dias de 
preparação 
Recebido quarta-feira, 22 de agosto de 2012, 09:18 
  
Minha filha, o deserto em que Meus filhos se encontram 
no mundo de hoje, é porque eles não sabem como é dado 
o Dom do Espírito Santo. 
Assim como Eu lhe ensinei, leva um longo tempo, 
para o Dom ser dado. 
Isso necessita de uma jornada muito dura, antes de 
qualquer filho de Deus se tornar digno de receber este 
Dom especial. 
Quando Eu esperava com os Apóstolos no Cenáculo 
para a descida do Espírito Santo, isso levou 10 dias de 
preparação. 
Embora a esses servos santos, devotos e leais de Meu 
amado Filho, fossem prometidos o Dom, eles não 
estavam totalmente preparados espiritualmente para 
recebê-lo. 
Eu, a sua amada Mãe, tinha que ajudá-los a preparar suas 
almas. 
Significava ensinar-lhes a importância da entrega total do 
seu livre arbítrio. Para tornar-se dignos, eles tinham que 
compreender a profundidade da humildade, para que 
pudessem se sucumbir, antes que estivessem prontos. 
Alguns deles pensavam que tinham aprendido tudo do 
Meu Filho. 
No entanto, este foi um sinal de orgulho e quando o 
orgulho existe em vocês, não podem receber o Santo 
Dom do Espírito Santo. 
Para receber o Dom do Espírito Santo, vocês devem 
tornar-se pequenos diante do Meu Filho como uma 
criança. 
Não pode haver espaço para o orgulho ou a arrogância. 
No entanto, hoje as pessoas que falam com autoridade na 
maneira em que o Meu Filho falou, caem em uma 
armadilha. 
Quando eles afirmam estar bem informados sobre 
assuntos espirituais, eles falam com arrogância, que não 
reflete as Graças que são dadas para aqueles que 
realmente possuem este grande Dom do Céu. 
Aqueles, que foram agraciados com o Dom do Espírito 
Santo, são submissos aos desejos do Meu Filho. 
Eles não são arrogantes. 
Eles não são agressivos. 
Eles não criticam os outros, usando o Nome do Meu Filho 
para fazerem isso. 
Eles não zombam dos outros ao proclamar a interpretação 
de Sua Santa Palavra. 
Eles não pregam o ódio. 
Quando os discípulos do Meu Filho foram preparados 
por Mim, muitos argumentos ocorreram. 
Demorou algum tempo, antes que eles finalmente 
aceitassem, o que era esperado deles. 
Então, quando eles entenderam que só a humildade da 
alma pode permitir que o Espírito Santo entre, eles 
estavam finalmente preparados. 
Peço a todos os filhos de Deus, especialmente àqueles 
que acreditam em Meu Filho, para pedir a Mim, sua Mãe, 
e permitir que Eu os prepare para este grande Dom. 
Minha filha, levei um ano inteiro para preparar você, e isso 
não foi fácil. Você se lembra de quão difícil você achou 
rezar o Meu Santo Rosário? O quão difícil você achou 
entregar sua vontade e provar sua humildade? 
Agora, que você já recebeu o Dom, isso não significa que 
você é dona dele. 
Você deve continuar a rezar, permanecer humilde de 
coração e buscar a redenção a cada dia, pois assim como 
ele é dado, também, pode ser tirado. 
Eu peço a todos aqueles que seguem essas mensagens, 
para rezar pedindo o Dom do Espírito Santo. 
Não é suficiente rezar apenas uma vez e dizer que você 
recebeu o discernimento que pediu, e depois difamar 

essas Mensagens Divinas. Se você fizer isso, então a 
você não foi dado o Dom. 
Por favor, chamem-Me, sua Mãe Santíssima, para ajudar 
a prepará-los através desta Cruzada de Orações. 
 
Cruzada de Orações (74): Pelo Dom do Discernimento 
 
Ó Mãe de Deus, ajudai-me a preparar a minha alma 
para o Dom do Espírito Santo. Levai-me como uma 
criança, pela mão, e guiai-me no caminho para o Dom 
do Discernimento, através do Poder do Espírito Santo. 
Abri meu coração e ensinai-me a me render em corpo, 
mente e alma. Livrai-me do pecado do orgulho e rezai,  
para que eu seja perdoado de todos os pecados do 
passado, de modo que a minha alma seja purificada e 
que eu seja curado, para que eu possa receber o Dom 
do Espírito Santo. Agradeço-Vos, Mãe da Salvação, 
por Vossa intercessão e aguardo com amor em meu 
coração por este Dom, que eu anseio com alegria. 
Amém. 
Lembrem-se, filhos, venham a Mim, sua Mãe, para ajudá-
los a abrir as suas almas, para receber este presente 
maravilhoso. Quando vocês receberem este Dom, Eu vou 
levá-los diante do Meu Filho. Porque só então vocês vão 
estar totalmente prontos para o próximo passo na escada 
da perfeição espiritual. Mãe da Salvação 
 
530. Assim como o soldado, que perfurou 
Meu lado, foi instantaneamente convertido, 
assim também serão milhões de almas 
Recebido quarta-feira, 22 de agosto de 2012, 20:10 
  
Minha muito amada filha, você não deve sentir-se isolada 
de Mim, por causa da enormidade desta missão, pois 
embora pareça ser de tal magnitude, que você sinta que 
não será capaz de lidar, saiba que Eu só peço o que você 
é capaz de fazer. 
Alegra-te, pois a Minha Palavra está sendo procurada em 
todo o mundo, porque isso é o desejo do Meu coração. 
Eu desejo que todos os Meus discípulos respondam 
imediatamente ao Meu apelo, porque Eu preciso deles 
para Me ajudarem na Minha missão de salvar a 
Humanidade. 
Isto é apenas o começo de uma conversão rápida, quando 
o sangue e a água jorrarem sobre cada alma humana. 
Meu sangue e água irão converter mesmo almas 
enegrecidas. 
Assim como o soldado, que perfurou Meu lado, foi 
instantaneamente convertido, assim também serão 
milhões de almas, que neste momento não acreditam 
que Eu existo. 
Eu não lhe disse que a Minha Misericórdia é infinita? 
Eu não prometi milagres, sancionados por Meu Pai, que 
terão lugar em unir o mundo e todas as almas a sua 
herança de direito? 
Muitas almas estão agora respondendo ao Meu chamado. 
Suas orações vão ser multiplicadas e mais uns milhões de 
almas serão salvas. Todas as almas tem que ser incluídas 
em seus esforços, para salvar toda a Humanidade. 
Seu objetivo, Meus discípulos amados, deve ser para não 
deixar que uma única alma escape da rede. 
Esta rede será jogada nas águas para pegar as almas 
e salvá-las. 
Vocês, Meus discípulos, são os pescadores. Eu lhes 
darei a rede através das Graças, que concedo a vocês 
agora. 
Vocês vão Me ajudar a salvar a cada alma viva e nenhum 
esforço individual será deixado de lado - nenhuma pedra 
ficará no seu lugar - porque atrevo-Me em salvar a 
Humanidade mais uma vez. 
Então, em vez de encolher-se de medo, preocupada com 
a enorme resposta ao Meu convite, Minha filha, você deve 
se alegrar, porque, por fim, a Minha Santa Vontade será 
cumprida. No entanto, ainda temos um longo caminho a 
percorrer. Seu Jesus 
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531. Virgem Maria: Conversão pode 
enfraquecer o impacto do Anticristo 
Recebido quinta-feira, 23 de agosto de 2012, 12:40 
  
Minha filha, deixe todos os filhos de Deus saber que, 
quanto mais oposição a Santa Palavra do Meu Filho neste 
momento, mais Graças serão derramadas sobre os 
discípulos do Meu amado Filho. 
Todas as profecias preditas poderiam ser mitigadas 
em muitos aspectos, se todos os filhos de Deus 
aceitassem a Graça da conversão. 
A conversão pode enfraquecer o impacto do Anticristo. 
Suas orações diárias, incluindo a recitação das Cruzadas 
de Orações, vão ajudar isso acontecer. 
Eu peço que vocês rezem pelas almas daqueles, que 
se opõem a missão do Meu Filho na Terra. 
Esta batalha pelas almas é intensa e vocês devem elevar-
se acima do tormento e dos açoites e Me pedir para rezar 
por pobres almas equivocadas, que acreditam que falam 
em Nome do Meu Filho, mas na verdade são 
enganadas pelo mal. 
Meu Filho nunca vai desistir de sua busca por almas, 
especialmente aquelas que O rejeitam, zombam de Sua 
Santa Palavra e cujas almas são enegrecidas pelo 
pecado. 
Vocês devem permanecer fortes, filhos, todos vocês, e 
permanecerem firmes em sua resolução para fazer a 
Santa Vontade do Meu Filho. 
Isso não vai ser fácil, mas, ganhar a entrada para o Novo 
Paraíso não é fácil. 
Isso requer muita paciência, muita oração, muito amor de 
um pelo outro e a capacidade de perdoar todos aqueles, 
que lhes causaram dor e que profanam a Palavra do Meu 
Filho. 
Obrigada por responder ao Meu chamado. 
Mãe da Salvação 
 
532. Mensagem Importante: Deus Pai: Eu 
vou conceder Imunidade dos portões do 
inferno a essas almas por quem vocês 
rezam 
Recebido quinta-feira, 23 de agosto de 2012, 15:15 
  
Minha querida filha, é muito raro o que a Santíssima 
Trindade comunicou à Humanidade desta maneira e é a 
primeira vez que Eu, seu Pai, sancionei uma missão deste 
tipo. 
Meus filhos, muitos de vocês que não percebem a 
importância desta Intervenção Divina, vão entender em 
breve porque isso é necessário. 
Se a Segunda Vinda do Meu amado Filho vier a ocorrer 
sem aviso, Meus filhos preciosos nunca entrariam pelas 
Portas do Meu Novo Paraíso. 
Eles nunca teriam sido capazes de preparar as suas 
almas e não seriam dignos de ser admitidos na Nova 
Era de Paz. 
Esta é uma comunicação que o mundo vai achar difícil de 
responder. 
Tão escura é a nuvem que cobre os corações dos 
homens, que poucas almas serão capazes de ver a Luz 
da Minha Promessa Divina. 
As forças do mal, sempre presente no mundo, impedem 
que Meus filhos cheguem a Mim. 
Minha determinação em trazer Minha família para 
perto e de uni-los ao Meu peito é feroz. 
Deixem todas as pessoas entender, que Eu vou 
facilitar a rápida conversão da Humanidade, a 
qualquer custo. 
Permitindo que o livre arbítrio de todos os Meus filhos 
permaneça intocado, os milagres que Eu darei, vão virar 
seus corações de dentro para fora. 
Esta é a Minha promessa, Eu chamo a cada um de vocês, 
Meus queridos filhinhos. 
Eu, o seu amado Pai, anseio para levá-los, para reunir e 
abraçá-los perto do Meu coração e levá-los para a 
segurança. 

Poucos de vocês conhecem as profundezas do Meu 
Amor. Uma vez que vocês experimentarem amar seu Pai 
Eterno, vocês nunca mais poderão cortar novamente a 
sua ligação Comigo. 
Eu quero dar-lhes conforto. 
Eu desejo que saibam, que Meu Amor por vocês 
significa que, através do Meu Filho Jesus Cristo, 
grande Misericórdia será mostrada, até mesmo para 
aqueles com corações de pedra e para aqueles com 
almas tão negras, que só um milagre poderá salvá-los. 
Para aqueles que Me amam, Eu digo isso: O seu amor por 
Mim, seu Pai, será dado de volta para vocês em 
abundância. 
O seu amor por Meu querido Filho será recompensado 
no que Eu vou conceder: Imunidade dos portões do 
inferno a essas pessoas, por quem vocês rezarem. 
Nada é impossível. 
Meu Amor é infinito. 
Confiem em Mim! 
Confiem em Meu Filho! 
Quando vocês o fizerem, Eu vou conceder grandes 
Graças para a Salvação da Humanidade. 
Seu amado Pai, Deus, o Altíssimo 
 
533. Deem graças ao Meu Pai pelo Dom da 
Sua Graça de Imunidade do fogo do inferno 
Recebido sexta-feira, 24 de agosto de 2012, 03:15 
  
Minha muito amada filha, Eu quero que você peça Meus 
discípulos para começarem a rezar diariamente as 
ladainhas “Jesus à Humanidade” a partir de agora. 
Estas orações trarão grandes Graças e salvarão todos 
aqueles, que vocês colocarem dentro das suas 
intenções especiais, para a salvação das suas almas. 
Esta segunda Ladainha, é em honra do Meu Pai Eterno, 
que ama a cada um de seus queridos filhos. 
Eu coloco Minha cabeça no ombro Dele, Meus braços em 
torno Dele todos os dias, para dar-Lhe conforto, porque 
Ele se preocupa por todas aquelas pobres almas que 
estão perdidas para Ele. 
Venham a Ele, Meus amados discípulos, e agradeçam ao 
Meu Pai pelo Dom da Sua Graça de Imunidade do fogo 
do inferno para aqueles, que respondem ao Seu apelo! 
 
Ladainha ”Jesus à Humanidade” (2): Para a Graça da 
Imunidade 
 
Ó Pai Celestial, ó Altíssimo, 
eu Vós amo. 
Eu Vós honro. 
Senhor, tende piedade! 
Senhor, perdoai-nos as nossas ofensas! 
Eu Vos adoro. 
Eu Vos louvo. 
Eu Vos agradeço por todas as Vossas Graças 
especiais. 
Peço-Vos a Graça da Imunidade para os meus 
amados: 
(Aqui fala os nomes das pessoas que você quer 
salvar.) 
Eu Vós ofereço a minha lealdade em todos os 
momentos. 
Vós, Pai Celestial, ó Altíssimo, 
Criador de todas as coisas, 
Criador do Universo, 
Criador da Humanidade, 
Sois a fonte de todas as coisas. 
Sois a fonte do Amor. 
Sois o Amor. 
Eu Vos amo. 
Eu Vos honro. 
Eu me coloco diante de Vós. 
Eu imploro por Misericórdia para todas as almas que 
não Vos conhecem, 
que não Vos honram, 
que rejeitam Vossa Mão de Misericórdia. 
Eu me entrego a Vós em mente, corpo e alma, 
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para que Vós possais levá-las em Vossos Braços, 
seguros do mal. Eu Vos peço que abrais a Porta do 
Paraíso, para que todos os Vossos filhos possam se 
unir, afinal, na herança que criastes para todos nós. 
Amém. 
 
Eu quero que todos vocês saibam disso: 
O Amor, que Meu Pai Eterno tem para cada um de Seus 
filhos, está além da capacidade do seu conhecimento. 
É cem vezes, ou mais, mais forte do que um pai na 
Terra tem em seu coração para seu próprio filho. 
Tão forte é o Amor que o Pai tem por Seus filhos, que Ele 
tem feito muitos sacrifícios, que vocês nem sabem. 
Sua mão foi puxada para trás, impedindo de infligir 
muitos castigos, que Ele planejou para punir os seus 
filhos. 
Sua paciência já foi tentada para além da resistência. 
Os insultos lançados contra Ele tem sido ignorados por 
Ele. 
Pelo contrário; Ele quer trazer Seus filhos de volta 
para Ele, não por medo, mas por meio do amor dos 
Seus filhos, que O amam mais. 
Ele conta com aqueles de vocês, que têm um profundo 
amor por Ele e por Mim, Seu Filho, para ajudar a reunir 
Seus filhos perdidos, para que Ele possa levá-los a Ele. 
Tragam todas aquelas almas perto de seus corações e 
coloquem-nas agora ante o Trono do Meu Pai e, em Sua 
Misericórdia, Ele vai lhes dar o maior Dom de todos: Ele 
irá conceder a sua salvação. 
Tragam os nomes das almas obscuras, incluindo uma lista 
daqueles que nem conhecem pessoalmente, e implorem 
por misericórdia das suas almas. 
Meu Pai espera, com amor em Seu coração, a sua 
resposta generosa. 
Venham! Não hesitem, pois este é o Dom mais 
extraordinário de sua espécie do Céu. 
Vocês desta geração são realmente bem-aventurados. 
Seu Jesus 
 
534. Virgem Maria: Filhos, abracem o Dom 
da Graça da Imunidade! Cuidem dele, pois 
é um raro Dom do Céu. 
Recebido sábado, 25 de agosto de 2012, 12:00 
  
Minha filha, o Céu se alegra. Os Coros dos Anjos estão 
cantando no topo das suas vozes em louvor a Deus Pai. 
Sua Gloriosa Misericórdia, concedida por Ele, pela Graça 
especial da Imunidade, está sendo aclamada com 
grande amor e alegria por todos os Anjos e Santos do 
Céu. 
Meus filhos ainda não compreendem o significado deste 
grande Dom da Misericórdia do Pai, Deus, o Altíssimo. 
Meus filhos, agora vocês têm o poder de salvar os outros, 
as almas perdidas. 
Isto significa que o poder do maligno pode ser 
vencido, de uma maneira que não era possível até 
agora. 
As mentiras, o engano e o ódio, que o mal planta nas 
mentes dos filhos de Deus, pode ser inútil, se as orações, 
dadas para aqueles que amam Meu Filho, forem 
apresentadas perante o Trono do Meu Pai. 
Abracem o Dom da Graça da Imunidade, filhos! 
Cuidem dele, pois é um raro Dom do Céu! 
Isso prova a vocês o Amor do Pai por todos Seus amados 
filhos. 
É um dos grandes milagres, apresentado a todos os 
filhos de Deus no Fim dos Tempos. 
Obrigada por responder ao Meu chamado. 
Maria, Rainha do Céu, Mãe da Salvação 
 
535. O ódio é a causa de todo o mal no 
mundo e assume muitas formas 
Recebido domingo, 26 de agosto de 2012, 18:30 
  
Minha muito amada filha, o ódio é a causa de todo o mal 
no mundo e assume muitas formas. 

Hostilidade para com outras pessoas vem do medo, medo 
de que esta pessoa possa te machucar de alguma forma. 
Desentendimentos com uma outra pessoa pode acontecer 
por causa do pecado do orgulho. Isto é, quando vocês 
sentem que têm que provar o seu valor, a todo custo, 
mesmo se estiverem errados. 
Ciúme muito em breve se transforma em ódio, embora 
possa ser leve no começo. 
Não gostar de si mesmo começa porque comparam 
suas vidas com os outros, que vocês sentem que têm 
melhor sorte. 
Muito em breve esta antipatia se transforma em ódio de si 
mesmo e do próprio corpo. Isto então leva aos pecados da 
carne. 
O ódio também pode desenvolver por causa do pecado de 
cobiçar os bens do próximo. 
Isso pode levar a guerra, quando um País cobiça as 
riquezas do outro. 
Ou pode significar permitir que a ganância consuma suas 
almas, quando almejam as mesmas riquezas mundanas 
que os seus vizinhos têm. 
A inveja também se transforma em uma forma de ódio, 
especialmente quando, não importa o quão forte vocês 
tentem imitar os outros, vocês não conseguem o que se 
propôs a fazer. 
Todos os pecados, permitido, pode levar vocês ao ódio. 
Quando sentem ódio, vocês devem saber que Satanás 
conseguiu invadir seu espírito. 
Quando isso acontece, ele vai lhes aprisionar, como num 
vício, e não os deixará sozinhos. 
Não importa o quanto vocês tentem se libertar desta 
prisão, ele vai prende-los a vida toda. Sua única arma é a 
oração. 
Rezem, rezem, rezem quando o ódio surgir através de 
vocês. Porque até que o ódio saia, vocês não sentirão 
paz, amor ou alegria novamente. 
Quando o ódio toma conta do seu coração e da sua 
alma, você se torna um passo mais longe de Mim, seu 
Jesus. 
Vocês sofrem terrivelmente e sentem uma raiva e um 
desamparo, que não podem controlar. 
Nunca acreditem na mentira final que Satanás vai plantar 
em suas almas, quando ele lançar um manto de ódio 
sobre vocês: 
A mentira é esta: Seu ódio só pode ser dissipado, 
quando vocês procurarem vingança final sobre o alvo 
do seu ódio. 
O que fazer, quando o ódio envolve você? O poder do 
Amor pode evaporar o ódio, instantaneamente. 
Quando vocês rezarem e Me pedirem para ajudá-los, a 
Minha resposta vai ser esta: 
Perdoem seus adversários e aqueles a quem vocês 
acham que são a causa do seu ódio! 
Mas, para perdoar é preciso humilhar-se diante de Mim e 
Me pedir para lhes perdoar primeiro. Depois de perdoar 
aqueles que vocês odeiam, vocês devem expiar seus 
pecados. 
Mostrem aos seus adversários amor! Lutem contra o ódio 
com amor; o ódio é uma doença cruel e perigosa para a 
alma. 
O amor é a cura para livrar sua alma da infestação. 
Quando vocês conseguem fazer isso, vocês vão derrotar 
Satanás e ele vai deixá-los livres. 
Nunca tenham medo de lutar contra o ódio em sua alma, 
mesmo que vocês achem que é muito difícil. 
Se o ódio for diluído desta forma, através da humildade do 
pecador, a paz reinará no mundo. Seu Jesus 
 
536. Esta é a responsabilidade que lhes 
dou, Meus discípulos, para converter as 
almas pelas quais Eu anseio mais 
Recebido segunda-feira, 27 de agosto de 2012, 19:20 
 
Minha muito amada filha, Meu amor por Meus discípulos, 
que responderam às Minhas mensagens, encheu Meu 
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Sagrado Coração a tais proporções, que agora vai 
irromper em uma abundância de Graças. 
Meus amados seguidores, Minhas Graças se derramam 
sobre vocês neste momento. 
Elas estão sendo dadas a vocês para fortalecer sua 
determinação ao espalhar a Minha Santa Palavra. 
Minhas mensagens do Céu vão nutrir almas, inclusive as 
mais escurecidas, com o oxigênio de que necessitam para 
sobreviver na escuridão, derramada em todo o mundo por 
Satanás. 
Sua influência invisível, mas poderosa, enfraquece ainda 
os crentes mais fortes, que começam a duvidar da sua fé. 
Quando Eu lhes der essas Graças, Eu faço por uma 
razão. 
Vocês, Meus discípulos, são a âncora, da qual todas as 
almas, que vagam sem rumo na confusão, vão ser 
chamadas. Mesmo se elas não lhes ouvir no começo, 
vocês devem perseverar. 
Dê-lhes cópias das Minhas mensagens e das Minhas 
Cruzadas de Orações e vão embora em silêncio. 
Eles vão ser tocados de alguma forma pelo Meu Espírito 
Santo. Se eles não aceitá-las, eles vão achar difícil ir 
embora, pois não vão conseguir esquecer delas. Assim 
eles vão voltar para Mim. 
Alguns vão voltar com relutância. A curiosidade vai 
despertar o melhor neles. 
Alguns vão voltar com a intenção de tentar descartar 
essas mensagens e convencê-los a fazer o mesmo. 
Outros vão voltar e discutir com vocês, zombarão de 
vocês e vão desafiá-los. 
Outros vão dizer-lhes que estas Palavras não são Minhas 
e isso vai quebrar seu coração. 
Mas haverá os convertidos; aqueles que virão correndo 
para vocês com pura alegria em seus corações, 
implorando por mais. 
Serão estas almas que vão fazer tudo valer a pena. 
No entanto, são as almas das trevas, pelas quais vocês 
devem rezar mais e é por causa delas que Eu derramarei 
Minhas Graças sobre vocês, de modo que vão ajudar a 
salvá-las. Pois sem a sua ajuda, não há esperança para 
elas. 
Esta é a responsabilidade que lhes dou, Meus discípulos, 
para converter as almas pelas quais Eu anseio mais. 
Seu Jesus 
 
537. Se vocês elogiam falsos deuses e 
pedem fortuna, riqueza e outros presentes, 
apenas para satisfazer os seus desejos, 
vocês atrairão o príncipe das trevas 
Recebido terça-feira, 28 de agosto de 2012, 19:30 
  
Minha muito amada filha, o mundo e as pessoas que 
vivem nele estão em negação. Eles não acreditam no 
Verdadeiro Deus, Meu Pai Eterno. 
Eles, em seus bilhões, correm ao redor em confusão e 
percorrem becos sem saída, procurando por um deus a 
quem podem ser fiel. 
O problema com os deuses, os falsos deuses, em que 
eles colocam em um pedestal, é, que esses ídolos são da 
sua própria criação, feita para atender a sua interpretação 
do que Deus deveria ser. 
Minha filha, eles criaram centenas desses deuses, que 
são formados a partir da sua própria imaginação. 
Esses mesmos deuses tem um propósito: que é a 
satisfação das expectativas, a cargo do amor-próprio, 
como o que o seu deus ideal deveria ser. 
Os deuses que eles criam são elaborados. Eles apelam 
para os sentidos deles do direito divino de suas almas. 
Estas almas acreditam que os deuses, feitos por elas, 
promovem direitos a coisas maravilhosas. 
Para aqueles de vocês que não aceitam a Verdade, a 
existência de um único Deus verdadeiro, saibam disso: 
Somente o verdadeiro Criador da Humanidade pode dar-
lhes o livre arbítrio. 
Meu Pai nunca vai forçar-lhes ou mandar-lhes fazer nada, 
porque isso é impossível. 

Quando vocês pedem a falsos deuses para dar-lhes 
riquezas, sucesso ou quando vocês procuram favores, 
vocês são egoístas. 
Somente quando vocês pedirem a Deus para conceder-
lhes presentes, de acordo com Sua Santa Vontade, vocês 
podem realmente comunicar com o Deus verdadeiro. 
Se vocês elogiam falsos deuses e pedem uma grande 
fortuna, riqueza e outros presentes, apenas para 
satisfazer os seus desejos, vocês vão atrair o príncipe das 
trevas. 
Ele está esperando o momento em que ele vai lhes 
conceder tais favores. Não abram a porta para o rei das 
mentiras, porque isso tem um preço muito caro. Ele vai 
trocar presentes mundanos por suas almas. Seu Jesus 
 
538. O bem contra o mal é uma batalha 
entre Deus, Meu Pai Eterno, e Satanás. É 
simples assim. 
Recebido quarta-feira, 29 de agosto de 2012, 23:00 
  
Minha muito amada filha, a batalha começa agora. 
Para cada lei grave, passada por nações, que se opõem 
as Leis de Deus, as forças da punição vão atacar eles, 
pela Mão do Meu Pai. 
Cada ofensa mal, realizada em desafio às Leis de 
Deus, será atacada e nações sofrerão por seus 
pecados. 
Assim como a Misericórdia de Deus é grande e vai cobrir 
a amplitude mais ampla possível, a fim de salvar almas, 
assim também será desencadeada o castigo de Deus, 
para impedir a propagação do mal. 
O bem contra o mal é uma batalha entre Deus, Meu Pai 
Eterno, e Satanás. É simples assim. 
Aqueles que seguem as Leis de Deus serão mantidos. 
Aqueles, para quem vocês rezam e oferecem 
sacrifícios pessoais em expiação dos seus pecados, 
receberão indulgência. 
Aqueles que se recusam a seguir a Deus, apesar de 
saber a Verdade, e que infestam as outras almas 
através das leis ímpias que estabelecem entre suas 
nações, serão punidos. 
Haverá muitas tempestades, inundações e terremotos a 
frente. 
Porque cada insulto contra Deus será recebido com 
uma feroz resistência, de modo que, com o tempo, a 
purificação será e pode ser cumprida. 
Nunca se esqueçam: o amor a Deus deve vir do coração. 
Neguem a Palavra de Deus, e vocês vão sofrer por isso. 
O amor a Deus deve ser puro. O temor de Deus é uma 
parte natural da afinidade para a majestade do Criador de 
todas as coisas e faz parte deste amor. 
O respeito às Leis de Deus deve ser mostrado. 
Quando o respeito está ausente e quando os homens 
desrespeitam as Leis de Deus, que corrompe a 
Humanidade, a ira de Meu Pai será desencadeada. 
Seu Jesus 
 
539. Virgem Maria: O despertar está 
chegando 
Recebido quinta-feira, 30 de agosto de 2012, 18:15 
  
Minha filha, a renovação das almas já começou e a Era da 
Paz não está muito longe. 
Como todos os filhos de Deus estão sendo abençoados 
pelo Dom da Palavra do Meu amado e precioso Filho, a 
propagação do Espírito Santo continua a se espalhar em 
todas as nações. 
Não haverá interrupção da Palavra do Meu Filho, porque 
isso é pelo comando do Meu Pai. 
A conversão irá inflamar os corações da Humanidade e 
muitos vão sentir o Amor de Deus, seu Pai natural, a 
agarrá-los de tal forma que irá surpreender e assustar. 
Uma vez que este Amor Divino surge através deles, eles 
vão sentir uma vontade de gritar de alegria, pois é como 
nenhum outro amor que o homem conhece. 
O despertar está chegando. 
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Como o Espírito de Deus continua a abanar em Chamas 
de Glória, o mal vai ser diluído e o exército de Satanás 
ficará desolado de seus soldados. 
Satanás ficará indefeso, porque muitos dos seus 
seguidores serão conquistados pela Misericórdia de Deus, 
deixando-o apenas com a metade do seu exército. 
Desiludidos com suas promessas vazias, eles vão 
responder à Luz da Divina Misericórdia do Meu Filho. 
A batalha não apenas começou, mas as almas estão 
seguindo agora o Meu Filho em suas multidões, que 
procuram a Verdade da Vida Eterna. 
Eu lhe abençôo, Minha filha. 
O Céu se alegra por causa da conversão das almas e da 
salvação das almas das trevas, que está sendo obtida 
com as orações daqueles que amam Meu Filho. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
540. Ninguém sabe a Verdade do conteúdo 
real do Livro do Apocalipse. Só Deus sabe. 
Recebido sexta-feira, 31 de agosto de 2012, 23:20 
  
Minha muito amada filha, vocês estão à beira de uma 
explosão e verão a Minha Misericórdia derramar sobre o 
mundo em um evento, que vai mudar a face da Terra. 
Esta missão aconteceu rápida. 
Você foi chamada de repente e depressa, porque Eu Me 
esforcei para garantir que o mundo receba a Verdade. 
Poucas pessoas entendem que esta é a forma como Deus 
chama os profetas, de surpresa, sem dar tempo para 
preparação por parte do profeta. 
Isto significa que as Palavras fluem sem hesitação. 
Nenhum homem tem a capacidade de escrever 
mensagens como estas. Dizendo que este é o caso, é um 
insulto ao Meu Pai e ao Espírito Santo. 
Nenhum homem poderia, por meio de palavras humanas, 
acender a Chama do Amor de Deus nas almas dos Seus 
filhos, como estas mensagens fazem. 
Só Deus pode produzir tal resultado. 
Nenhum homem sabe a Verdade do conteúdo real do 
Livro do Apocalipse. Só Deus sabe. 
Só Eu, o Cordeiro de Deus, tenho a autoridade para 
revelar o que ele contêm. Eu faço isso agora através da 
Minha mensageira, Maria da Divina Misericórdia, que 
irá transmitir as Minhas Palavras, não palavras dela, a 
um mundo descrente. 
Prestem atenção a Minha Palavra agora, porque ela está 
sendo dada a vocês para lhes salvar! Para avisá-los. Para 
prepará-los e purificá-los. 
Estejam prontos quando chegar a hora! 
Venho, através das mensagens, para prepará-los. Vocês 
não sabem o dia ou a hora; assim, então, vocês devem 
preparar as suas almas como se o momento para Eu vir 
fosse no dia seguinte! 
Estejam sempre prontos! Eu peço que vocês mantenham 
a mente clara e aberta ao ler Minhas mensagens pela 
primeira vez, pois será provavelmente a única vez que vão 
testemunhar a Minha Voz do Céu, até o dia chegar, o dia 
que vocês estão esperando. 
Eu abençôo a todos vocês. Eu aceno para que venham a 
Mim. 
Quando Eu lhes peço para rezar, Eu simplesmente peço-
lhes para confiar em Mim, em suas simples palavras. Em 
sua maneira. Em seus pensamentos pessoais. Porque Eu 
ouço tudo. Eu vejo tudo. Eu sinto que vocês sentem. Eu 
estou com cada um de vocês, de pé ao seu lado, apenas 
esperando o dia em que finalmente vão se render ao Meu 
chamado. 
Vocês não têm nada a temer, porque o Meu Amor por 
vocês vai superar qualquer escuridão, que os mantém 
distante de Mim. 
Virem-se para Mim e Eu vou derramar Minha Luz sobre 
vocês! 
Eu vou lhes dar a paz que desejam. Estou à espera. Eu 
sou paciente. 
Vinde a Mim, quando estiverem prontos. Eu lhes amo. Eu 
os abençôo. 
Seu Salvador Jesus Cristo 

541. Esta missão é o último presente de 
Profecia, sancionado por Meu Pai, para 
salvar almas 
Recebido sábado, 1° de setembro de 2012, 10:25 
  
Minha muito amada filha, a velocidade com que as Minhas 
mensagens estão sendo dadas para a Humanidade é 
indicativo da urgência desta missão. 
Muitas pessoas no mundo estão perdidas. 
Muitas pobres almas não sabem quem é Deus, Meu Pai. 
Muitos não Me aceitam, Seu amado Filho, como o 
verdadeiro Messias. 
Esta missão é o último presente de Profecia, sancionado 
por Meu Pai, para salvar almas. 
Estas mensagens são para os Cristãos, Judeus, 
muçulmanos, ateus, agnósticos e todos aqueles que 
buscam consolo nas religiões feitas por homens. 
Todas as pessoas, todas as almas, têm o mesmo desejo 
de encontrar um significado em suas vidas. 
É de partir o coração para aqueles, que não acreditam em 
Deus, pois eles acreditam que tudo acaba quando a sua 
vida na Terra expira. 
Oh, se eles pudessem ver o que acontece quando as 
almas vêm diante de Mim! Elas Me veem e ficam com a 
boca aberta, porque não podem acreditar que Eu sou real. 
A alegria em tais almas corresponde apenas pelo alívio se 
morrem em um estado de Graça. 
No entanto, a alegria daquelas almas em trevas, quando 
Me veem, é curta e se afastam de Mim, para as 
profundezas do inferno em estado de choque e 
desespero. 
Para estas almas, que conhecem os Ensinamentos de 
Deus através de Seus profetas e como resultado da Minha 
própria missão na Terra, e que Me rejeitam, saibam disso: 
Vocês escolheram virar as costas para a Verdade. Por 
causa do Meu Amor por vocês, Eu vou fazer tudo que Eu 
puder, para abrir os seus olhos. 
Vou trazer Dons e por causa da Minha Grande 
Misericórdia Eu vou lhes salvar. Apelo a todos vocês, 
independentemente de qual religião seguem, para ouvirem 
estas Palavras agora! 
Vocês todos sabem o que é ser parte de uma família. 
Alguns de vocês têm a sorte de ter nascido em uma 
família cheia de amor. 
Outros não são tão abençoados e podem ter sofrido por 
dificuldades e escuridão dentro da unidade familiar. Outros 
estão perdidos, machucados, com raiva e não podem 
sentir o amor verdadeiro por suas famílias. 
Alguns são expulsos para o deserto para se defenderem 
sozinhos, sem ninguém a quem recorrer. 
Muitos simplesmente precisam de uma muleta de algum 
tipo, para se apoiar a fim de sentir esperança. É por isso 
que muitas pobres almas tentam encontrar religiões, que 
prevêem o elo perdido. 
Infelizmente isso simplesmente leva-as em mais 
desespero ainda. Porque estas religiões são baseadas em 
uma mentira. 
Mentiras lhes machucam, filhos! Elas lhes dão uma falsa 
sensação de segurança. Essas religiões não têm 
substância, porque elas não seguem a Verdade, o 
caminho do Senhor. 
Saibam que Nós, a Santíssima Trindade, somos sua 
família. O Novo Céu e a Terra serão o seu verdadeiro lar. 
Sigam-Me no caminho da Verdade, para que Eu possa 
levá-los para o seu verdadeiro lar! 
Um lar tão cheio de amor e alegria - que é tudo, e para 
isso vocês precisam se esforçar. 
Por favor abram seus olhos, porque chegou o momento 
em que o mundo vai finalmente receber o presente, o 
Pacto da Verdade. 
Minha morte na Cruz era um Pacto para trazer a salvação 
para vocês. 
Minha Segunda Vinda é também um Pacto, o Pacto final, 
para lhes trazer para a casa de Deus, o Criador de todas 
as coisas. 
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Meu Pai, Deus, o Altíssimo, Me envia logo para levar a 
salvação a todos os Seus filhos. 
Eu só posso fazer isso e cumprir a promessa do Meu Pai, 
se Eu puder salvar cada alma. 
Não bloqueiem Meu trajeto por causa de dúvidas! 
Não rejeitem Minhas tentativas de trazer a salvação para 
todas as almas! 
Não percam a chance de viver uma vida plena, cheia de 
amor, alegria e admiração, em paz e harmonia, na Nova 
Era de Paz! Seu Jesus 
 
542. Apelo a todos vocês para estabelecer 
centros de onde possam garantir que 
Minhas mensagens sejam espalhadas 
Recebido segunda-feira, 3 de setembro de 2012, 10:08 
  
Minha muito amada filha, o exército foi formado e suas 
fileiras vão se espalhar em todos os Países Cristãos, bem 
como os dirigidos por comunistas. 
Nenhum País será deixado intocado pelo Meu exército, 
Meu exército remanescente. 
Haverá níveis dentro do Meu exército, com fileiras de todo 
o tipo, projetado para garantir que a Minha missão de 
converter almas seja bem-sucedida. 
Todos em Meu exército, independente do papel que 
desempenham, vão ter isso em comum com os outros: 
Eles vão Me servir em humilde servidão e seu amor por 
Mim, seu Jesus, vai ficar aceso durante toda a missão. 
A tocha de chamas, inflamada pelo Espírito Santo, não 
piscará, porque isso é um Dom especial para fortalecer 
Meus soldados. 
Lembrem-se que isso será uma guerra, uma guerra para 
salvar a raça humana. Uma guerra, que Meu Pai vai 
garantir será ganhada em Nome de Deus. 
Apelo a todos vocês para estabelecer centros de onde 
possam garantir que Minhas mensagens sejam 
espalhadas de qualquer maneira que puderem. 
A oração é uma parte importante de tais centros, porque 
quando vocês criarem grupos de oração, vocês vão 
fortalecer o poder do Meu exército. 
Vou aumentar a conversão quando mais grupos de oração 
forem estabelecidos em Meu Santo Nome. 
Chamem esses grupos de oração de “Jesus à 
Humanidade” e deixem que o resto Eu faço. 
Meu Espírito Santo fará a cobertura em tais grupos e vai 
orientá-los em cada passo do caminho. Eu lhes darei mais 
instruções em breve. 
Estejam em paz. Eu estou feliz que vocês, Meus amados 
discípulos, responderam ao Meu chamado, com amor e 
confiança. Seu Jesus 
 
543. Meu Nome não é mais reverenciado. 
Meu Nome é amaldiçoado. 
Recebido terça-feira, 4 de setembro de 2012, 23:05 
  
Minha muito amada filha, a dor da rejeição e do ódio da 
Humanidade é sentida por Mim a cada momento em cada 
dia. 
Nunca facilita. Minha Crucificação era apenas o começo. 
Pode ter anunciado a salvação da Humanidade, mas 
Minha dor vai continuar até que Satanás seja banido. 
Enquanto ele estiver presente e reinar sobre a Terra, e 
fazer o que ele está fazendo ainda neste momento, a 
Minha dor e tormento nunca estará terminada. 
O único alívio é a alegria que sinto, quando vejo o amor 
real presente no mundo das almas puras para os outros. 
É este amor, que mantém a Luz entre a noite e o dia 
possível. Pois sem Minha Luz, a escuridão prevaleceria 24 
horas por dia. 
Imaginem a Minha dor, se puderem! 
Para aqueles entre vocês, que sofrem dor e mágoa pelas 
mãos daqueles que amam, vão saber exatamente como é 
a Minha dor. 
Quando vocês são atormentados cruelmente, tanto 
mentalmente e fisicamente, por alguém que vocês amam, 
a dor é mais difícil de suportar. 

Mesmo se vocês sabem que a pessoa que os persegue 
está na escuridão terrível, não alivia sua dor. Mas 
aumenta a intensidade e gravidade de seu sofrimento. 
Isso é porque vocês ainda se importam com seus algozes, 
mas vocês sabem que eles sofrem e não podem ajudar o 
seu comportamento. 
Eles estão em tanta escuridão que, ao tentar explicar a 
eles o que têm que fazer para se livrar da sua escuridão, 
eles não querem ouvir. 
Eles não querem ouvir. 
Além disso, não querem rejuvenescer o seu espírito, a fim 
de ver a luz, o amor e a alegria que sentiriam; se eles 
ouvissem vocês, a única pessoa que realmente os ama, 
apesar de suas falhas, seria sua única chance de rejeitar 
esta nuvem escura e perigosa, que cobre todo o seu 
espírito, para libertá-los. 
A dor da rejeição é difícil para Mim, o seu Salvador, o 
Filho do Homem. 
Eu sofri um terrível sofrimento físico, e grande parte deste 
sofrimento não foi explicado ao mundo em todos os 
detalhes; tão horrível era a tortura, pois Eu não queria 
esse tipo de simpatia. 
Não, Eu só procuro a sua lealdade, a sua fé, bem como a 
alegria e o alívio do seu conhecimento, que foram salvos 
da condenação eterna. 
Mas, será que a Humanidade realmente sabe do presente 
que lhes dei? 
Muitos vão a missa, ou recebem o vinho em outras igrejas 
cristãs, para honrar Meu Dom, mas eles não entendem o 
que isso significa. 
Eu Me dei completamente em Corpo, Mente e Alma. 
Quando vocês recebem a Comunhão, vocês devem 
consumir o Meu Corpo totalmente e não apenas dizer que 
vocês Me honram. 
Pois sem o Meu Corpo, Minha Presença Real, Eu não 
posso capturar suas almas. Vocês não sabem disso? 
Por que vocês rejeitam Meu Dom genuíno, na forma como 
foi explicado aos Meus Apóstolos? Que a Eucaristia é 
realmente o Meu Corpo? 
Vocês não podem imaginar as Graças que foram perdidas 
para vocês, suas famílias e gerações, por causa de sua 
rejeição do Poder de tal Dom. 
Minha dor nunca vai embora. Eu choro. Eu sofro. Eu choro 
quando Eu testemunho pecado tão desenfreado no 
mundo, que Meu Nome não é mais reverenciado. Meu 
Nome é amaldiçoado. Eu sinto dor intensa. 
A você, Minha filha, tem sido dada esta mesma dor nos 
últimos meses. Deixei acontecer este assalto em você 
pelo maligno para se infiltrar em você. Este sacrifício, 
oferecido por você a Mim, como uma alma vítima, foi 
difícil, mas você aprendeu uma lição simples através dele. 
Quando você é vítima de sofrimento cruel, como nas mãos 
dos outros, em Meu Nome, você sente a dor que estou 
sentindo ao mesmo tempo. 
Nossa dor está entrelaçada, Minha filha, nessa união 
mística. Você aceitou Meu chamado, para se tornar uma 
alma vítima voluntariamente, sabendo as conseqüências, 
mesmo assustada, a fim de salvar almas. 
Agora que você traz conversão, você sabe quando o 
sofrimento é necessário, é para combinar com o Meu 
próprio sofrimento, e que é e pode ser muito traumático e 
doloroso. 
Por causa da sua natureza humana, você vai as vezes 
tentar lutar e lutar contra o horror sendo infligido a você, 
especialmente quando até mesmo a dor de pregos sendo 
martelado em seus pulsos seria preferível, que o tormento, 
que você foi convidada a suportar em Meu Nome. 
Minhas Graças ajudaram em sua submissão a estes 
pedidos de sofrimento. Elas concederam-lhe uma força, 
que lhe permitiu subir, ficar alta e louvar a Deus. Porque 
estas são Graças para ajudá-la a aceitar o sofrimento 
como Dom de Deus, para salvar as almas em pecado 
mortal. 
A próxima vez que alguém lhe atormentar, lhe tratar 
cruelmente e mentalmente, abusar de vocês, filhos - se 
vocês puderem se lembrar disso, então vocês vão superar 
sua dor.  
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Digam-Me esta Cruzada de Orações (75): Ofereço 
minha dor a Vós, querido Jesus 
 
Jesus, eu ofereço a minha dor e o meu sofrimento  
por aquilo que sofrestes durante Vossa agonia no 
Calvário. Cada insulto que eu suportar, eu Vo-lo 
ofereço. Cada abuso e ataque verbal que eu sofrer,  
eu os ofereço em homenagem à Vossa Coroação de 
Espinhos. Cada crítica injusta a mim, eu a ofereço em 
honra da Vossa humilhação diante de Pilatos. Cada 
tormento físico que eu suportar nas mãos de outras 
pessoas, eu o ofereço em homenagem à Vossa 
Flagelação na coluna. Cada insulto que eu suportar,  
eu o ofereço em honra da terrível tortura física,  
que sofrestes durante a coroação de espinhos,  
quando arrancaram Vosso olho. Porque cada vez que 
eu Vos imito, transmito Vossos ensinamentos  
e quando sou zombado em Vosso Nome, quero 
ajudar-Vos no caminho para o Calvário. Ajudai-me a 
livrar-me do orgulho e a nunca ter medo de admitir 
que eu Vos amo, querido Jesus! E, quando tudo 
parecer sem esperança na minha vida, querido Jesus,  
ajudai-me a ser corajoso por lembrar como, 
voluntariamente, permitistes ser crucificado de forma 
vil e cruel. Ajudai-me a levantar-me e ser contado 
como um verdadeiro Cristão, um verdadeiro soldado 
em Vosso exército, humilde e contrito em meu 
coração, em lembrança do sacrifício que fizestes por 
mim. Segurai a minha mão, querido Jesus, e mostrai-
me como meu próprio sofrimento pode inspirar outros  
a se juntarem ao Vosso exército com almas afins que 
Vos amam. Ajudai-me a aceitar o sofrimento e a Vo-lo 
oferecer como um presente para salvar almas na 
batalha final contra a tirania do maligno. Amém. 
 
O sofrimento, Minha filha, por mais difícil que seja, é um 
Dom que Eu uso, encaminhando-o para aqueles em que 
Eu confio em Meu Coração, para que Eu possa salvar 
almas. 
Você, Minha filha, tem facilitado muito Meu sofrimento 
pela sua resposta. Vai levar algum tempo, entretanto, 
antes que Eu esteja livre da Cruz. 
Isso só pode acontecer quando Eu salvar cada alma 
possível que vive na Terra hoje. Seu Jesus 
 
544. Um grande estrondo se tornará 
aparente e homem se separará do homem. 
E irmão contra irmão. 
Recebido quarta-feira, 5 de setembro de 2012, 14:30 
  
Minha muito amada filha, nação após nação está 
passando por uma transição agora. 
Nenhuma nação pode deixar de entender que muita 
mudança está no ar. 
Não somente as leis, que governam os seus Países, 
começam a mudar, mas a fé, que tiveram uma vez, parece 
ter evaporado. 
Poucos sacerdotes, poucos funcionários na Minha Igreja 
Cristã, estão vindo para a frente para defender as Leis de 
Deus. 
Nem gritam a sua fidelidade a Mim. Em vez disso, as suas 
vozes são apenas sussurros em meio ao barulho de 
vozes, que promovem o amor de si mesmo. 
A Palavra de Deus está sendo devorada pelas vozes 
dos ateus, que disfarçam suas vozes por trás do 
manto de leis governamentais, que estão sendo 
alteradas em nome da assim chamada “justiça”, 
“tolerância”,  para “o bem de todos”. 
As mentiras, que estão sendo apresentadas para vocês, 
são projetadas para destruir não somente a Palavra de 
Meu Pai, mas o Cristianismo em todo o mundo. 
A apostasia se espalhou como fogo e quase atingiu o 
ponto de ruptura. 
Este é o momento para a Intervenção de Deus. Chega 
de mentiras! 

O rei das mentiras engana os filhos de Deus em todos os 
lugares. Não sigam seus governos, que proclamam que a 
Palavra de Deus é uma mentira! 
Não aceitem novas leis, que toleram o pecado mortal! 
Lutem, todos vocês! Levantem-se para o que é certo! 
Não permitam leis, promovidas pelo rei das mentiras, que 
joguem vocês e suas famílias em um poço sem fundo! 
Se vocês permitem leis, que proíbem a prática da sua fé, 
vocês vão sofrer. Suas almas não terão alimento e vocês 
vão se tornar distantes de Mim. 
Mas, se vocês aceitarem o assassinato e o aborto e não 
se levantarem contra esses males, então o seu País vai 
ser punido pela Mão de Deus! 
Enquanto a apostasia continua a espalhar-se por toda 
parte, por outro lado, cresce a conversão, e assim os dois 
irão colidir de frente. 
Um grande estrondo se tornará aparente e homem se 
separará do homem. E irmão contra irmão. Vizinho contra 
vizinho. 
Haverá dois campos: Aqueles que amam a Deus e 
aqueles que não o fazem. 
Eu vou dar a cada alma a chance de decidir em qual 
campo desejam fazer parte, na esperança de que eles vão 
escolher a Mim, seu amado Salvador. 
Vocês, Meus discípulos, através das suas orações, 
especialmente o recital de Ladainha da Graça de 
Imunidade (Ladainha 2), podem trazer mais almas para 
Mim. 
Então Eu vou arrebatar os bons em Meu seio, como 
previsto, e em um piscar de olhos, eles serão levados para 
a segurança. 
Minha promessa é salvar a Humanidade. 
Mas a escolha final será de cada alma, através de sua 
própria vontade. Seu Jesus 
 
545. Minha Palavra está sendo digerida 
silenciosamente pelos Meus servos líderes 
Recebido quinta-feira, 6 de setembro de 2012, 18:30 
  
Minha muito amada filha, Minha Igreja na Terra está, 
afinal, reconhecendo que Eu agora comunico com o 
mundo através de você, a sétima mensageira. 
Minha Palavra está sendo digerida silenciosamente pelos 
Meus servos líderes, que, no entanto, publicamente não 
vão proclamar que essas Palavras vêm dos Meus Santos 
Lábios. 
Eles sabem que elas vêm de Mim e Eu toquei seus 
corações e levantei suas almas, a fim de que agora eles 
sigam a Minha liderança. 
Tantos dos Meus servos sagrados buscam hoje as Minhas 
Palavras para a Humanidade neste momento. 
Eles precisam das Minhas Graças especiais agora, pois 
sem estas seriam incapazes de conduzir o Meu rebanho 
com confiança real. 
Meu Espírito Santo está sendo derramado sobre Meus 
servos sagrados locais, para que eles encontrem força 
para levar a Minha Igreja através da selva espinhosa, que 
está à frente. 
Nunca tenham medo, Meu amado Clero, porque Eu nunca 
vou lhes abandonar. 
Vocês vão sentir a Minha Presença nos momentos, que 
têm pela frente, quando o Meu Corpo, Minha Igreja, for 
perseguido. 
Esta Santa Presença será seu esteio, porque vocês vão 
precisar de toda a Minha ajuda para sustentá-los na 
liderança dos filhos de Deus para a sua legítima herança. 
Eu compreendo que muitos de vocês não vão falar. Eu 
entendo o quão difícil será para vocês proclamarem 
abertamente a Minha Palavra, dada a vocês através da 
Minha profetisa do Fim dos Tempos. Mas saibam disso: 
Vocês têm a responsabilidade sobre os filhos de Deus, 
para liderar e encaminhá-los para a Verdade! 
Vocês nunca devem aceitar mentiras em vez da Verdade! 
Vocês sabem que a Verdade dos Meus Ensinamentos é 
lançada em pedra. 
Meus Ensinamentos nunca mudaram e nunca vão mudar. 
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Minhas Novas Revelações, que estão contidas nos Selos 
no Livro do Apocalipse, se tornarão conhecidas a vocês 
em breve. 
Confiem em Mim! 
Aceitem que Eu falo com vocês agora, porque Eu nunca 
os abandonaria neste momento. 
Meu dever com Meu Pai é garantir que o mundo seja 
preparado adequadamente para o Meu Retorno, para 
salvar cada filho de Deus. Seu Jesus 
 
546. Esta missão pode ser comparada ao 
resgate de um navio transatlântico 
gigantesco 
Recebido sexta-feira, 7 de setembro de 2012, 20:35 
  
Minha muito amada filha, você nunca deve sentir que 
trabalha sozinha nesta missão, mesmo que se sinta 
assim. 
Você deve saber que muitas pessoas de todo o mundo 
estão ouvindo a Minha Santa Palavra e que as Minhas 
mensagens estão salvando almas. 
Esta missão pode ser comparada ao resgate de um navio 
transatlântico gigantesco. 
Muitas almas estão sendo avisadas do perigo e 
informadas, com antecedência, do plano de resgate. 
Se elas ouvissem, elas não só se salvariam, mas 
salvariam também as vidas das suas famílias e amigos. 
Muitos não vão ouvir e dizem: "Que perigo?" Eles não vão 
aceitar os botes salva-vidas, porque eles não acreditam 
que o navio vai afundar. 
Não, eles dizem que este é um aviso falso, um alarme 
falso. Como o tempo vai se aproximar tornando os dias 
finais evidentes, eles lutarão por toda parte à procura de 
um lugar de segurança. 
Eles vão correr e se esconder da explosão, quando as 
montanhas afundarem nos mares e quando o céu ficar 
como sangue, eles não vão escapar. 
Os pecadores, que cometem injustiças terríveis contra o 
Meu Pai e que sabem como negro são suas almas, serão 
perdidos. 
Eles, que se aliaram com a Besta, nessa fase tentarão 
escapar das suas garras. Porque será só então, que a 
Verdade finalmente despontará sobre eles e a Luz não vai 
ser o seu direito. 
Apenas a escuridão irá aliviar sua dor e, ainda, também irá 
trazer-lhes terror implacável e sofrimento. 
Nunca rejeitem a ajuda que vocês precisam para preparar 
suas almas! Vocês devem aceitar que a maldade no 
mundo tem que ser erradicada. 
Os pecadores, que se recusam a mudar, mesmo depois 
de ter sido dada a Verdade da Palavra de Deus, não vão 
sobreviver a batalha final. 
Eles serão lançados no lago de fogo com a besta e isso 
não será o fim de seu sofrimento. Será apenas o começo. 
Para aqueles que zombam de Minhas tentativas de 
preparar as suas almas, vocês terão todas as chances de 
virar-se para Mim. 
Cada tentativa será feita para lhes salvar. Se vocês não 
aceitam Minha Mão, o bote salva-vida que vocês precisam 
para mantê-los à tona, vocês vão se afogar na tristeza. 
Somente as orações dos outros podem lhes salvar. 
A Terra parece do mesmo jeito, que foi feita por séculos. 
O céu parece o mesmo. 
O sol brilha como sempre fez. 
A lua aparece em uma noite clara e os homens ainda 
suspiram com espanto para a Criação de Deus. 
Mas as mudanças já começaram e para aqueles, que 
estão atentos, digo isso: 
Vocês conhecem e vocês sentem a mudança. Façam o 
seu dever e usem a oração, para que os olhos da 
Humanidade sejam abertos à Verdade e que os corações 
de todos sejam abertos para o Amor de Deus. 
Vai ser pelo Amor de Deus por todos os Seus filhos e da 
resposta dos seus filhos ao Seu Chamado, que a raça 
humana poderá ser salva. 
Seu Jesus 

547. Virgem Maria: Há um futuro 
maravilhoso pela frente para todos os 
filhos de Deus 
Recebido sábado, 8 de setembro de 2012, 15:30 
  
Minha filha, peça que todos os filhos de Deus silenciem-
se, para permitir que a Luz de Deus brilhe através das 
suas almas. 
É importante colocar o tempo de lado em perfeito silêncio, 
a fim de refletir sobre o Amor de Deus e do Plano do Meu 
Filho, para salvar a Humanidade. 
Há um futuro maravilhoso pela frente, para todos os filhos 
de Deus, e esta Nova Era de Paz será recebida por todos 
aqueles mais afortunados a entrar pelas portas. 
Até esse dia chegar, todos os esforços serão feitos pelo 
maligno, para causar perturbações e ódio no mundo. 
Ele e seus demônios estão criando divisão entre os filhos 
de Deus. 
Eles incentivam o assassinato, aborto, ódio, perseguição, 
violência e guerra em cada parte do mundo. 
Eles não vão descansar até que seduzam cada alma 
fraca, que sucumbe à tentação que eles colocam ante 
essas almas, para pecar contra o Senhor Deus, o Deus 
Altíssimo. 
Tantas almas permitiram a si mesmas serem tomadas de 
surpresa, em sua escura prisão, da qual é muito difícil 
escapar, uma vez lá. 
Uma vez que o mal tem vitória sobre uma alma, ele não 
vai parar, até que infeste completamente a pobre alma. 
O pecado, portanto, deve ser evitado, porque nenhum 
pecado é de pouca conseqüência. Só é preciso uma 
tentação e a alma se torna fraca e indefesa. 
Rezem, rezem, rezem contra a guerra que está sendo 
travada pelo mal contra os filhos de Deus! 
Quando alguém peca contra você, mesmo que você seja 
uma vítima inocente, você não deve permitir ser forçado a 
desforrar-se através do pecado, porque isso é o que o 
maligno quer. 
Ele coloca uma alma contra a outra, na esperança de que 
o ódio venha a apodrecer entre os dois. 
Fiquem atentos todos os dias e nunca esqueçam a 
proteção que o Meu Santo Rosário oferece contra 
Satanás. 
Convido todas as almas, todas as religiões, para rezar o 
Meu Santo Rosário todos os dias. Quando vocês fizerem 
isso, o maligno vai evitar vocês e deixá-los, porque ele 
não pode suportar a dor que ele sofre quando o Meu 
Rosário é rezado, especialmente quando dito em voz alta. 
Vão em paz. Lembrem-se de que Eu sou a Mãe de toda a 
Humanidade. 
Eu sou a Mãe da Salvação. Minha proteção deve ser 
procurada pelos filhos de Deus. 
Ao pedir a Minha ajuda, e orações, muitas Graças serão 
concedidas para vocês. Mãe de Deus, Mãe da Salvação 
 
548. O verdadeiro Amor vem de Deus  
Recebido domingo, 9 de setembro de 2012, 10:00 
  
Minha muito amada filha, quando você duvida do Amor de 
Deus, você duvida da existência do verdadeiro Amor. E 
em você fica um amor imperfeito. 
O verdadeiro Amor vem de Deus. Quando uma pessoa 
não ama a Deus o suficiente, ela é incapaz de amar outro 
ser humano na plenitude do Amor verdadeiro. 
Apenas aqueles, com o fogo do Amor de Deus em suas 
almas, podem realmente transmitir o verdadeiro 
significado do Amor a outra pessoa. 
O mesmo é verdadeiro para aqueles em um casamento 
que é abençoado na Minha Igreja. 
O Amor de Deus, que vai brilhar sobre o casamento de um 
homem e uma mulher que se amam, vai se infiltrar em 
suas almas, se amarem a Deus com um abandono, o que 
é necessário para sentir paz. 
O verdadeiro Amor significa paz. Sem Amor não há paz, 
não importa o quanto vocês tentem encontrá-la. A paz só 
pode vir através do amor de uma pessoa para outra. 
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Quando o Amor está faltando em sua vida, nada é 
equilibrado e, em seu lugar há uma sensação de 
dormência. 
Para encontrar o Amor, vocês devem encontrar espaço 
em seu coração para Deus. 
Para encontrar Deus, vocês têm que aceitar-Me, o seu 
Jesus, como Seu Filho amado. 
Pois, se vocês Me permitirem, Eu vou levá-los para Ele. 
Quando Eu o fizer Sua Luz invadirá suas almas e vocês 
vão sentir que é fácil amar outra pessoa. 
O Amor de Deus, presente em uma alma, vai abrir o 
coração do outro. 
O Amor brilha através da agitação, desgosto e 
perturbação no mundo. É a única maneira de alcançar a 
paz, não só em suas vidas pessoais, mas no mundo em 
torno de vocês. 
O Amor traz a paz, mas deve resultar de um verdadeiro 
amor a Deus, seu Criador. Paz traz harmonia. 
O Amor é a corda salva-vidas da raça humana e, sem ele, 
vocês estão perdidos, sozinhos, com fome e vocês nunca 
vão encontrar a paz. Seu Jesus 
 
549. Como vocês sofrem por causa do 
emblema do Ateísmo 
Recebido segunda-feira, 10 de setembro de 2012, 18:00 
 
Minha muito amada filha, o momento para que o mundo 
perceba finalmente que Deus existe, está próximo. 
Para todos aqueles, que se orgulham de seu ateísmo, 
e que o usam orgulhosamente como um distintivo de 
honra, Eu digo isso: 
Quando chegar o momento em que verem a Verdade e 
como vou dá-la, vocês ainda sentirão dúvidas. 
Saibam, que o fato de não terem duvidas neste momento, 
é, porque vocês acham que sabem a Verdade, e isto é 
uma maldição. 
É Satanás que lhes seduz primeiro e depois lhes 
amaldiçoa. 
Vocês são filhos de Deus e vocês têm sido cegados para 
a Verdade, a fim de impedi-los de entrar no Novo Paraíso 
na Terra, prometido a Humanidade por Meu Pai. 
Quando for apresentado a vocês a Verdade e quando as 
dúvidas ainda os atormentarem, por favor, peçam-Me para 
ajudá-los! Apenas uma palavra, apenas uma chamada é 
tudo o que vocês precisam fazer. 
Aqui está o que Eu quero que vocês digam a Mim: 
 
Cruzada de Orações (76): A oração para os ateus 
 
Jesus, ajudai-me a aceitar o Amor de Deus como está 
sendo mostrado para Mim! Abri os meus olhos, a 
minha mente, o meu coração e a minha alma para que 
Eu possa ser salvo! Ajudai-me a acreditar, 
preenchendo o meu coração com o Vosso amor! 
Abraçai-me e salvai-me do tormento da dúvida. Amém. 
 
Minhas pobres almas, como vocês sofrem por causa do 
emblema do Ateísmo... 
Vocês se esforçam constantemente para endurecer os 
seus corações à Verdade, a Verdade da existência de 
Deus. 
Vocês constantemente tentam recrutar outras almas para 
aceitar suas crenças. Por que vocês acham que isso é 
assim? 
Por que vocês colocam tanta energia e esforço para gritar 
suas crenças? É para provar que a existência de Deus é 
incorreta. 
Vocês não sabem que, quando fazem isso, seus esforços 
estão cheios de paixão? Por que essa paixão pode 
ascender tal ódio a Deus? 
Se Deus não existe, então por que vocês O odeiam? 
Como vocês podem odiar alguém, que, na sua 
opinião, não existe? 
Satanás é o seu Deus, mas vocês provavelmente não 
acreditam que ele também existe. 
O que vocês não sabem é, que ele controla a sua mente, 
enquanto ele a preenche com uma mentira. 

Eu choro por vocês. 
Eu ainda os amo. 
Eu anseio salvá-los, antes que seja tarde demais. 
Seu Jesus 
 
550. A Nova Era será anunciada por Minha 
Segunda Vinda. O tempo é curto. 
Recebido terça-feira, 11 de setembro de 2012, 19:30  
 
Minha muito amada filha, finalmente você compreendeu a 
alegria de sofrer, quando é oferecido com coragem e livre 
vontade. 
As almas salvas lhe trazem lágrimas de alegria; assim 
como você, elas também estão cheias de lágrimas, por 
terem sido salvas de mergulhar-se no fogo do inferno. 
Saibam que a Minha missão é salvar todas as almas. 
Nunca se esqueçam que Meu Pai deu à Humanidade a 
armadura que precisam, para salvar as almas com a 
Graça da Imunidade. 
Agarrem-no, pois através dele todas as almas podem ser 
salvas. Basta pensar no mundo maravilhoso, que está à 
frente. 
Ninguém vai chorar por qualquer membro da sua 
família perdido para o fogo do inferno. 
Vocês, Meus seguidores, têm o poder de fechar as portas 
do inferno através das suas orações para salvar almas. 
Não deixem ninguém descartar Minhas Palavras! 
Não desencorajem as pessoas de aceitar a Graça da 
Imunidade! Pois Eu sei que alguns dos Meus servos 
sagrados estão tentando fazer isso. 
Alguns estão fazendo isso a partir de um sentido 
equivocado de dever, mas eles estão errados. Esta 
Graça da Imunidade é um Dom de Deus-Pai! 
Vocês, Meus servos sagrados, têm o dever de informar 
aos filhos de Deus sobre a Graça da Imunidade, a fim de 
ajudar a salvar almas! 
Há muito trabalho a ser feito para espalhar a Minha 
Palavra, mas não há tempo suficiente. 
Façam isso como sua missão, Meus discípulos, espalhar 
Minhas Ladainhas, especialmente a Ladainha 2, a oração 
para a Graça da Imunidade! 
Vão também e informem às pessoas sobre o Selo do 
Deus Vivo (Cruzada de Orações 33) e da Indulgência 
Plenária para o perdão dos pecados (Cruzada de 
Orações 24). 
Vocês foram preparados agora, assumam as suas armas 
em Nome de Deus e Me ajudem, seu Jesus, para salvar a 
Humanidade! 
A Nova Era (os 1000 anos de Paraíso na Terra) será 
anunciada por Minha Segunda Vinda. O tempo é curto. 
Lembrem-se, confiem em Mim completamente e Eu os 
libertarei da preocupação e do medo. 
Tudo o que vocês precisam fazer é entregar-se em 
oração. 
Ofereçam suas orações pelas almas e tudo ficará bem. 
Seu Jesus 
 
551. O comunismo, por tanto tempo temido 
no mundo ocidental, está sendo 
secretamente formado agora, através de 
uma aliança global 
Recebido quarta-feira, 12 de setembro de 2012, 18:55 
 
Minha muito amada filha, é Minha intenção levar os 
Países Cristãos, que estão sofrendo por causa das 
pressões sobre eles para negar-Me, em Meus Braços 
Sagrados, a fim de dar-lhes força. 
Seu Cristianismo será desafiado ferozmente, de uma 
maneira, que nenhuma outra religião tem que 
suportar. 
Outras religiões não serão perseguidas da maneira em 
que Meus seguidores terão que sofrer. 
A Verdade do Cristianismo pode ser questionada. O 
Cristianismo pode ser atacado e vai ser censurado, mas 
uma coisa nunca vai mudar: 
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Existe apenas um caminho até a casa do Meu Pai. 
Esse caminho sou Eu, Jesus Cristo, o Salvador da 
Humanidade. 
Vocês não podem ir a Meu Pai, sem aceitar a Minha 
existência. 
A Verdade não pode ser alterada, não importa o quanto 
vocês tentem negar. 
As mentiras serão vistas pelo que são, muito em breve. 
Todas as religiões se tornarão uma só, quando 
testemunharem a Verdade. 
O Pacto do Meu Pai para Me enviar, seu único Filho, mais 
uma vez, e trazer toda a Humanidade para o Reino do 
Meu Pai, vai ser cumprido agora. 
Apenas quando a Verdade se tornar aparente, todos 
aqueles que ainda estão em dúvida, vão ser tentados a 
virar as costas. 
Eu imploro, Meus discípulos, digam-lhes a Verdade agora! 
Eles tal vez não ouçam, mas depois do GRANDE ALERTA 
eles ouvirão. 
A batalha está começando agora, para irar-se contra o 
Cristianismo. 
Apelo a todos os Cristãos para defender o seu direito de 
mostrar lealdade a Mim, o seu Jesus! Se vocês não 
fizerem isso, vocês vão ser sufocados e obrigados a 
engolir a mentira do comunismo. 
O comunismo, por tanto tempo temido no mundo 
ocidental, está sendo secretamente formado agora, 
através de uma aliança global entre governos em toda 
parte. 
Eles, entre suas nações, gritam sua oposição ao que 
chamaram de “um regime mal”, vão agora abraçar o 
comunismo. 
Então, eles vão controlar tudo que vocês fazem, o que 
vocês comem, o que vocês ganham, se vocês têm ou 
não uma casa para habitar e se, ou não, vocês podem 
praticar sua religião. 
Nunca desistam! Nunca percam a esperança! Sua força 
será importante durante este período de opressão. A 
oração será sua armadura e vai ajudá-los a perseverar. 
Meus discípulos devem confiar em Mim. Eu não vou 
deixar vocês sofrerem por muito tempo. Eu vou lhes 
abraçar e o período difícil será rápido. Seu Jesus 
 
552. O presente do Meu Pai Eterno é dar a 
cada filho Dele a vida mais perfeita no 
mundo mais perfeito 
Recebido quinta-feira, 13 de setembro de 2012, 10:45 
 
Minha muito amada filha, um marco foi superado na Minha 
missão de espalhar a Minha Palavra Sagrada 
rapidamente, por causa das orações dos outros. 
Essas orações, recitadas diligentemente pelos Meu 
preciosos e muito amados seguidores, são tão poderosas, 
porque elas são ditas de coração. 
Eu concedo grandes Graças sobre todos os Meus 
discípulos, para avançar e derrubar todos os obstáculos, 
que podem enfrentar através desta missão de salvar 
almas. 
Meus muito amados discípulos, saibam que os Anjos no 
Céu os guiam, os protegem e os levam para a Minha 
meta, qual objetivo é converter o mundo. 
Muitos de vocês, que são novos para as Minhas 
mensagens, vão se perguntar se estas Palavras são 
simplesmente para orientar ou converter as pessoas. 
Elas estão sendo dadas para fazer as duas coisas. Mas: o 
mais importante, é salvar a todos, para que todos possam 
viver na Nova Era de Paz no mundo. Porque esta é Minha 
promessa. Este é o grande presente. 
O presente do Meu Pai Eterno é dar a cada filho Dele a 
vida mais perfeita no mundo mais perfeito, na maneira que 
era para ser, desde o início. 
Nada pode, nem vai, impedir este Novo Paraíso na Terra 
de emergir. 
Ele vai subir a partir do mundo cinzento monótono em que 
vivem, que tem sido manchado por uma podridão, criada 

por Satanás. Tão podre é a infestação, que muitas 
pessoas não sabem a Verdade. 
Eles não sabem a diferença entre o bem e o mal. Muitos 
confundem os dois. 
Quando as pessoas aceitam o mal como parte da sua vida 
e justificam a sua presença, eles negam a Palavra de 
Deus. No entanto, é somente pela aceitação da Verdade 
da Palavra de Deus, que o Pacto, o Pacto final, pode ser 
cumprido. 
O plano da salvação final da Humanidade está tendo 
sucesso, mas ainda têm que caminhar mais um pouco, até 
que Eu possa salvar todas as almas, que ainda estão fora 
do Meu alcance. 
Somente a Verdade irá abrir os seus olhos. 
Somente a Verdade, se aceita por eles, irá libertá-los, para 
que eles possam entrar pelas Portas do Novo Paraíso. 
Seu Jesus 
 
553. Ódio mundial irrompe entre as nações 
neste momento, e tudo em Nome de Deus 
Recebido domingo, 16 de setembro de 2012, 13:45 
 
Minha muito amada filha, o ódio mundial irrompe entre as 
nações neste momento, e tudo em Nome de Deus. 
A Humanidade sabe pouco dos Planos de Deus, que 
estão distantes do ódio. 
O ódio não pode vir de Deus. O ódio é usado por Satanás 
para insultar a Palavra de Deus. 
Satanás usa a religião como um meio de disfarçar o ódio. 
O ódio assume muitas formas e é apresentado em uma 
série de maneiras engenhosamente inventadas por 
Satanás e colocadas dentro das mentes da Humanidade. 
O ódio pode ser usado para convencer os outros a aceitar 
mentiras sobre outras pessoas, a fim de incentivar ódio e 
tensão. 
O ódio pode ser usado para criar divisão religiosa e 
inflamar a violência por blasfemar contra a Palavra de 
Deus. 
Quando a Humanidade usa o ódio para justificar a fé em 
Deus, ela peca contra Deus da pior maneira. 
Odiar outra pessoa em Nome de Deus é uma contradição, 
porque de Deus só pode vir Amor. 
O ódio só vem de Satanás. 
A escolha é simples: Você escolhe Deus e vive a sua vida 
de acordo com as regras Dele, ou você escolhe Satanás e 
as mentiras que ele usa para corromper a Humanidade e 
roubar almas. Seu Jesus 
 
554. Um aviso para os grupos de elite 
mundial, que, através da sua poderosa 
aliança, conspiram para controlar todas as 
nações 
Recebido domingo, 16 de setembro de 2012, 22:50 
 
Minha muito amada filha, este é um aviso para os grupos 
de elite mundial, que, através da sua poderosa aliança, 
conspiram para controlar todas as nações. 
Vocês, cujo deus é Satanás, saibam que suas almas são 
enegrecidas com a nuvem do mal, que é infestado em 
vocês pelo maligno. 
Vocês estão em grande perigo e ainda escolhem adorar o 
diabo, que quer roubar suas almas e atormentá-los na 
eternidade. 
Seus planos para ditar, regrar, controlar e administrar 
genocídio contra os filhos de Deus, não serão 
somente impedidos pela Mão do Meu Pai, mas este 
mal recairá sobre vocês. 
Vocês vão ser punidos severamente por suas maldades! 
Os pecados do qual vocês são culpados são abomináveis 
para Mim e seu ódio e desprezo por aquelas pessoas, a 
quem vocês dizem servir em seus governos, vão destruí-
los por toda a eternidade. 
O curto encantamento que vocês podem desfrutar, 
quando tomam as rédeas do poder sobre as nações e 
introduzem um regime de ditadura perversa, vai lhes 
trazer uma vida eterna no inferno. 
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A vocês serão dadas muitas chances de virar as costas 
para o grupo maligno de poderes da elite. Mas tomem 
cuidado, porque terão pouco tempo! 
Nunca subestimem o poder de Deus! Não subestimem 
Sua ira! Ele é um Deus de grande Misericórdia, Ele, Deus, 
Meu Pai Eterno, é também um Deus a ser temido. 
Seu Poder é Todo-Poderoso. Seu Poder sobre Satanás 
culminará em breve e Ele irá lançar a besta e seus 
asseclas nos lagos de fogo. 
Vocês também serão lançados no inferno, se continuarem 
a destruir a criação de Deus, os filhos de Deus. 
Meu Pai nunca vai lhes perdoar, se vocês ultrapassarem 
os limites da Sua grande Misericórdia. 
No dia em que Eu vier julgar, vocês vão tremer com o 
medo mais profundo e desconhecido pela Humanidade. 
Neste dia a vocês vai ser dada a punição na forma em que 
vocês trataram seus irmãos e irmãs, os filhos de Deus. 
Fiquem alertas! Porque a ira de Deus é para ser temida. 
Seu Jesus 
 
555. Uma nação protestante, Grã-Bretanha, 
irá converter em breve aos Meus caminhos 
Recebido segunda-feira, 17 de setembro de 2012, 21:15 
 
Minha muito amada filha, gostaria de revelar-lhe um 
milagre que Eu tenho planejado. 
Uma nação protestante, Grã-Bretanha, irá converter em 
breve aos Meus caminhos, Meus ensinamentos e à 
Verdade. 
Por muito tempo este País Cristão se adaptou e alterou as 
Leis de Deus, para atender os seus caminhos orgulhosos. 
Uma vez um País bem Cristão, pecaram ao longo dos 
séculos contra as Leis de Deus e convenceram-se de que 
eles seguiam as Leis estabelecidas pela Minha Igreja na 
Terra. 
As orações dos fiéis entre eles, o amor e a lealdade 
mostrado pelos líderes Cristãos na Grã-Bretanha, em face 
da adversidade, os trouxe para mais perto do Meu 
Sagrado Coração. 
Este País vai ser convertido e a Verdade vai salvar 
milhões. 
O Anticristo e seus muitos seguidores têm influenciado 
muitos que estão no poder neste País, mas eles vão falhar 
ao tentar roubar os filhos de Deus. 
Meus seguidores se unirão através de todas as igrejas em 
toda a Grã-Bretanha e Eu vou envolvê-los em Meus 
Santos Braços. 
Eles vão se tornar uma força poderosa em Meu exército e 
o plano para uni-los começou. 
Aqui está uma Cruzada de Orações especial para os filhos 
de Deus na Grã-Bretanha: 
 
Cruzada de Orações (77): Pela Grã-Bretanha 
 
Ó Pai Celestial, Deus, Criador dos homens, por favor, 
ouvi a minha oração! Suplico-Vos para salvardes a 
Grã-Bretanha das garras do mal e da ditadura. Eu 
peço que Vós unais a todos nós, de todas as religiões,  
credos e cores, como uma família diante de Vós! Dai-
nos a força para unirmo-nos em desafio a todas as leis 
introduzidas para proibir Vossos ensinamentos! Dai-
nos a força e a coragem de nunca Vos abandonarmos  
para ajudarmos a salvar todos os Vossos filhos por 
meio de nossas orações. Trazei todos os meus irmãos 
e irmãs em união, para homenagearem Vossa 
promessa de levar-nos à vida eterna e à entrada para o 
Vosso Paraíso. Amém. 
 
Para os filhos da Grã-Bretanha: saibam que, em breve, a 
conversão, que vai envolver o seu País, vai lhes trazer 
grandes Graças. 
Então vocês vão ajudar a conduzir Meu exército junto com 
as outras nações para o Meu Reino Glorioso. 
Seu Jesus 
 
 
 

556. Eu não sou o Filho do Homem que as 
pessoas esperam que Eu seja. Não sou 
convencional. 
Recebido terça-feira, 18 de setembro de 2012, 17:40 
 
Minha muito amada filha, tem sido uma viagem muito 
difícil para os Meus seguidores que seguem esta missão. 
Eles são ridicularizados por aqueles, cujas opiniões eles 
valorizam. 
Eles são ridicularizados por aqueles, que afirmam ser 
espiritualmente maduros e são cuspidos por aqueles, 
que negam-Me, Jesus Cristo. 
Eles devem aceitar a Coroa de Espinhos e a humildade 
que é necessário, para suportar a dor do sofrimento em 
Meu Santo Nome. 
Não deixem ninguém subestimar o caminho espinhoso 
para a salvação eterna. 
Se vocês suportam a agonia, vocês serão purificados 
rapidamente e então vocês vão ser capazes de ajudar os 
outros, cuja purificação acontecerá depois do GRANDE 
ALERTA. 
Haverá momentos, Meus amados discípulos, em que 
mentiras serão plantadas em suas mentes por outros, 
que querem que vocês abandonem a Minha missão. 
Vocês devem simplesmente permanecer firmes, 
atenciosos e ficar em silêncio, quando enfrentarem esta 
perseguição. 
Nunca discutam ou tentem provar a autenticidade da 
Minha Santa Palavra, porque vocês se desarmarão e vão 
cair. Será então, que vocês vão ser expulsos e vão ter 
dificuldade para seguir em frente e promover a Minha 
Santa Palavra. Em outras palavras: vocês vão ficar 
presos. Em seguida serão confundidos e, em alguns 
casos, vão virar as costas para Mim. 
Muitos dos Meus seguidores, que tomaram a sua cruz 
para Me seguir nesta missão de salvar almas, não 
poderão continuar em sua jornada árdua. 
Alguns permitem que outros plantem as sementes de 
dúvidas em suas mentes. 
Outros acreditavam nas mentiras que foram ditas para 
negar a Minha última Missão Sagrada na Terra, 
preparar a Humanidade para Minha Segunda Vinda. 
Apenas aqueles com um amor simples por Mim, com uma 
profunda lealdade, e que compreendem o papel do 
sofrimento na salvação das almas, tinham a energia para 
continuar. 
Não é fácil seguir-Me, seu Jesus. Seguir Meus 
Ensinamentos pode trazê-los para mais perto do Meu 
Sagrado Coração; é só quando vocês se renderem para a 
realidade que é a Cruz, realmente poderão chamar-se 
Meus discípulos. 
Muitas pobres almas acreditam que receberão um 
grande poder, grande glória e reconhecimento no 
mundo, quando respondem a Minha chamada. Este 
não é o caso. 
Eu sou uma vítima sofrendo e é aí que reside o Meu 
Poder sobre Satanás. 
Eu não sou o Filho do Homem que as pessoas esperam 
que Eu seja. Não sou convencional. Eu escolhi almas 
indignas para entregar Minhas mensagens. 
Eu chamo os mais pobres, mais mansos e os maiores 
pecadores, porque Eu preciso lhes mostrar que diante de 
Mim todos são iguais. Mas serão apenas aqueles, que 
aceitam que só os humildes de espírito e alma podem ser 
abraçados por Mim e quem caminhar mais rapidamente 
para a perfeição espiritual. 
Sofram em Meu Nome e Eu vou lhes levantar em glória no 
Novo Paraíso. 
Aceitem a Verdade da Minha Divindade, em que Eu nunca 
vou exaltar-Me através dos Meus profetas genuínos, nem 
eles procuram glória em Meu Nome. 
Agora, venham a Mim com uma confiança e abandono 
para que Eu possa fazer de vocês os Meus. 
Seu Jesus 
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557. Conversão ocorre primeiro. Em 
seguida, a perseguição. Em seguida, a 
Salvação. Por esta ordem. 
Recebido quarta-feira, 19 de setembro de 2012, 20:45 
 
Minha muito amada filha, uma grande mudança está 
ocorrendo agora no mundo e a Luz da Minha Misericórdia 
está se aproximando. 
Não deixem que nenhum homem pense que, o que Eu 
digo que vai acontecer, não acontecerá. 
Eu só falo a Verdade, então vocês devem confiar em Mim! 
Meu Espírito Santo está descendo rapidamente sobre 
a Humanidade agora, para prepará-los para Minha 
Misericórdia. 
Não deixem ninguém sem se preparar, e espalhem a 
Minha Palavra, para que as almas possam ser salvas. 
Tudo está bem agora, Minha filha, tudo está no lugar para 
que a Minha Palavra se espalhe como uma flor 
silvestre, que terá raiz em cada nação. 
A fragrância doce do Meu Dom de Amor é sentida até 
mesmo por aqueles com pouca fé. Pois eles estão cientes 
de uma mudança e de uma troca, mas não entendem o 
que está acontecendo. 
Digam-lhes que o Senhor Deus, Rei da Misericórdia, 
está se preparando para voltar, na Segunda Vinda, 
para salvá-los. 
Minha Aliança está se aproximando do palco, onde a 
conversão é a primeira colocada. Em seguida, a 
perseguição. Em seguida a Salvação. Por esta ordem. 
Confiem em Mim e preparem-se, porque o momento 
da conversão de grande parte da Humanidade está 
próximo. 
Muitos obstáculos estão sendo colocados diante de vocês, 
Meus discípulos. Isto é o que vocês devem fazer: 
Andem em linha reta! Cabeça erguida para Mim no 
caminho e mantenham-se dignos, não importa os insultos 
que são lançados contra vocês! Ao fazer isso, e não se 
envolver com a besta, que trabalha através dos outros, 
para fazê-los duvidar da sua fé, vocês vão derrotá-la. 
É por isso que Eu permaneci em silêncio e quase não 
respondi aos Meus acusadores, Meus carrascos. Fazê-lo 
teria dado poder a Satanás. 
Minha morte destruiu o poder que Satanás tinha sobre os 
filhos de Deus. Ele, então, perdeu o poder de roubar a 
todas as almas. Agora, que Eu voltar muito em breve, ele 
vai perder todo o poder. Mas até então ele vai continuar a 
roubar as almas. 
Sejam fortes! Tenham calma! Sejam corajosos! Eu estou 
com vocês. Quando vocês entregam sua vontade e 
confiam em Mim completamente, vocês estarão seguros. 
Seu Jesus 
 
558. Eles vão dizer que Eu era casado. Eles 
vão dizer que Eu era simplesmente um 
profeta. 
Recebido quinta-feira, 20 de setembro de 2012, 15:16 
 
Eu sou o seu esposo místico e, como tal, você vai 
continuar a sofrer para salvar almas. 
Minha muito amada filha, o tempo para ser espalhados as 
mentiras sobre Mim por todo o mundo, já começou. 
Como Eu lhe disse antes, eles vão inventar mentiras e 
criar falsidades sobre Mim, Jesus Cristo, para que eles 
possam negar Minha Divindade. 
Minha Divindade é Toda-Poderosa. 
Eu vim na carne e Me humilhei de uma forma que as 
pessoas não esperavam. 
Eu não vim vestido como um rei. 
Eu não gritei ou Me vangloriei como um rei, para que 
outros caíssem aos Meus pés. 
Eu não vim para ser servido. 
Em vez disso, Eu vim para servir. 
Cheguei a implorar para a sua salvação. Para fazer isso, 
Eu tinha que Me humilhar, tornando-Me um homem, um 
homem pobre, de origem humilde. 

Porque Eu vim como um homem, isso não significa que a 
Minha Divindade foi comprometida de alguma forma. Eu 
nasci sem pecado. Era impossível para Mim pecar. Eu 
posso ter tido os mesmos desejos da carne como homem, 
mas Eu nunca cometi o pecado, pois isso não poderia ser. 
Eu era puro de corpo, mente e espírito. 
Eu era como homem de muitas maneiras. Mas Eu 
ressuscitei dos mortos. 
As mentiras que vão surgir, onde vão negar a Verdade da 
Minha existência, através de uma série de inverdades, vão 
começar a inundar a Terra. 
Eles vão dizer que Meu Corpo ainda pode ser encontrado. 
Eles vão dizer que Eu era casado. Eles vão dizer que Eu 
era simplesmente um profeta. Eles então tentarão provar, 
mais uma vez, que Eu era um herege. Que Eu blasfemei 
contra Deus. Eles vão ridicularizar as Minhas Palavras, 
que estão sendo dadas ao mundo agora, e depois Me 
recusarão. 
Eles fazem isso por duas razões: A primeira é contaminar 
Minha Divindade e apresentar-Me como um mero homem. 
A segunda é para criar dúvidas quanto ao Meu papel 
como Messias. 
Eles insultam Meu Nome. 
Eles confundem Meus seguidores. 
Não prestem atenção as mentiras! 
Não prestem atenção quando eles tentarem convencê-los 
de que Deus não criou o universo! 
Porque todas estas distrações são projetadas para 
enfraquecer sua fé e roubar suas almas. 
Bloqueiem seus ouvidos para tais perversidades! Fechem 
os olhos para as inverdades, pois todos os esforços serão 
feitos para convencê-los de que Eu não era o Messias, o 
Salvador e Redentor da Humanidade! 
Eles são tão cegos! Eles aprenderam muito pouco. 
Seu Jesus 
 
559. Deus Pai: O tempo do Meu Filho está 
sendo mesclado com o seu tempo, filhos, e 
logo tudo vai se tornar um 
Recebido quinta-feira, 20 de setembro de 2012, 18:25 
 
Minha querida filha, Eu desejo segurar Meus queridos 
filhos perto de Mim, para que Eu possa mostrar a eles 
o quanto são amados. 
Muitos dos Meus filhos estão lá, espalhados por todo o 
mundo, mas poucos conhecem seu Pai, o seu Criador. 
Para aqueles que não Me conhecem: eles devem ser 
informados de que Eu não os abandonarei. 
Vou levantar-Me contra as forças do mal e contra o rei da 
mentira, a besta, e aniquilar da existência este terrível 
flagelo. 
Somente quando as escalas da maldade forem puxadas 
para trás, Meus filhos verão a Verdade. 
Filhos, não se preocupem, pois suas orações estão 
tocando Meu Coração e, através dos seus pedidos, vou 
salvar muitos dos Meus filhos que estão no escuro. 
Minha missão, de enviar Meu amado Filho, para 
reivindicar o Meu Reino, está bem estabelecida agora, 
embora muitos não estão cientes disso. 
O tempo do Meu Filho está sendo mesclado com o seu 
tempo, filhos, e logo tudo vai se tornar um. 
O tempo para o Novo Paraíso foi estabelecido e tudo foi 
previsto para a nova casa dos Meus filhos, o Novo Mundo. 
Eu chamo-lhes do Céu para exortar-lhes a confiar em Meu 
Filho e em Sua Grande Misericórdia, e em Sua promessa 
de cumprir este pacto. 
Entreguem quaisquer dúvidas, que possam permanecer, 
porque elas estão impedindo vocês de procurar a 
verdadeira paz. 
Elas bloqueiam Minhas Graças, que Eu quero derramar 
sobre vocês, para proteger-lhes do último período 
restante, quando Satanás controlar a Terra. Seu tempo 
está prestes a terminar. Em seguida, o novo começo vai 
desenvolver. 
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Eu aguardo com Amor o retorno dos Meus filhos no Meu 
Reino, o Reino do Novo Paraíso. Como foi planejado por 
Mim para ser. 
Eu os amo! Confiem em Meu Filho e aguardem a Minha 
chamada! 
Seu Pai, Deus, o Altíssimo 
 
560. Virgem Maria: Foi anunciado, que 
nestes tempos em que vivem agora, os 
corações da Humanidade serão 
endurecidos 
Recebido sexta-feira, 21 de setembro de 2012, 15:05 
 
Minha filha, a Humanidade idolatra facilmente falsos reis e 
falsos deuses. 
Muitas pessoas no mundo de hoje por nada abraçam 
falsos ídolos, e depois não se sentem culpadas em 
seus corações, quando rejeitam o único e verdadeiro 
Deus. 
Foi anunciado, Meus filhos, que nestes tempos que vivem 
agora, os corações da Humanidade serão endurecidos. 
Eles vão rejeitar até mesmo a sua própria família, em 
busca de prazeres. 
Eles vão rejeitar aqueles em situação de pobreza e 
aqueles que passam fome, eles praticam todo tipo de 
auto-interesse e cometem o pecado da gula. 
Estes dias estão sobre vocês, filhos. Como a raça humana 
vagueia impotente na confusão, onde nada satisfaz, eles 
vão se agarrar a qualquer coisa que acreditam que irá 
preencher o vazio. Este vazio existe, porque eles não 
seguem a Verdade e não são fiéis ao Meu amado Filho. 
Eles não só idolatram falsos deuses, mas são leais a 
essas pobres almas, que promovem o pecado como 
se não tivesse nenhuma consequência. 
E, quando a eles são apresentadas mentiras sobre o Meu 
Filho no mundo de hoje, eles são rápidos em aceitar tais 
inverdades. 
E aceitam ridicularizar o Meu Filho, mas, quando outras 
doutrinas, que não contêm a Verdade, são criticadas, as 
pessoas têm medo. Mas eles não temem o Meu Filho. 
Eles não temem o único Deus verdadeiro, porque eles 
não O amam. Seus corações estão fechados. 
Eles continuam seguindo um caminho, que não lhes traz 
conforto. Em vez disso, esse caminho deixa-os 
insatisfeitos e vazios. 
Eu choro quando vejo sua confusão. Eu choro por Meu 
Filho, a quem eles machucam tanto com seu desprezo. 
Ele, que sofreu muito por eles e que morreu de forma mais 
agonizante. Eles ainda não entenderam o significado da 
Sua Morte na Cruz. 
Somente quando uma pessoa aceitar a Jesus, o Cristo, o 
verdadeiro Messias, é que vai encontrar a paz. 
Logo, Meu Filho irá apresentar-lhes a prova, que 
exigem. E quando a eles for mostrada a prova, terão 
que fazer a escolha final. 
Eles vão escolher o Meu Filho e a Verdade, ou vão aceitar 
as mentiras dadas a eles pelo enganador. 
Rezem filhos, para que os corações sejam abertos, e que 
o Amor de Meu Filho conceda a todos os filhos de Deus a 
aceitar a Sua Mão de Misericórdia. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
561. Os falsos profetas estão prontos e vão 
agora atacar esta missão 
Recebido segunda-feira, 24 de setembro de 2012, 15:30 
 
Minha muito amada filha, devo avisá-la sobre os falsos 
profetas, que tentam interferir nesta missão. 
Muitas pobres almas iludidas, que acreditam que estão 
recebendo mensagens divinas, estão sendo enganadas 
pelo maligno. 
Ele faz isso, aproveitando-se do amor de vocês por 
Mim e tem como alvo, especialmente, as santas almas 
devotas. 

Qualquer pessoa que lhe diz, que tem uma mensagem do 
Céu, e pede para mudar ou alterar uma mensagem Minha, 
é um mentiroso. 
Não é desta forma, que Eu envio comunicações do Céu. 
As únicas mensagens, que Eu permito serem 
comunicadas de um visionário para outro, é para dar 
suporte e amor, mas somente quando necessário. 
Mensagens recebidas por profetas verdadeiros ou almas 
escolhidas, são verdadeiras ou falsas. Não há meio termo. 
O Céu nunca iria enviar uma mensagem para 
contradizer outra mensagem, recebida por uma alma 
escolhida. 
Cuidado com os falsos profetas! Aqueles que não 
percebem, que eles são falsos, podem causar danos 
terríveis, quando interferem com Minha Santa Palavra. 
Você, Minha filha, não deve se envolver com aqueles, que 
dizem que vêm em Meu Nome, a menos que Eu a instrua 
de outra forma. 
Os falsos profetas estão prontos e vão agora atacar esta 
missão. Você não deve se envolver com eles. 
Esteja alerta para esses perigos, porque o mais perigoso 
de todos será o homem, que vai vir dizendo que sou Eu. 
Permitam-se, Meus discípulos, a ser atraídos para os 
falsos profetas, e vocês serão presas fáceis para o 
Anticristo e seu Falso Profeta. 
Confiem na Minha Santa Palavra! Muitos de vocês não 
podem, ainda, aceitar a Verdade e vocês vão discutir 
Comigo, mas será inútil. Pois a maior crítica que têm de 
Mim, é que Eu amo todos os filhos de Deus, 
especialmente os pecadores. 
Eu amo a todos igualmente. Para aqueles de vocês, que 
Me acusam de favorecer os pecadores, saibam disso: 
Nunca tentem confundir outros, dizendo que Jesus tolera 
o pecado. Vocês sabem que isso é uma mentira. Eu 
detesto o pecado, mas amo o pecador. Seu Jesus 
 
562. Muitas pessoas estão procurando a 
Verdade e não conseguem encontrá-la 
Recebido domingo, 23 de setembro de 2012, 09:00 
 
Minha muito amada filha, chegará um momento em que o 
homem deve se perguntar: “Quem sou eu e por que eu 
vivo?” 
A única resposta que lhe trará paz é, quando ele entender 
que é um filho de Deus. 
Ao invés de negar a Verdade, por causa das pressões 
exercidas por aqueles, que ridicularizam os que acreditam 
em Deus, ele deve ser honesto consigo mesmo. 
Ele sabe que o amor, que ele sente, vem de Deus. 
Ele sabe no seu coração, que a miséria que sente, quando 
está na escuridão e no desespero, vem do outro lado. O 
lado escuro. 
Muitas pessoas estão procurando a Verdade e não 
conseguem encontrá-la. 
Mesmo com a Verdade escrita na Sagrada Escritura, 
muitos não conseguem aceitar que ela (a Bíblia) contém 
todas as respostas que procuram. 
Vocês devem abraçar a Verdade e agarrá-la por toda a 
vida, porque ela é o caminho para a salvação. 
Muitas pessoas vão fazer tudo o que for possível, para 
negar a Verdade. Elas vão usar principalmente a 
inteligência humana, para rasgar a Verdade à parte, e 
acreditar em uma mentira. 
Cada argumento será feito para negar a Verdade de Deus. 
Tão convincente serão esses argumentos, que muitos 
crentes vão achar difícil defender a Verdade. 
Sua fé vai resistir ao teste de tempo, mas somente se 
vocês permitirem-Me guiá-los dias e noites. 
E para que Eu possa guiá-los, vocês nunca devem tirar os 
olhos de Mim, mas apoiar-se em Mim como suporte. 
Falem Comigo! Comuniquem-se Comigo a qualquer hora 
do dia, no carro, no trabalho, na escola ou na sua igreja. 
Não importa onde, porque vocês podem Me chamar a 
qualquer momento, e Eu vou responder. 
Este caminho, o caminho para o Calvário, é o destino dos 
Meus seguidores. É um morro muito difícil de subir. Vocês 
devem suportar os reveses e a dor da rejeição daqueles, 
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que não vão aceitar o seu direito de praticar a sua religião. 
O topo da colina deve ser o seu objetivo. Somente quando 
vocês chegarem ao topo, vão encontrar a paz. 
Perseverem, Meus amados seguidores, e vocês sentirão o 
Meu Amor de tal forma, que terão uma força, que não 
acreditariam ser possível. 
Eu os amo. Eu caminho com vocês. Eu nunca vou deixar 
lhes. Eu abençoo a todos. Seu Jesus 
 
563. Preparem-se para testemunhar sinais, 
que em breve serão revelados do Céu 
Recebido domingo, 23 de setembro de 2012, 20:00 
 
Minha muito amada filha, é com amor que Eu peço a 
todos os filhos de Deus para preparar-se para 
testemunhar sinais, que em breve serão revelados do 
Céu. 
Sinais serão apresentados para o mundo de maneiras 
diferentes, a fim de despertar os filhos de Deus. Muitos 
vão tentar negar estes sinais e descartá-los como sendo 
supersticiosos e imaginações dos crentes. 
Para aqueles, que vão testemunhar os sinais, vocês 
devem saber que eles vão ajudá-los a preparar suas 
almas. Porque, quando vocês têm alimentadas as suas 
almas, e pedirem perdão dos seus pecados, seu 
sofrimento, após o GRANDE ALERTA, será mínimo. 
Aceitem estes sinais, estes milagres, como um Dom do 
Céu. Não os combatam ou os ignorem! Porque eles são a 
prova da Minha Promessa, para preparar todos vocês 
antes da Minha Segunda Vinda. Vão agora e tenham fé! A 
confiança é o mais importante ato de lealdade para Mim, o 
seu Jesus. Confiem em Mim, e tudo ficará bem. Seu Jesus 
 
564. Qualquer homem que odeia o outro, 
por causa da sua religião, não ama 
verdadeiramente a Deus 
Recebido segunda-feira, 24 de setembro de 2012, 15:55 
 
Minha muito amada filha, qualquer homem que odeia o 
outro, por causa da sua religião, não ama 
verdadeiramente a Deus. 
Me enoja ver a hipocrisia daqueles, que se dizem devotos 
seguidores de Deus. 
Estas pessoas ameaçam matar aqueles, que discordam 
deles, e matar aqueles, que insultam os seus deuses. 
É um pecado odiar o outro. É um pecado mortal, matar o 
outro, ou tentar ferir de morte uma outra alma em nome da 
religião. 
Vocês não sabem que, se forem rápidos em condenar o 
outro à morte, porque insulta a Deus, vocês não estão 
seguindo as Leis de Deus? 
Eu chamo a todas as religiões e todos os credos, que 
dizem acreditar em Deus. Se vocês acreditam em Deus, 
então devem mostrar amor aos outros, mesmo que eles 
lhes atormentam ou insultam. 
Muitos caminhos levam ao Meu Pai, mas só há um Deus. 
O verdadeiro Deus é o Criador do mundo e vocês só 
podem ser aceitos em Seu Reino, se amam o seu 
próximo, e isso inclui seus inimigos. 
É muito fácil odiar os outros, porque os espíritos do mal 
infestam e atormentam os filhos de Deus a cada segundo. 
O mal se alegra, se um homem religioso, que abertamente 
professa amar a Deus, incita o ódio e não pensa duas 
vezes antes de matar aqueles, que ele acredita serem 
seus inimigos. 
Ninguém vai escapar da punição, se mata o outro. 
Ninguém vai ser aceito no Novo Paraíso, se ele mata o 
outro em Nome do Meu Pai. 
Pode ser difícil e pode machucá-los se alguém insulta sua 
fé, mas vocês devem rezar por ele e nunca devem 
esquecer o mandamento "Não matarás"! 
Os Mandamentos do Meu Pai são muito simples. Eles são 
claros. Eles não precisam ser definidos, mas ai da pessoa 
que quebra as Leis do Meu Pai! 
Seu Jesus 
 

565. Existem apenas três maneiras de 
proteger-se do mal 
Recebido terça-feira, 25 de setembro de 2012, 12:50 
 
Minha muito amada filha, você nunca deve tornar-se 
complacente e sentir que esta missão, quando parece 
estar indo bem, por um momento vai escapar do flagelo do 
mal. Ele está furioso. Ele pega cada tarefa que você 
realiza, cria problemas e obstáculos, para deixá-la 
frustrada e impotente. 
Muitas pessoas estão cegas e não veem o flagelo que o 
mal inflige à Humanidade. Porque eles não podem vê-lo, 
eles não acreditam que ele existe. Aqueles que abrem 
caminho para ele, através do pecado, e permite-o entrar 
nas suas almas, vão achar que é impossível livrar-se da 
dor terrível e do descontentamento, que ele vai trazer para 
suas vidas. 
Existem apenas três maneiras de proteger-se do mal: 
A primeira é: O Sacramento da Confissão, que limpa a 
sua alma, se você for sincero em seu arrependimento. 
Para os não-Católicos: por favor aceitem o Dom da 
Indulgência Plenária com a Cruzada de Oração (24), 
dado ao mundo com esta missão. 
A segunda maneira: é através da devoção diária a Minha 
Mãe, que tem sido dado o poder de esmagar Satanás. 
Seu Santo Rosário é um escudo importante, que irá cobrir 
vocês e suas famílias de seu mau olhar. 
A terceira maneira: é com o estado de Graça, que vocês 
conseguem através de uma comunicação regular Comigo, 
ao Me receber na Santa Eucaristia. 
 
Muitas pessoas, que querem fugir das garras de Satanás, 
e que, em seus corações, sabem que foram sugados por 
um turbilhão do mal, devem voltar-se para Mim e pedir-Me 
para ajudá-los através desta Cruzada de Orações 
especial (78): Salvai-me do Mal 
 
Ó Jesus, protegei-me do poder de Satanás! Levai-me 
para o Vosso coração, porque eu me liberto toda 
minha fidelidade a ele e a seus maus caminhos. 
Eu entrego a minha vontade e venho diante de Vós  
com meus joelhos dobrados e com um coração 
humilde e contrito. Eu deixo a minha vida em Vossos 
Santos Braços. Salvai-me do mal! Libertai-me e levai-
me para o Vosso porto seguro de proteção, agora e 
para sempre. Amém. 
Seu Jesus 
 
566. Virgem Maria: Grandes mudanças 
acontecerão no mundo, muito em breve 
Recebido quarta-feira, 26 de setembro de 2012, 16:40 
 
Minha filha, grandes mudanças acontecerão no mundo, 
muito em breve. 
É o momento para o plano da Salvação ser introduzido em 
todos os Países, nos corações da Humanidade. 
Muitas pessoas serão abaladas com a Verdade, de onde 
eles vêm e como eles devem redimir-se diante de Deus. 
Tão despreparados estão os filhos de Deus para estes 
grandes eventos...  
É por causa do Amor de Deus por todos os seus filhos, 
que vocês estão sendo avisados. 
Se ignorarem estes sinais de alerta, vocês se colocam em 
perigo. Se rirem ou zombarem destas Intervenções 
Divinas, que acontecerão para trazer os corações dos 
homens ao Coração de Deus, vocês vão sofrer. 
Filhos, vocês devem ficar alerta em todos os momentos! 
Os sinais do Céu e o milagre da Intervenção Divina estão 
se aproximando a cada dia. 
Rezem, para que a vocês sejam dadas as Graças para 
abrir seus corações para a Misericórdia do Meu amado 
Filho, Jesus Cristo. 
Todos os caminhos estão se abrindo para atrair os filhos 
de Deus de volta para o refúgio do Seu Sagrado Coração. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
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567. O pecado pode ser perdoado enquanto 
estão vivos. Não depois da morte. 
Recebido quarta-feira, 26 de setembro de 2012, 22:12 
 
Minha muito amada filha, Eu permito para você este 
intenso sofrimento físico, para salvar mais almas hoje. 
Ofereça esta dor pelas almas selecionadas, que você 
deve Me ajudar a salvar. Esta dor não vai durar muito 
tempo, mas quando você se sentir aliviada, saiba que 
muitas almas foram salvas do fogo do inferno e agora 
estão no Purgatório, esperando a purificação. 
Como uma alma vítima, você tem que aceitar que Eu 
posso permitir-lhe momentos de sofrimento, para ajudar a 
salvar as almas dos filhos de Deus. Um dia você vai 
encontrar estas almas e então você vai entender o quanto 
isso traz felicidade ao Meu Pai. Saiba que, quando você 
sofre, Eu sofro com você, a fim de facilitar a sua dor. Você 
não está sozinha. Quando você sente que não pode 
respirar, este é o mesmo sentimento de sufocamento 
sentida por almas que, após a morte, enfrentam a fumaça 
dos fogos do inferno. 
É importante que as pessoas saibam a Verdade da vida 
após a morte!  
Depois que a alma deixa o corpo, se está em um estado 
de Graça ou não, Satanás a atormenta por meio do poder 
da sedução. Ele tenta, mesmo assim, chamar as almas 
para ele. A oração para estas almas é muito importante. 
Eu chamo as almas para a Minha Luz. Mas somente 
aqueles, que estão em um estado de Graça, podem 
resistir ao Poder da Minha Luz de Misericórdia. Se eles 
não estão puros de alma, então eles devem ser 
purificados no Purgatório. 
Minha filha, há muitas camadas no Purgatório e, 
dependendo dos pecados cometidos pela alma, serão 
preenchidas com o fogo purificador do Espírito Santo. 
O Purgatório é doloroso para a alma, e aquelas que têm 
que passar o tempo lá, sentirão como uma dor física como 
se elas ainda estivessem vivas. 
Que ninguém subestime os sacrifícios necessários para 
manter suas almas em um estado digno do Reino do Meu 
Pai! 
Meu Pai ama todos os Seus filhos, mas as almas devem 
ganhar o direito de estar aptas para entrar no Reino do 
Meu Pai. Para serem dignas, devem redimir-se diante de 
Mim, enquanto elas ainda estão vivas. Elas devem expiar 
os seus pecados com um coração sincero. 
Mesmo na hora da morte, um pecador pode aproveitar-se 
da Minha Misericórdia, pedindo-Me para perdoar-lhe os 
seus pecados. Vou estender a Mão para ele e levá-lo em 
Meus Braços. Eu vou derramar a Minha Misericórdia sobre 
ele e, em seguida, levá-lo pela mão para os Portões do 
Paraíso. 
O pecado pode ser perdoado enquanto estão vivos. Não 
depois da morte. Seu Jesus 
 
568. Dois bilhões de almas recusarão 
Minha Mão de Misericórdia  
Recebido quinta-feira, 27 de setembro de 2012, 09:00 
 
Minha muito amada filha, a missão de salvar os dois 
bilhões de almas, que recusarão Minha Mão de 
Misericórdia, devem fazer parte da oração diária para 
todos aqueles, que se chamam “um Cruzado de Deus”. 
Tantos milagres resultarão, que grande parte da 
Humanidade está sendo dada o Dom da Salvação para 
entrar no Novo Paraíso. 
A dor no Meu Sagrado Coração é imensa, por causa 
dessas almas perdidas. Por isso Meus discípulos devem 
rezar muito, para que todas elas possam estar unidas 
como uma família na Nova Era (Nova Era de paz, os 1000 
anos de Paraíso na Terra), pois, se a Minha família estiver 
desunida, isso vai trazer-Me terrível agonia. 
Eu apelo a todos vocês para salvar estas almas, que vão 
teimosamente rejeitar a aceitação de Deus, recitem esta  
 

Cruzada de Oração (79): Por 2 bilhões de almas 
perdidas 
 
Ó querido Jesus, eu Vos imploro: derramai Vossa 
Misericórdia sobre as almas perdidas! Perdoai-lhes a 
rejeição a Vós e usai a minha oração e o meu 
sofrimento para que possais, por meio de Vossa 
misericórdia, derramar sobre elas as Graças de que 
necessitam, para santificar as suas almas. Peço o 
Dom de clemência para suas almas. Eu peço para 
abrirdes seus corações, para que elas venham para 
Vós e Vos peçam para preenchê-las com o Espírito 
Santo, para que possam aceitar a Verdade do Vosso 
Amor e viver Convosco e com toda a família de Deus, 
para sempre. Amém. 
 
É difícil para muitas pessoas aceitar a Misericórdia de 
Deus. Isso é por causa do poder, que Satanás mantém 
sobre elas; mas, em muitos casos, elas nem sabem disso. 
No entanto, em alguns casos, elas não têm dúvidas sobre 
a existência de Deus, mas elas escolhem Satanás, no 
pleno conhecimento de que Deus existe e que Ele as 
criou. Elas dão as costas para o Reino de Deus. 
O reino que escolhem é o reino prometido a elas por 
Satanás. Elas acreditam que este reino, no final do tempo, 
oferece grandes riquezas, grandes maravilhas, e que será 
um mundo que reluz, mesmo que não venha ser assim. 
Tudo o que elas vão encontrar é um grande lago de fogo, 
onde elas vão sofrer pela mão do maligno. Ele vai 
atormentá-las pela eternidade e elas vão sofrer cada 
segundo esta dor, que nunca pode terminar. 
Agora vocês sabem porque Eu sofro tanta agonia, porque 
o próprio pensamento do sofrimento que está à frente para 
tais almas, é demais para suportar. 
Apenas suas orações, Meus seguidores, e a Minha 
Misericórdia pode oferecer-lhes alguma esperança. 
Ajudem-Me a salvá-las! Seu Jesus 
 
569. Este homem vai dizer ao mundo que 
ele é o Messias e ele será aplaudido por 
muitos líderes do mundo 
Recebido sexta-feira, 28 de setembro de 2012, 22:15 
 
Minha muito amada filha, as grandes mudanças do 
mundo, anunciada antes da Minha Segunda Vinda, estão 
prestes a se desdobrar camada por camada. 
O momento para os impostores, que dizem que virão em 
Meu Nome e de apresentar-se ao mundo, está muito 
próximo. 
Muitas pessoas serão enganadas ao acreditar nesses 
falsos profetas, porque eles se anunciarão com grande 
pompa. 
Mas um entre eles enganará a muitos, porque ele irá 
se apresentar como o rei, de uma forma humilde, para 
convencer as pessoas de que ele seja Eu, Jesus 
Cristo. 
Este homem vai dizer ao mundo que ele é o Messias e ele 
será aplaudido por muitos líderes do mundo. 
Primeiramente eles vão apresentar-lhe como um líder 
político extraordinário e compassivo. 
Ele será visto como um talentoso pacificador, como Eu já 
lhes disse. Sua vaidade e graças irão exibir uma imagem 
mística, que parecerão ser de origem divina. 
Sua bela e boa aparência e sua personalidade tentadora 
vai apelar para as massas. 
Ele vai ser revelado ao mundo em breve, e sua 
aparência será repentina. 
Os líderes, que irão apresentá-lo como um salvador, o 
homem que vai levar o fim à guerra no Oriente Médio, são 
respeitados em muitas partes do mundo. É por isso que 
este falso messias será aceito tão facilmente. 
Depois de algum tempo, o seu apelo vai se espalhar. A 
mídia vai elogiar suas habilidades diplomáticas e 
muitos serão seus seguidores. 
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Este é o homem que vai dizer que ele é o messias. Ele vai 
dizer a todos que ele é Jesus Cristo, que voltou para 
anunciar a sua segunda vinda. 
Ele é o Anticristo. 
Não se deixem enganar nem por um momento! Eu, Jesus 
Cristo, vim na carne pela primeira vez, para salvar a 
Humanidade. Mas saibam disso: Não vou chegar na carne 
dessa vez. Eu virei como um ladrão de noite. Eu vou 
preparar o mundo através destas mensagens, mas Eu não 
vou dizer o dia ou a hora, porque Eu não sei disso. Só 
Meu Pai sabe o tempo. 
Eu vou anunciar Minha Segunda Vinda antes do sinal 
da Minha Chegada, que vai aparecer no céu para todo 
o mundo. 
Qualquer homem, que afirma ser Jesus Cristo, e que 
caminha sobre a Terra como um homem, é um 
mentiroso. 
Corram, porque ele trará incontável miséria e sofrimento! 
Sua falsidade vai embalar as almas em um falso amor de 
Deus. Ele vai torcer a Verdade. Aqueles, que o seguirem, 
estarão em grande perigo. Seu Jesus 
 
570. Os crentes nunca devem sentir 
segurança do seu conhecimento e de que 
sabem a Verdade 
Recebido sábado, 29 de setembro de 2012, 19:15 
 
Minha muito amada filha, Eu devo dizer a todos aqueles 
que acreditam em Mim, Jesus Cristo, para acordar e viver 
as suas vidas em Mim agora. 
Essas mensagens não estão sendo dadas apenas para 
advertir aqueles, que não acreditam em Cristo, o Redentor 
da Humanidade, elas também são para os crentes em 
Deus. 
Os crentes nunca devem sentir segurança do seu 
conhecimento e de que sabem a Verdade. 
Para aqueles de vocês, que dizem que sabem a Verdade 
dos Meus Ensinamentos: vocês nunca devem sentir-se 
satisfeitos consigo mesmo! Se vocês fizerem isto, então 
pode significar que vão negligenciar o trabalho necessário 
para santificar as suas almas. 
Os crentes podem estar confusos sobre os Meus 
Ensinamentos. Muitos não entendem o significado da 
Minha Segunda Vinda. 
Muitos dos Meus seguidores acham que isso significa que 
toda a Humanidade vai estar ciente de qualquer maneira, 
e que, através da Minha Misericórdia, eles serão salvos. 
Oh, como Eu gostaria que isso fosse verdade! Isso me 
traria alívio final. Mas, infelizmente, muitos não estarão 
preparados. Muitos se recusarão a ouvir as Minhas 
advertências e instruções. E assim, vão deixar de se 
preparar adequadamente. 
Minha Segunda Vinda vai acontecer. Para os crentes, que 
dizem que acreditam na Verdade contida na Bíblia 
Sagrada, saibam disso: É fácil para vocês aceitar o que foi 
profetizado nela e que já aconteceu. Mas não é tão fácil 
de aceitar as profecias futuras, ainda a ser testemunhadas 
pela Humanidade. 
Aceitem também o fato de que as Mensagens Divinas 
serão enviadas para prepará-los! Aceitem que esta 
preparação está ocorrendo agora! 
Estejam vigilantes em todos os momentos! Não Me 
rejeitem neste momento, porque este é o tempo da 
preparação! Sejam gratos a este grande presente, que 
está sendo dado a vocês! O seu amado Jesus 
 
571. Muitas pessoas hoje estão obcecadas 
com a busca da fama e da glória pessoal 
Recebido sábado, 29 de setembro de 2012, 23:00 
 
Minha muito amada filha, por que é que tantas pessoas no 
mundo acreditam que a sua mortalidade é por tempo 
indeterminado? 
Muitas pessoas hoje estão obcecadas com a busca da 
fama e da glória pessoal. Muitos daqueles, que procuram 
e alcançam grande reconhecimento e sucesso, são 

idolatrados por aqueles, que acreditam que esta é a glória 
que eles devem esforçar-se e que irá satisfazê-los. 
Muito pouco do seu tempo é gasto no que realmente 
importa. Eles pisam sobre os outros, para conseguir o que 
querem, por causa de seu desejo insaciável de brilhar em 
glória diante do mundo. 
Sua vaidade é alimentada pelo mundo do entretenimento, 
da mídia, e sua busca de auto-perfeição é aplaudida. 
É para isso, que hoje as pessoas comuns se esforçam. 
Eles abertamente admiram tal ambição e esta torna-se 
como uma religião. Eles idolatram aqueles que chegam a 
tais alturas e depois começam a imitar as suas vidas. 
Nem uma vez eles consideram que tais coisas trazem 
consequências reais. Eles nunca param para se 
perguntar: "É nisto, que minha vida consiste?" 
Na maioria das vezes, eles não acreditam em Deus, pois 
se o fizessem, saberiam como é desagradável diante de 
Deus, procurar bajulação desta forma. 
Quando uma pessoa busca constantemente atenção, 
bajulação e é obcecada com a imagem que retrata ao 
mundo, ela não entende que curto é este caminho. Ele vai 
desaparecer com o tempo e ela vai encontrar-se vazia e 
sem amor para compartilhar com os outros. 
Elas gastam muito do seu tempo amando-se, e não terão 
espaço para qualquer outro amor. Elas colocam suas 
próprias necessidades antes dos outros. Elas vão fazer 
qualquer coisa, inclusive cometer atos, que ofendem a 
Deus, para alcançar a glória de si mesmo. 
A esta geração tem sido dita tantas mentiras sobre como 
viver suas vidas. Eles são incentivados por um mundo, 
que acredita, que o ganho material, a celebridade, a 
cultura e a ambição vão trazer uma grande admiração, e 
que estas são as coisas mais importantes para conquistar. 
Eles sabem muito pouco. Eles vão ficar chocados, quando 
descobrirem como estavam errados. 
As pessoas que levam tais vidas, enfrentarão decepção 
quando seus desejos não forem satisfeitos. Cada ato, que 
proporciona mais prazer, através da auto-obcecada 
ambição, vai falhar e não trará paz. 
Rezem, para que em breve as pessoas percebam que a 
busca da fama e da glória pessoal só satisfaz por um curto 
tempo. Há apenas um objetivo, que vocês devem se 
esforçar, que é: seguir os Ensinamentos do Senhor. 
Quando vocês fizerem isso, estarão em paz. 
Vocês ainda podem desfrutar muitos dos prazeres do 
mundo, mas vão entender o que realmente importa. 
Muitos jovens se preocupam demasiadamente na forma 
como aparecem para os outros. As pressões sobre eles, 
para levar suas vidas, perseguindo os mesmos objetivos 
que as celebridades que admiram, estão prejudicando 
suas almas. 
Isto bloqueia a realidade do que é agradável a Deus. 
Isto está bloqueando a Verdade. 
Só a Verdade vai fazê-los sentir satisfeitos e trazer-lhes 
paz, amor, alegria e felicidade. 
Eu sou a Vida que eles procuram. 
Em Mim eles vão encontrar uma vida de Glória. 
Esta é a Glória que devem procurar. 
Pois, eles vão viver uma vida de Grande Glória no Novo 
Paraíso, se voltarem para Mim. 
Esta é a única glória, que lhes trará alegria indescritível. 
Seu Jesus 
 
572. Uma vez experimentado o Amor de 
Deus, ninguém mais consegue viver sem 
Ele 
Recebido segunda-feira, 1° de outubro de 2012, 16:30 
 
Minha muito amada filha, você tem que aceitar que, 
quando Meus seguidores acreditam nestas mensagens, 
isso vai trazer-lhes um tormento na alma de vez em 
quando. 
Muitos se alegrarão quando lerem Minha Santa Palavra e 
aceitá-la como um milagre. Outros também vão aceitar 
Minhas mensagens, mas, em certos dias, eles serão 
assaltados pelas dúvidas, isto é normal. 
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Alguns vão questionar e questionar, se elas são realmente 
do Céu. Em seguida, eles estarão cheios de angústia, 
porque eles sabem que suas vidas estão prestes a mudar, 
e que a Segunda Vinda será testemunhada por eles. 
Isto significa que a vida que levaram até agora, vai mudar 
de tal forma, como nunca imaginaram. 
Isto é assustador para muitos, porque eles querem se 
apegar a suas antigas vidas complacentes, mesmo 
quando eram infelizes. 
O medo do futuro, o medo da Mão de Deus e o medo do 
exército de Satanás atormenta-os. No entanto, enquanto 
Minhas mensagens golpeiam o medo em seus corações, 
às vezes, elas também trazem conforto. 
Porque uma coisa é certa: Eles vão sentir Meu Espírito 
Santo em suas almas e quando isso acontecer, eles irão 
se familiarizar com o Amor de Deus. 
Uma vez experimentado o Amor de Deus, ninguém mais 
consegue viver sem ele. O Amor de Deus traz paz. Então, 
Meus seguidores, não importa o quanto medo vocês 
tenham, vocês devem se lembrar que Eu, o seu Jesus, 
nunca os abandonarei! 
Vocês são Meus! 
Eu sou a Vida em suas almas. Por Mim, serão salvos. 
Estou cheio de Misericórdia pelas almas que voltam para 
Mim, pedindo ajuda. Eu não vou deixar vocês sofrer nas 
mãos dos seguidores de Satanás. Eu lhes cobrirei com o 
Meu Precioso Sangue. Vocês não têm nada a temer. 
Em vez disso, a vocês estão sendo dadas Graças para se 
prepararem. Agora vocês têm que ser corajosos; não 
permitam que as dúvidas venham nublar o seu amor por 
Mim ou cegar-lhes para a Verdade destas mensagens! 
Elas são Meu presente para vocês. Elas estão sendo 
dadas a vocês, para que sejam protegidos e seguros 
contra os danos. 
Peçam-Me sempre para acalmar seus medos, pois eles 
são plantados como sementes de descontentamento em 
suas mentes pelo mal, a fim de distraí-los. 
Eu os abençoo e dou-lhes a paz e Minha proteção. 
Confiem sempre em Mim! Seu Jesus 
 
573. Virgem Maria: Muitos dos líderes da 
Igreja do Meu Filho não dizem nada. Eles já 
não defendem mais publicamente o Santo 
Nome do Meu Filho. 
Recebido terça-feira, 2 de outubro de 2012, 15:30 
 
Minha filha, os movimentos para insultar o Nome do Meu 
amado Filho, Jesus Cristo, estão aumentando. 
Não é o suficiente que eles O neguem, muitos querem 
insultar Sua imagem na mente daqueles, que acreditam 
Nele. 
A crucificação do Corpo do Meu Filho, a Crucificação 
da Sua Igreja, está aumentando. 
Muitos dos líderes da Igreja do Meu Filho não dizem nada. 
Eles já não defendem mais publicamente o Santo Nome 
do Meu Filho. Eles não têm a coragem de defender o 
Corpo do Meu Filho, a Sua Igreja na Terra. 
Muitos não querem chamar a atenção indesejada, por 
causa dos pecados dos sacerdotes no passado. Muitos, 
simplesmente, não têm a forte fé necessária, para ser um 
verdadeiro testemunho da Verdade dos Ensinamentos do 
Meu Filho. 
Muitas pessoas no mundo não acreditam na existência de 
Meu Filho e isto O faz chorar. 
Muitos, que sabem a Verdade, acham que é aceitável 
mostrar desrespeito, ouvindo as blasfêmias, e ainda 
permanecem em silêncio. 
Filhos, vocês devem falar sobre a Verdade da 
Crucificação do Meu Filho abertamente e sem medo. As 
pessoas vão ouvir. Vocês serão ouvidos. Se cada servo 
do Meu Filho permanece em silêncio, então, quem vai 
falar sobre Ele? 
Quem espalhará Sua Santa Palavra neste momento, em 
que muitos dos filhos de Deus negam a Sua existência? 

Muito em breve, eles não terão mais desculpas. Quando 
verem o estado das suas almas, vão entender pela 
primeira vez que têm uma alma. 
Rezem, para que eles se tornem mais fortes, depois disso 
e que se tornem verdadeiros soldados de Cristo. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
574. O Cristianismo está sendo atacado por 
uma razão principal 
Recebido quarta-feira, 3 de outubro de 2012, 13:30 
 
Eu sou seu amado esposo místico, o Filho do Homem, 
nascido da Imaculada Virgem Maria. 
Minha muito amada filha, cada horror que testemunhei no 
Jardim do Getsêmani, quando fui insultado pelo mal, está 
acontecendo no mundo agora, diante dos Meus olhos. 
As pessoas em toda parte perderam sua fé. Elas andam 
em um mar de confusão e em um estado de apostasia, 
nunca testemunhado no mundo em uma escala tão 
grande antes. 
O amor de um para com o outro morreu. 
O respeito das necessidades dos outros não é mais 
considerado uma característica admirável. 
Ganância, luxúria e inveja controlam as mentes de muitos 
no mundo de hoje. Frios em seus corações, eles não 
valorizam mais a vida, em si, e não se preocupam em 
nada sobre o assassinato. Parece uma coisa normal. 
O Cristianismo está sendo atacado por uma razão 
principal: Por não permitir que as leis, que toleram o 
pecado, sejam introduzidas com facilidade em seus 
Países. 
A obsessão com as falsas religiões e falsos ídolos é 
galopante. 
Minha Igreja está entrando em colapso, e os Meus servos 
sagrados, em sua maior parte, não estão enfatizando o 
perigo do pecado e da verdade da vida eterna. 
Ódio, guerra, ganância, luxúria, inveja e egoísmo estão 
vinculados em um estado falso, um estado, que não tem 
semelhança com a Verdade dos Meus Ensinamentos. 
Eu sabia, no Jardim de Getsêmani, que a Minha Morte na 
Cruz não seria vista pelo que ela era, por essa geração de 
hoje. Esta foi a dor, que rasgou o Meu Coração como uma 
espada. 
O sacrifício que Eu fiz pelos homens, para redimi-los 
diante do Meu Pai, não é reconhecido hoje. Quanto eles 
têm esquecido... ! Quanto eles não foram informados... ! 
Tudo isso tem a ver com o pecado da tolerância, 
apresentado ao mundo como uma coisa boa. 
As guerras e o ódio se espalham como um vírus, porque 
são planejadas pelo maligno. A dor dos Meus seguidores 
se unirá com Minha dor, ao testemunhar as obscenidades, 
que serão vomitadas por estes líderes dos governos, que 
seguem as mentiras, embutidas em suas almas, por 
Satanás. 
Satanás e seus demônios são muito poderosos. Nunca 
acreditem, nem por um minuto, que é fácil afrouxar o 
aperto que eles têm sobre uma pessoa, que lhes permitiu 
infiltrar em sua alma. Eles não vão desistir facilmente, mas 
vão tentar impedir que as almas, que querem retornar a 
Mim, buscando ajuda, sintam-se desamparadas. 
Estas almas vão achar que rezar é uma tortura. As 
palavras não sairão das suas bocas. Quando pensarem 
em Mim, elas vão sentir uma total aversão. Por mais que 
tentem, será uma tarefa árdua. 
Para aqueles, que dizem que são boas pessoas, que não 
fazem mal aos outros, mas, que não Me aceitam em suas 
vidas, saibam disso: Vocês não são um seguidor de 
Cristo. Se não vierem a Mim, não poderão ser aceitos no 
Reino do Meu Pai. 
Entrar no Reino do Meu Pai exige preparação. Satanás 
pode se mover tão rapidamente, para distrair as almas, 
que muitos serão tomados de surpresa. 
Nestes tempos de grande agitação no mundo, e falta de 
consciência de Meu Pai, Deus, o Criador de todas as 
coisas, só pode resultar em uma coisa: Catástrofes.  
Castigos serão derramados sobre o mundo, a fim de 
salvar a Humanidade, para purificá-la. 
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Se as pessoas se recusam a ouvir, elas não vão saber a 
Verdade. 
A Verdade vai salvar, não só as suas vidas na Terra, mas 
vai dar-lhes a Vida Eterna. 
Não aceitar a Verdade resulta na morte, do corpo e da 
alma. 
Chegou a hora para a Humanidade fazer uma escolha. Eu 
não posso forçá-los a seguir-Me. Mesmo com todos os 
Dons, Graças e milagres, dados a eles, alguns ainda vão 
virar as costas. 
Apesar da Minha Grande Misericórdia, alguns ainda vão 
escolher a morte. Seu Jesus 
 
575. Deus Pai: Minha Mão da Justiça está 
esperando para castigar os governos, que 
conspiram machucar Meus filhos 
Recebido quinta-feira, 4 de outubro de 2012, 14:55 
 
Minha querida filha, Eu desejo que vocês saibam que, o 
mundo terá que passar por uma grande limpeza, que não 
será agradável, mas a Minha Misericórdia é grande. 
Eu sou um oceano de Misericórdia e vou implementar 
grandes mudanças, para garantir que todos os Meus filhos 
sejam salvos da catástrofe. A catástrofe de que Eu falo, é 
sobre o trabalho de uma força secreta do mal no mundo, 
que está tentando controlar todas as nações, para seu 
próprio ganho perverso. 
Muitas almas rejeitam a Misericórdia do Meu amado Filho. 
Muitos não vão reconhecê-Lo. Eles continuam a infligir 
sofrimentos negligentes sobre aqueles, que controlam, e 
pensam que seus pecados vão passar despercebidos. 
Eles podem lutar contra o Poder da Minha Mão, mas 
Minha Mão cairá sobre eles e vai destruí-los. 
Eles vão reconhecer o Poder de Deus, no tempo, mas, 
para muitos deles será tarde demais. 
Cada um dos Meus atos, incluindo grandes milagres, será 
testemunhado por toda a Humanidade em breve. Vou 
fazer tudo que posso, em Minha Misericórdia, que irá 
envolver a Humanidade como um grande oceano, para 
salvá-la. Nenhum homem será deixado pra trás, todos 
serão tocados por Meus presentes. 
Quando isso acontecer, Eu vou perseguir essas pessoas 
que querem Me afastar, e eles vão saber quem sou Eu. 
E estes líderes do mundo, que não implementam Minhas 
Leis Divinas e que flagelam a Terra com sua crueldade 
para com os Meus filhos, serão abatidos. Eu não vou 
permitir que escapem da Minha Justiça Divina. 
Eles estão sendo advertidos nesta mensagem, para parar 
agora! Eles devem rezar por orientação, se eles se 
sentem desconfortáveis ou sob pressão, para introduzir 
leis sobre nações, que irão causar sofrimento. 
Eu lhes dou este tempo agora, para parar o que estão 
fazendo, e para implorar-Me por ajuda para enfrentar os 
regimes perversos, que estão sendo planejados contra 
seus compatriotas. 
Eles sabem do que Eu estou falando. 
Eu sou o Criador da raça humana. Eu conheço cada um 
dos Meus filhos. O que eles veem. O que eles sentem. 
Como eles pensam. Conheço também, quem dentre eles, 
que juraram fidelidade a atos que causam enorme 
sofrimento a pessoas de todo o mundo. 
Minha Mão da Misericórdia está esperando para levá-los 
de volta para o refúgio do Meu Reino. 
Minha Mão de Justiça está esperando para castigar os 
governos, que conspiram para machucar Meus filhos. A 
vocês não será permitido causar este sofrimento. 
Pois, no momento em que vocês introduzirem leis, 
destinadas a controlar aqueles a quem servem, que são 
abomináveis para Mim, Eu vou enviar um castigo tão 
grande, para que ninguém fique em dúvida do que causou 
tal punição. 
Vocês são Meus filhos e devem vir a Mim para ter 
proteção. Sem a Minha proteção vocês vão estar à mercê 
de Satanás. 
Para que vocês não se esqueçam: ele, Satanás, odeia 
todos vocês. No entanto, por causa das suas poderosas e 

sutis formas sedutoras, vocês o seguem, na sua busca de 
poder, como escravos. 
Escolhem poder nesta Terra, que os exalte e traz o seu 
reconhecimento ao longo dos caminhos do Senhor, e 
vocês vão ser lançados para fora. 
Este alerta está sendo dado para garantir que vocês 
compreendam, que há um único Criador. Apenas um, o 
que criou a Humanidade. Só um que tem o Poder de 
trazer ao fim tudo o que existe na Terra. 
Deus, o Altíssimo, Criador de tudo o que é visível e 
invisível 
 
576. A Luz de Deus está presente em todos 
e em cada um de vocês 
Recebido sábado, 6 de outubro de 2012, 23:05 
 
Minha muito amada filha, quem Me ama verdadeiramente, 
deve ver os outros através dos Meus olhos. 
Quando vocês olham para outra pessoa, olhem bem e 
tentem ver Minha Presença, pois Eu estou presente em 
todas as almas, mesmo nas enegrecidas. 
Eu estou lá. Olhem e vocês vão Me ver! Esta é uma das 
Graças mais extraordinárias, dadas por Meu Pai Eterno a 
cada um de Seus filhos. 
A Luz de Deus está presente em todos e em cada um de 
vocês. 
Isto é amor e cada alma tem capacidade de amar. 
Quando vocês veem os outros, através dos Meus olhos, 
vocês vão sentir amor e este vai tocar as suas almas de 
uma forma, que não poderão negar. Este amor é real, mas 
vocês não podem vê-lo ou tocá-lo. Vocês também vão 
achar difícil explicar para os outros. No entanto, está lá. 
Se todos os filhos de Deus honrassem a Divina Presença 
do Meu Pai no mundo, em Seus filhos, então a paz 
reinaria na Terra. Busquem o amor, e vocês vão encontrá-
lo! 
Tomem um tempo para refletir sobre o que digo a vocês 
agora. A Luz do Amor de Deus é como uma estrela 
brilhante, presente em cada alma. Em alguns, ela brilha e 
vocês podem sentir o amor desta pessoa envolvendo 
vocês. Em outros, ela é um brilho tênue, difícil de 
encontrar, no entanto, ela está lá. 
Quando vocês olhar para o outro, pensem assim. Deus 
criou cada um de vocês. Vocês são irmãos e irmãs diante 
de Deus. Quando Ele vê que Seus filhos mostram amor e 
respeito um pelo outro, isto Lhe dá muita alegria. 
Quando eles lutam entre si, causando dificuldades e 
sofrimentos aos outros, Ele sente uma dor terrível. Como 
qualquer pai, Ele sente dor, quando Seus filhos não 
compartilham o Seu Amor, o Amor com que vocês foram 
criados. 
Lembrem-se também quando vocês magoam um ao outro, 
vocês machucam Meu Pai. Ele sente a dor, que infligem a 
Seus filhos. 
Pensem duas vezes na próxima vez que julgarem o outro 
duramente, ou mostrarem ódio pelo outro. Quando vocês 
fazem estas coisas, estão desagradando ao Meu Pai. 
Se alguém lhes machuca, rezem por ele. Porque, quando 
há tensão e falta de amor existente entre duas pessoas, 
isto é causado por espíritos malignos. 
Elevem-se acima dessa tentação! Amem os outros! 
Tratem-nos com respeito! Olhem para eles, como através 
dos olhos de Deus. Quando vocês fazem isso, vocês vão 
encontrar o amor. Vocês verão que é mais fácil viver com 
os outros e aceitar os erros dos outros. Seu Jesus 
 
577. Virgem Maria: Eu choro lágrimas de 
sangue por eles e Meu coração está pesado 
Recebido domingo, 7 de outubro de 2012, 11:00 
 
Minha filha, por favor rezem por Meus filhos perdidos, que 
aumentam em número a cada dia. Eles não acreditam, ou 
não conseguem acreditar em Meu Filho e caminham no 
outro caminho. 
Eu choro lágrimas de sangue por eles e Meu coração está 
pesado. Eles estão muito perdidos e se sentem vazios. 
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Eu rezo para que Deus, em sua Misericórdia, abra logo 
seus corações endurecidos. 
O GRANDE ALERTA está perto, Minha filha. Meus filhos 
precisam se preparar. Aqueles, que fugiram destas Santas 
Mensagens do Meu Filho e do Meu Pai Eterno, terão que 
responder a Deus. 
Muitos têm danificado esta missão e têm incentivado 
almas a virar as costas. Muitas destas almas já morreram 
em pecado mortal. Se elas aceitassem as orações dadas 
à Humanidade, por meio das Cruzadas de Orações, elas 
poderiam ter sido salvas. 
Aqueles, que não aceitam estas mensagens, não devem 
trabalhar com o maligno para minar a Palavra de Deus! 
Vocês devem rezar por ajuda necessária, para encontrar a 
paz dentro de vocês. 
Foi profetizado que o profeta do Tempo Final não seria 
aceito, mas muitos serão convertidos através da difusão 
da Palavra de Deus. 
Será perigoso rejeitar a ajuda, que está sendo enviada do 
Céu neste momento, para ajudar vocês salvar suas almas. 
Não insultem Meu Filho, não ouvindo o que Ele esta 
falando! Vocês podem fechar os seus ouvidos quando 
lerem estas mensagens do Céu, mas primeiramente vocês 
têm que ouvir! 
Seu livre-arbítrio significa que vocês podem escolher qual 
caminho desejam andar. 
Seu livre-arbítrio não significa que vocês têm o direito de 
blasfemar deliberadamente contra o Espírito Santo. 
Quando o GRANDE ALERTA ocorrer, vocês serão 
preenchidos com a Luz da Verdade. 
Suas almas serão iluminadas e vocês vão ver as ações 
boas e más, que fizeram em toda a sua vida. Nesta fase, 
muitos de vocês vão abraçar o Amor de Deus. 
Infelizmente, muitos vão ser teimosos em aceitar seus 
erros. Eles serão lançados fora e vão sofrer muito. 
Estejam preparados em todos os momentos! Pois o tempo 
é curto. 
Sua amada Mãe, Mãe de Deus, Mãe da Salvação 
 
578. O anúncio, para anunciar Minha 
Segunda Vinda, será repentino 
Recebido segunda-feira, 8 de outubro de 2012, 19:00 
 
Minha muito amada filha, Eu exorto todos os Meus 
seguidores que sejam fortes neste momento. 
Minha Santa Palavra, Meu presente para a Humanidade, 
dado a vocês através destas mensagens, será objeto de 
muitas críticas. 
Vocês devem permanecer fortes quando a Minha Palavra 
for dilacerada e menosprezada. Isso vai ser muito difícil, 
mas vocês têm que suportar esse tormento, pois é apenas 
o começo. 
O inimigo vai se levantar e derrubar Minhas mensagens, 
dada a cada um de vocês, para a salvação das almas. 
Ele conta todas as almas que ele seduz e depois as leva 
para longe das Minhas mensagens. Ele faz isso tentando 
os crentes primeiro, de modo que eles não trabalhem 
Comigo para salvar seus irmãos e irmãs. Ele não quer que 
vocês rezem para salvar suas almas. 
Qualquer servo da Minha Igreja, que os proíbe de rezar as 
Minha Cruzadas de Orações, precisa das suas orações. 
Eles não podem impedir Minhas orações de ser 
espalhadas. Quando eles fazem isso, eles precisam da 
sua ajuda. Infelizmente, muitas almas serão levadas para 
longe da Minha Missão, e esta missão é a última na face 
da Terra. 
Neste tempo será maior a divisão da Minha Igreja, um 
lado sofrendo para proteger Meu Evangelho, o outro 
tentando reinventar a Minha Igreja, modernizar os Meus 
Ensinamentos e trazer leis obscenas. 
Levantem-se com coragem e unam-se, pois este tempo 
está muito próximo e vocês vão ouvir novas práticas, e 
nenhuma destas novas práticas se aderem ao Meu 
verdadeiro Evangelho, aos Meus Ensinamentos e à 
Verdade. 

Estes ensaios vão pairar como grandes barricadas. Vocês, 
Meus discípulos, vão se sentir presos. Vocês vão se sentir 
desamparados e suas lágrimas vão fluir. 
Sua fraqueza será a sua força. É através do sofrimento 
que vão se tornar fortes, quando vocês assistirem este 
terrível flagelo. 
Para cada sofrimento que suportarem em Meu Nome, Eu 
vou fazer vocês ainda mais fortes. Perseverem e Eu lhes 
abençoarei com a graça da força, coragem e convicção. 
Vocês são Meu exército, Meu raio de Luz, no mundo. 
Cada tentativa será feita para extinguir esta Luz, mas será 
inútil. 
O raio de sua Luz, seu amor por Mim, vai ser iluminado de 
modo que se tornará como um farol de Luz e, em seguida, 
um grande incêndio. Este fogo do Espírito Santo, que vai 
agarrar cada um de vocês, vai espalhar as chamas para 
todos os cantos do mundo. 
Serão vocês, Meu precioso exército, que vai fazer isso. 
Vocês serão guiados pelo Céu. Vocês vão marchar para 
frente. Vocês vão pisar sobre as pobres almas do exército 
do mal, que estão sendo ditadas por Satanás e elas serão 
impotentes contra vocês. 
Logo depois, a Glória do Meu grande anúncio irá se 
manifestar no mundo. 
O anúncio para anunciar Minha Segunda Vinda será 
repentino. Também será inesperado, mesmo que vocês 
estejam bem preparados. Então vocês vão ser legados 
com o Grande Dom da Vida Eterna. Seu Jesus 
 
579. Esta nova religião mundial fará uma 
homenagem à besta 
Recebido terça-feira, 9 de outubro de 2012, 21:31 
 
Minha muito amada filha, muitas almas estão atentas 
neste momento, pois testemunham as rápidas mudanças 
na Minha Igreja Católica, que agora começam a se 
manifestar. 
Os sinais estão começando a mostrar tudo o que Eu 
profetizei através de você. A falta de Missas disponíveis 
pode ser vista. A Eucaristia não é mais facilmente 
acessível. O Sacramento da Confissão é limitado em 
muitas das Minhas Igrejas. 
Muitos das Minhas Igrejas não têm sacerdotes para 
administrá-las. Há tantos abandonando Minhas Igrejas, 
neste momento da tribulação, que em breve, estas igrejas 
serão entregue aos proprietários comerciais. 
Como a fé dos Cristãos está sendo testada, é importante, 
portanto, que continuem a rezar as Minhas Cruzadas de 
Orações. Em breve, novos servos serão introduzidos na 
Igreja Católica e nas outras Igrejas Cristãs. 
As diferenças religiosas primeiramente serão 
borradas nas bordas. Então, dentro de um curto 
espaço de tempo, vocês não irão mais reconhecer os 
Meus Ensinamentos, pois eles desaparecerão 
sutilmente. E em seu lugar vão aparecer uma série de 
vagas, mas poéticas, enunciadas, que promovam a 
tolerância do pecado. 
As mentiras, apresentadas para os fiéis inocentes, não 
serão percebidas no início. Depois, um profundo 
sentimento perturbador, de que algo não está certo, vai 
assombrar Meus seguidores. 
O engano final será quando os Santos Sacramentos 
forem substituídos por suplentes pagãos. 
Tudo será presidido pelo Falso Profeta, que afirmará ser o 
sumo sacerdote sobre todas as religiões, combinadas em 
uma só. Este nova religião mundial fará uma homenagem 
à besta. 
Todos aqueles, que seguirem cegamente, serão 
devorados pela besta e serão perdidos para Mim para 
sempre. 
A velocidade, com que isso vai acontecer, vai 
surpreender Meus seguidores.  
O plano está sendo cuidadosamente gerido.  
A campanha, para converter a hostilidade dos 
Cristãos, para a aceitação das leis seculares, está 
sendo planejada profissionalmente. 
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Está sendo planejada entre muitas nações, por um grupo, 
que usam personalidades, celebridades e figuras, os quais 
são respeitados pela maioria, para endossar suas más 
mentiras. 
Estejam avisados! Não aceitem mentiras! Não se 
envolvam com o plano de profanar o Meu Santo Nome! 
Seu Jesus, Rei e Redentor de toda a Humanidade 
 
580. O paganismo será aplicado em todas 
as Igrejas de Deus 
Recebido quarta-feira, 10 de outubro de 2012, 21:50 
 
Minha muito amada filha, diga ao mundo que eles devem 
despertar de seu sono! Se não o fizerem, eles não vão ver 
os planos malvados, que Eu predisse há algum tempo, se 
revelar. 
Eu estou falando sobre a dominação global, que está 
sendo orquestrada para destruir o Cristianismo. 
Minha Igreja está sendo dizimada, tijolo por tijolo. Meus 
servos sagrados estão sendo empurrados para além da 
sua resistência, deliberadamente. 
Minha Igreja também está sendo profanada por 
aqueles, que praticam a adoração da besta. 
Estes falsos impostores não são Cristãos. Eles praticam o 
ocultismo e infiltram todas as organizações, incluindo 
igrejas diferentes e religiões diferentes. O alvo deles, em 
particular, é a Igreja Católica. 
Esta é a Igreja que mais odeiam. Suas mentiras fizeram 
com que os Católicos sintam vergonha de se levantar e 
defender a sua Igreja. 
Suas mentiras dificultaram todas as Igrejas Cristãs de 
defender os Santos Sacramentos, ordenado por Deus. 
O paganismo será aplicado em todas as Igrejas de Deus e 
ai do homem, que se levantar para defender a Verdade de 
Deus. 
O momento da divisão da Humanidade chegou. Eu 
virei, e dividirei a Terra. 
Aqueles leais aos Meus Ensinamentos serão levados em 
Meus Braços. Aqueles, que desafiam a Deus, e 
blasfemam contra a Verdade, serão lançados fora. 
A batalha já começou. A evidência está sendo 
apresentada. 
Ainda há tempo para escolher entre as mentiras deste 
grupo satânico, que vem vestido de cordeiros, ou a 
Verdade, que a vocês vai ser dito que é uma mentira. 
Vocês devem estar alertas em todos os momentos! 
Mantenham os seus olhos abertos! Virem as costas 
quando o Meu Nome, o Meu Corpo e a Minha Palavra 
forem blasfemados! Seu Jesus 
 
581. Muitos de vocês Me negarão ao aceitar 
estas novas leis malvadas 
Recebido quinta-feira, 11 de outubro de 2012, 10:03 
 
Minha muito amada filha, as dificuldades que enfrentam 
Meus discípulos neste momento, são duas: 
Primeiro, eles têm que testemunhar as mentiras, que 
estão sendo ditas para eles, pelos governos seculares, 
que estão sendo forçados. Estas mentiras, na forma de 
novas leis propostas, novas ideias e novas regras, fazem 
apenas uma coisa: Elas quebram as Leis de Deus. Elas 
são as leis de tolerância, que permitem livremente os atos 
de pecado, para serem implantados em suas constituições 
e igrejas. 
O segundo tormento será devido às pressões, colocadas 
sobre vocês, por ousar falar a Verdade, a Palavra de 
Deus. Atreva-se a falar a Verdade, Minha filha, e você vai 
ser desafiada ferozmente. Então você vai ser acusada de 
ser anticristã e sem tolerância. 
Vocês vêm como Satanás trabalha? Ele engana as almas 
fracas para acreditar em mentiras e aceitar o pecado, 
denunciando o pecado, como se ele não existisse. 
Essas pessoas, que estão lado a lado em todas as 
nações, estão aumentando a pressão, a fim de destruir as 
Minhas Igrejas Cristãs, e para tornar o pecado aceitável. 
Eles pretendem silenciar os Meus seguidores e sua 

capacidade de expressar abertamente a Verdade da 
Minha Santa Palavra. 
Vocês vão sofrer por causa dessas abominações. Quando 
sofrerem, saibam que Eu Me uno estreitamente aos seus 
corações. 
Por favor sejam fortes por Minha causa! Vocês devem 
rezar por estas pobres almas iludidas, pois elas são como 
peões num jogo perverso, traçados por aqueles que 
honram a Satanás. 
Não se deixem enganar! Pois quando vocês acharem que 
a sua maldade, disfarçada em tolerância e amor pelos 
direitos dos outros, superou a Humanidade, a batalha vai 
se intensificar. 
A Mão do Meu Pai vai atacar com tanta força, que eles, os 
criminosos, serão varridos. Vocês nunca devem 
desesperar e achar que este grupo vai dominar Meus 
discípulos! Eles nunca serão capazes de fazer isso, 
mesmo que as vezes possa parecer. 
Acordem, Meus servos sagrados! Vocês não devem 
permitir ser intimidados ou sugados por este plano 
ardiloso, projetado para profanar a Palavra de Deus! 
Vocês devem defender os Ensinamentos de seu Salvador, 
e nunca Me negar! No entanto, vocês serão tentados a 
fazê-lo. Muitos de vocês Me negarão, ao aceitar essas 
novas leis que são más. 
Se vocês fizerem isso, Eu vou estar aguardando, porque 
se Me chamarem, vou segurá-los. Com a Minha 
Intervenção Divina, Eu os sustentarei. 
 
Por favor, rezem esta Ladainha (3): Defender a Palavra 
de Deus 
 
Ó querido Jesus, protegei-nos das mentiras, que 
ofendem a Deus! 
Protegei-nos de Satanás e do seu exército! 
Ajudai-nos a Vos amar mais! 
Amparai-nos em nossa batalha! 
Defendei-nos em nossa fé! 
Levai-nos ao Vosso refúgio de segurança! 
Ajudai-nos a levantarmo-nos e defendermos a Vossa 
Santa Vontade! 
Reforçai a nossa determinação de sermos Vossos 
verdadeiros discípulos! 
Dai-nos coragem! 
Dai-nos confiança! 
Orientai sobre o caminho da Verdade! 
Defendei-nos contra o inimigo! 
Derramai Vossas graças de proteção sobre nós! 
Ajudai-nos a evitarmos a tentação! 
Trazei-nos mais perto de Vosso Sagrado Coração! 
Ajudai-nos a permanecermos fiéis a Vós em todos os 
momentos! Amém. 
 
Vai, Meu exército, com calma e paz, na certeza de que 
estou perto de seus corações, nestes tempos 
assustadores. Quando vocês estiverem sozinhos, se 
sentirem perdidos ou abandonados, saibam disso: Neste 
momento Eu estou mais próximo de vocês. Neste 
momento a sua fraqueza vai transformar-se na sua grande 
força, assim como a força dos seus inimigos vai diminuir 
até não existir mais. Seu Jesus 
 
582. Haverá diferentes níveis no Novo 
Paraíso de 12 nações 
Recebido sexta-feira, 12 de outubro de 2012, 23:15 
 
Minha muito amada filha, Meu Amor é tão poderoso, que 
agora está sendo sentido por aqueles, que não conhecem 
a Deus. 
Apesar do mal, presente no mundo, os homens agora 
sentem um amor em seus corações pelos outros, que está 
em desacordo com a corrupção, presente nas almas, e 
que irá surpreendê-los. 
Tão inesperadamente surgirá este amor em suas almas, 
que muitos vão ser reduzidos às lágrimas. Estas lágrimas 
de amor, tão puro em seus corações, vão rasgá-los em 
dois. Eles não saberão por que se sentem assim em 
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relação aos seus irmãos e irmãs. Eles também irão sentir 
este amor verdadeiro e único por seu Criador, Deus Pai. 
No entanto, eles não vão reconhecer que Ele existe. Em 
vez disso, muitos vão andar sem destino e se questionar: 
O que é este incrível, mas poderoso, amor, que eu sinto 
em meu coração? Como pode ser isso, se Deus não 
existe? Como posso sentir esse amor, se eu sou apenas 
um produto da evolução; um produto de partículas, 
composto de terra? 
A Verdade, Meus filhos, é isso: Vocês não são uma 
partícula da terra, um remanescente do tempo. Você é um 
ser vivo, uma alma vivente, que tem a capacidade para a 
vida eterna, sem fim. 
Vocês sofrem por causa dos pecados de Adão e Eva, 
seus pais originais. Vocês podem sorrir, ridicularizar, ou 
zombar do que vocês acreditam ser uma história de 
ficção, mas a Verdade é que vocês estão vivendo uma 
vida de imperfeição. Esta vida de sofrimento é por causa 
dos pecados dos seus pais originais. Manchados com o 
pecado deles, vocês estão cegos para a Verdade de 
Deus, pela mesma serpente, que enganou eles. 
Vocês acreditam que vivem em um mundo real, num 
mundo de matéria, que tem durabilidade limitada. Sua vida 
na Terra é curta. Seus corpos envelhecem. Sua saúde 
deteriora. Com o tempo, os seus corpos morrem. 
Negligenciem os seus espíritos, suas almas, e vocês não 
são nada. 
Aceitem que vocês são filhos de Deus, e suas vidas na 
Terra se tornarão mais importante, quando vocês viverem 
uma vida em acordo com as Leis de Deus. Suas vidas vão 
ser prorrogadas, e a vocês será dado um grande Dom: a 
Vida Eterna. 
Se lhes for mostrado um vislumbre desta vida, por apenas 
uma hora, vocês nunca ofenderão o Meu Pai. Vocês 
devem saber que vocês vão receber estes presentes. 
Vocês vão viver com toda a sua família, os que morreram 
em estado de graça, e que vão formar Meu exército 
remanescente na Terra. 
Seus corpos serão purificados e recriados em um estado 
de perfeição, com base na idade em que vocês aceitaram 
o Amor de Deus. 
Vocês vão viver no amor e na paz com seus entes 
queridos e com seus vizinhos. Para vocês não vai faltar 
nada. 
Haverá diferentes níveis no Novo Paraíso de 12 nações: 
No nível inferior haverá cidades e aldeias, todos 
trabalhando em um poço de paz, amor, felicidade e 
contentamento. Não vai faltar nada. Eu serei o seu Rei, o 
seu Mestre, e Eu reinarei entre eles, em União Mística. 
E haverá os níveis mais elevados: Eles irão manter todas 
as nações juntas, em união com os Meus Ensinamentos, e 
todos os homens vão se misturar em completa harmonia 
uns com os outros, e com as feras da Terra, grandes e 
pequenas. 
Todos vão sobreviver comendo da Árvore da Vida. Para 
ninguém vai faltar alimento. 
E haverá os governos das nações. Eles vão garantir que 
tudo esteja de acordo com os Meus Ensinamentos. Meus 
governos serão governados por Meus Santos e Apóstolos. 
Isso vai continuar até o fim, quando a Segunda 
Ressurreição dos mortos terá lugar, para o confronto final. 
Satanás será liberado, juntamente com seus demônios, 
por um curto período. Em seguida, todo o mal será 
destruído. Finalmente Minha Misericórdia irá ser 
apresentada ao mundo, nos Novos Céus e na Nova Terra 
combinados. 
Então, tudo será revelado, como o mistério de Deus será 
mostrado a todos, em toda a sua Glória Final. Seu Jesus 
 
583. Em seguida, haverá a introdução de 
uma vacina global, que vai lhes matar, se 
vocês aceitá-la 
Recebido sábado, 13 de outubro de 2012, 16:10 
 
Minha muito amada filha, as profecias predita em Fátima, 
agora começam a se manifestar no mundo. 

Os governos de “um mundo” (New World Order, Nova 
Ordem Mundial), criado nestas nações que estão 
trabalhando incansavelmente juntos, praticamente 
concluíram o seu trabalho, que está prestes a ser 
apresentado ao mundo. 
No seu rastro, haverá a nova religião mundial, uma 
abominação aos olhos do Meu Pai. 
Minha Igreja foi infestada pelos inimigos dentro dela, que 
são lobos em pele de cordeiro. Eles enganam todos com 
quem entram em contato. 
Em seguida, haverá a introdução de uma vacina 
global, que vai lhes matar, se vocês aceitá-la. 
Este é um momento que apenas oração, e muito oração, 
pode suavizar o impacto dessa maldade terrível, criada 
por um grupo de elite de pessoas no poder. 
Eles estão trabalhando em cada parte de seus 
governos, e aqueles que trabalham lado a lado com 
eles todos os dias, sabem o que eles estão fazendo. 
Tão astutos são eles, que eles vão apresentar cada ato 
perverso como sendo uma grande coisa, um grande 
serviço à Humanidade. Eles fazem de tudo para profanar 
tudo que tem a ver com Deus. 
Eles vão divulgar e promover o paganismo. Os filhos 
de Deus, que aceitam suas leis e seus ensinamentos, 
vão ser infestados de seus maus caminhos. 
Vocês devem rezar por proteção, mas, acima de tudo, 
vocês devem rezar por estas almas. Pois Meu Pai tem a 
intenção de puni-los. Ele vai destacar todos e cada um 
deles e destruí-los. Sem suas orações, eles serão 
perdidos e eles vão ser lançados no lago de fogo. 
Seu Jesus 
 
584. Aqueles que realizam assassinato a 
sangue frio, podem ser salvos através das 
suas orações 
Recebido domingo, 14 de outubro de 2012, 18:10 
 
Minha muito amada filha, nunca pense, nem por um 
momento, que aqueles que cometem pecados terríveis, e 
cujos mal feitos causam atrocidades no mundo, não 
podem ser salvos. 
Aqueles que realizam assassinato a sangue frio e que 
executam seus compatriotas ou matam os seus próprios 
filhos, que ainda estão no ventre da sua mãe, podem ser 
salvos através das suas orações. 
Muitas destas almas não vão buscar a redenção diante de 
Mim, porque não veem nada de errado no que estão 
fazendo. Sua salvação depende das suas orações. 
Estas são as almas, que Eu desejo demais. 
Estas almas perdidas estão tão distantes de Mim, que, só 
será pelo sofrimento das almas vítimas e das orações dos 
Meus discípulos, que elas podem ser salvas. 
Mesmo aqueles, que, conscientemente adoram Satanás, e 
que sabem que Eu existo, mas que continuam a zombar 
de Mim, também podem ser salvos da condenação eterna. 
Peço a todos vocês, que Me chamem através desta 
Cruzada de Orações, para buscar a redenção para estas 
almas em pecado mortal, que cometeram assassinato. 
 
Cruzada de Orações (80): Pelas almas daqueles, que 
cometeram assassinato 
 
Ó querido Jesus, eu imploro por misericórdia para 
aqueles, que cometem assassinato. Peço clemência 
para aqueles em pecado mortal. Eu ofereço o meu 
próprio sofrimento e dificuldades a Vós, para que 
possais abrir Vosso coração, e perdoar os pecados 
deles. Eu peço que cubrais todas as pessoas  com 
más intenções em suas almas com Vosso Precioso 
Sangue, para que possam ser purificadas das suas 
iniquidades. Amém. 
 
Lembrem-se, mesmo que os seus pecados possam 
adoecer vocês, Meus seguidores, estas almas precisam 
da sua ajuda. 
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Elas foram infestadas pelo mal, e muitos delas não sabem 
a diferença entre o bem e o mal. 
Estas são as almas, que Me causam a maior angústia 
e dor. Meu sofrimento está sendo estendido, para que 
cada um delas possa ser redimida. 
Vão, Meus discípulos, e permitam que Meu Amor e 
Humildade inundem os seus corações, para que vocês 
possam, através de sua generosidade de sofrimento, 
ajudar a salvar estes pobres filhos de Deus, que estão 
perdidos. Seu Jesus 
 
585. Aqueles, que sobreviverem no Tempo 
Final, não sofrerão morte física 
Recebido segunda-feira, 15 de outubro de 2012, 23:30 
 
Minha muito amada filha, é importante compreender o 
segredo sobre a ressurreição dos mortos. 
Quando Eu morri, como um homem de carne, Eu destruí a 
sua mortalidade. Minha Morte não apenas lhes libertou da 
morte, mas do pecado, após a morte. Minha Morte na 
Cruz deu-lhes o Dom da imortalidade, em Meu Reino 
Novo. 
Porque Eu morri como um homem, Eu morri uma 
morte mortal. Quando alguém morre, se torna imortal, 
se ele está em estado de graça. 
Quando ressuscitei dos mortos, Eu leguei este Dom para 
aqueles, que já estão no Céu, que morreram em estado 
de graça. No Meu Novo Paraíso, eles receberão 
perfeitos corpos imortais. Os na Terra vão se tornar 
imortais, na Minha Segunda Vinda, em um piscar de 
olhos. 
Quando a trombeta do Meu mensageiro ressoar, os 
mortos serão levantados, bem como aqueles, cujos nomes 
estão no Livro da Vida, para desfrutar a Vida Eterna por 
1.000 anos no Meu Reino Novo, prometido a Mim por Meu 
Pai. Isto é chamado de Novo Paraíso, e tudo o que é 
mortal até o final, não será mais. 
Vocês estarão unidos a Mim, seu Jesus. 
A morte não importa mais, pois ela não existirá. 
Agora, que Eu estou trazendo a vocês o Dom da Minha 
Salvação Final, vocês têm que Me escutar! 
Acautelem-se, e encorajem aqueles, que hoje, tal como 
eram nos dias de Noé, são apanhados nas suas divertidas 
vidas aspirantes, que, por serem insensatos, ignoram os 
sinais. Assim como nos dias de Noé, eles foram tomados 
de terror, quando vieram as enchentes. Não deixem que 
isso aconteça desta vez! 
Aos Meus seguidores foram dados avisos exaustivos, que 
não adiantam. O problema é que aqueles, que aceitam a 
Verdade, se misturam com aqueles, que não aceitam a 
Verdade, e isso os influencia. 
Vocês devem manter-se longe daqueles que são pagãos, 
e rezar por eles. Se vocês não manterem distância, vocês 
serão seduzidos por mentiras e espíritos imundos. 
Aqueles que resistem a Mim, vão se afastar da Minha 
proteção. Eles logo descobrem, que suas vidas de 
corrupção vão levá-los mais, lentamente no início. Em 
seguida, eles irão bloquear-Me, e tornar-se-ão escravos 
das mentiras. Quando vocês mantiverem-se em sua 
companhia, vocês também serão atacados. 
E vocês vão encontrar-se desculpando por falar a 
Verdade, a Palavra de Deus. Será nessa fase, que vocês 
vão ver claramente a divisão em seu mundo. O Dom que 
vocês receberam do Espírito Santo, significa que vocês 
vão conhecer de imediato o perigo, em que eles estão. 
Se eles soubessem a Verdade, eles correriam para vocês. 
Pois, todos os falsos deuses que eles idolatram, são feitos 
de coisas materiais. As coisas materiais também são 
criadas por Deus. E eles fazem o mesmo erro clássico: 
Eles adoram as maravilhas das coisas materiais, mas 
ignoram o seu Criador. 
Na Nova Era de Paz, eles terão muito mais perfeição. No 
entanto, eles viram as costas. 
Eu sempre vou amá-los, mas a sua falta de amor por Mim 
significa, que não vão entrar na nova vida, que Eu criei 
para eles. 
Esta nova vida foi criada e é possível por dois motivos: 

Quando morri na carne, Eu destruí a morte. Quando Eu 
estava ressuscitado dos mortos, Eu lhes dei Vida Eterna, 
e o corpo não terá mais poder sobre vocês. 
Esta é a Minha promessa a todos os filhos de Deus. 
Aqueles que sobreviverem no tempo final, não sofrerão 
uma morte física. Eles serão abençoados. Eles serão 
transformados, de imediato, em perfeitos corpos físicos, 
em união mística com o Meu Corpo Glorioso. 
Eles então vão encontrar aqueles que morreram em Meu 
favor e que serão ressuscitados dos mortos. Todos eles 
viverão em Meu Novo Paraíso. Seu Jesus 
 
586. É um momento difícil e solitário para 
numerosos videntes e profetas, porque 
cada um trabalha sozinho 
Recebido terça-feira, 16 de outubro de 2012, 16:20 
 
Minha muito amada filha, quando Eu digo que Eu enviei 
Meus profetas ao mundo, isto significa que, a cada um 
deles foi dada uma missão específica. Não há duas 
missões que se atravessam. 
É um momento difícil e solitário para numerosos videntes 
e profetas, porque cada um trabalha sozinho. Você, Minha 
filha, como Eu já disse, é a última profetisa. Qualquer um, 
que sai agora, e reivindica proclamar a Minha Palavra, 
desde que você recebeu as mensagens, não foi 
autorizado por Mim. 
Muitas pobres almas decidiram obter atenção e, em 
alguns casos é para prejudicar estas Mensagens 
Sagradas, dadas ao mundo para ajudar a salvar as 
Minhas almas. 
Eu venho para pleitear com os filhos de Deus a fim de que 
ouçam o que Eu tenho a dizer, mas não posso forçá-los a 
Me ouvir. 
Eu nunca posso comandar os filhos de Deus para 
fazer alguma coisa, pois isso não é possível, porque 
lhes foi dado o Dom do livre arbítrio. 
Tudo que Eu peço é, que vocês abram os seus corações, 
e permitam que Meu Amor possa preencher as suas 
almas. Eu quero todos vocês, incluindo aqueles que 
cometem atos de maldade, saibam que Eu os amo. Como 
tal, a sua salvação é a Minha prioridade. De qualquer 
maneira, as profecias preditas no Livro do Apocalipse já 
começaram. 
Aqueles que ouvem as Minhas instruções e respondem a 
Minha chamada, podem salvar muitas almas. 
Meu desejo é que cada um de vocês vem a Mim e faz 
parte no Reino do Novo Paraíso. 
Eu não condeno os pecadores endurecidos, nem lhes 
peço para condená-los, pois isso não é seu direito. Se e 
quando vocês condenam o outro, vocês não falam em 
Nome de Deus. Se vocês encorajam outros a julgar outras 
pessoas, condenando-as, vocês rejeitam a Mim, seu 
Jesus. 
Eu apelo a todos para ouvir apenas uma voz, neste 
momento: Minha Voz é tudo o que vocês devem focar, se 
vocês quiserem salvar a si mesmos, suas famílias, amigos 
e vizinhos. Todas as orações estão sendo solicitadas para 
ajudar vocês e seus entes queridos, para que se preparem 
para a confissão Comigo, o GRANDE ALERTA. 
O tempo está perto agora. Seu Jesus 
 
587. A onda de mudança vai começar muito 
em breve 
Recebido quarta-feira, 17 de outubro de 2012, 12:30 
 
Minha muito amada filha, a onda de mudança vai começar 
muito em breve. 
Muitas pessoas no mundo vão entender finalmente o 
significado das suas vidas e o que é importante e o que 
não é. 
Este tempo à frente deve ser tratado como o período da 
preparação para o Novo Paraíso na Terra. Ele não deve 
ser temido. 
Para quem Me conhece, Eu já lhes disse que vocês 
devem confiar em Mim completamente. Para aqueles, que 
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não Me conhecem, a Verdade será revelada a eles pela 
primeira vez. 
Meus discípulos devem começar agora a rezar as Minhas 
Cruzadas de Orações, incluindo o número (43) para 
salvar as almas durante o GRANDE ALERTA, de modo 
que a renovação da Terra será realizada de acordo com a 
Minha Santíssima Vontade. 
Quando a Verdade for revelada, Minhas Mensagens 
Sagradas devem ser espalhadas por toda parte. Quando 
isso acontecer, muitos vão ser alertados para os enganos 
que terão que enfrentar em seus Países. Eles vão 
aprender a reconhecer o Anticristo, e serão capazes de 
armar-se contra o seu tormento. 
O tempo para unir-se ao Meu Sagrado Coração é agora. 
Quando vocês estiverem em união Comigo, vocês estarão 
protegidos em todos os momentos. Seu Jesus 
 
588. Deus Pai: Em breve Meu Filho será 
enviado para desvendar a Verdade da 
Criação da Humanidade 
Recebido quinta-feira, 18 de outubro de 2012, 18:00 
 
Minha querida filha, o momento para Eu enviar o Meu 
único Filho, Jesus Cristo, de volta, para reunir todos os 
Meus filhos em Meu Coração, está próximo. 
Meu Coração, a fonte de toda a Vida, vai se abrir para 
reunir todos os Meus filhos como um. 
Minha Promessa, para salvar todos os Meus 
pequeninos, está quase completa. 
Meu maior desejo é de revelar-Me a todas as pessoas, 
incluindo aquelas, que não entendem por que e como 
foram criadas pela Minha Mão. 
Em breve, Meu filho será enviado, para desvendar a 
Verdade da Criação da Humanidade. 
Este dia foi preparado desde muitas décadas. E não 
aconteceu até agora, porque a perda de muitos dos Meus 
filhos teria sido muito grande. 
Logo aos Meus filhos vai ser mostrada a Verdade da sua 
criação, a sua existência, e a imortalidade da sua alma. 
Enquanto este evento criar uma grande esperança e 
alegria em muitas almas, para outras será um tormento, 
que elas não serão capazes de suportar. 
Minha Fonte de Amor e Misericórdia será derramada 
sobre toda a Humanidade através do Meu Filho, Jesus 
Cristo. 
Após isso virá a grande divisão, quando as almas, que 
responderem a Sua Misericórdia, serão tomadas 
aparte. 
As almas restantes serão dadas todas as oportunidades 
para ouvir Meu Chamado do Céu. 
Eu, seu Pai, Me farei conhecido pelo poder do clima. 
Minha Mão será testemunhada quando Eu chegar a cada 
um dos Meus filhos, para salvá-los da morte. 
Meu Apelo será ouvido, mas não por todos. A estas almas 
será mostrado Meu Amor, através dos Meus profetas, em 
uma última tentativa, de levá-las ao Meu Coração. 
O céu vai se desdobrar e será puxado para trás. Como um 
rol, ele vai rolar, até os sinais dos Céus forem revelados. 
Os sons dos Meus Anjos vão atrair estas Minhas pobres 
almas pequenas, até o fim. 
Agora Eu prometo que Minha Fonte de Amor vai cobrir 
toda a Terra, para Eu unir Meu Coração com os corações 
de todos os Meus filhos. 
Minha Intervenção Divina será testemunhada por bilhões e 
muitos vão correr em Meus Sagrados Braços em alívio. A 
Verdade do Meu Plano Divino, e o mistério da vida na 
Terra, será mostrada, para que todos possam ver. Só 
então os homens aceitarão a Verdade da existência da 
Vida Eterna. 
O fim do sofrimento na Terra está próximo. A perseguição 
final, onde o mal reina sobre os Meus filhos, está 
concluída. 
Então, a liberdade que Eu ansiava, Meus filhos, desde o 
início, será deles enfim. 

Olhem para Mim, filhos, seu amado Pai, pois Eu os seguro 
em Minhas Mãos. Eu estou chegando, através do Meu 
Filho, para levá-los em Meu Reino na Nova Terra. 
Este é o legado que prometi a Meu Filho. Esta é a Minha 
Promessa para todos os Meus filhos. 
O momento para estes grandes milagres está chegando 
muito perto. 
Eu abençoo todos e cada um dos Meus filhos. 
Eu os amo. 
Eu os cubro e os uno no Meu Coração. 
Seu Pai, Deus, o Altíssimo 
 
589. Virgem Maria: Favores serão 
concedidos, quando receberem o Corpo do 
Meu Filho 
Recebido sexta-feira, 19 de outubro de 2012, 09:06 
 
(Recebido durante uma aparição da Virgem Maria, que 
durou 20 minutos, durante o qual uma imagem da Santa 
Eucaristia apareceu na testa Dela.) 
Minha filha, a Eucaristia, que você vê na Minha testa, é 
um símbolo, para provar a todos os filhos de Deus a 
Presença Real do Meu Filho na Santa Eucaristia. 
Meu Filho está presente no mundo e está ao lado de cada 
um dos filhos de Deus, todos os dias, na esperança de 
que eles sintam Sua Presença. 
Filhos, somente recebendo o Corpo Real de Meu Filho, 
Jesus Cristo, o Redentor da Humanidade, que vocês 
serão abençoados com Graças especiais. 
Quando Meu Filho morreu por seus pecados, para que 
cada filho de Deus fosse capaz de desafiar a morte, Ele 
deixou um legado importante. 
A Presença de Cristo na Eucaristia é Real, e quando 
consumido, traz-lhes proteção especial. Ele os traz para 
mais perto, em união com Ele. 
Ele é o Pão da Vida. Este presente a vocês, filhos, nunca 
deve ser questionado ou rejeitado. 
Os favores, concedidos para aqueles que recebem o Seu 
Corpo e Sangue, incluem a salvação do Purgatório, se 
recebida a cada dia. 
No momento da morte, Meu Filho irá levá-los em Seus 
Braços, para longe do fogo do Purgatório. 
A Santa Missa, que oferece o Verdadeiro Corpo do Meu 
Filho, em honra de Meu Pai, traz consigo também grandes 
benefícios. 
Quando vocês assistem mais missas diárias e quando 
vocês recebem mais o Corpo e o Sangue do Meu Filho 
na Santa Eucaristia, a vocês será concedido a 
Imunidade da purificação no fogo do Purgatório. 
Aqueles de vocês, que descartam a Existência do Meu 
Filho na Santa Eucaristia, negam-se um grande presente. 
Vocês não vão ser condenados por recusar Seu Corpo na 
Santa Missa, mas vocês não vão receber as Graças, que 
Ele deseja conceder a todos os filhos de Deus. 
A Santa Comunhão, que recebem, deve ser Consagrada 
corretamente. Quando vocês recebem Seu Corpo, Ele vai 
enchê-los com um amor profundo e humilde, que irá 
fortalecer a sua fé e trazer-lhes a Vida Eterna. 
A Santa Eucaristia é o Dom que vai conceder-lhes a Vida 
Eterna. Nunca se esqueçam disso! 
Meu Filho sofreu muito, para dar ao mundo este grande 
presente, o passaporte para o Céu. Não rejeitem! Não 
desafiem sua generosidade! Não subestimem o Poder da 
Hóstia Santa! 
 
Por favor rezem esta Cruzada de Orações (81): Pelo 
Dom da Sagrada Comunhão 
 
Ó Hóstia Celestial, enchei o meu corpo com o alimento 
de que necessito! Preenchei minha alma com a 
Presença Divina de Jesus Cristo! Dai-me a graça de 
cumprir a Santa Vontade de Deus! Enchei-me com a 
paz e a calma, que vem da Vossa Santa Presença! 
Nunca me deixeis duvidar da Vossa Presença! 
Ajudai-me a aceitar-Vos em corpo e alma, e que,  
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pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre 
mim, me ajudem a proclamar a Glória de Nosso 
Senhor Jesus Cristo! Purificai meu coração! 
Quando eu recebo o grande Dom da Sagrada 
Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique! 
Concedei-me as graças e os favores que concedeis a 
todos os filhos de Deus, e concedei-me a Imunidade 
ao fogo do Purgatório. Amém. 
 
Meus filhos, vocês devem rezar, para que todos os 
Cristãos aceitem e compreendam o Poder da Santa 
Eucaristia! É a armadura necessária, para salvar as almas 
de todos os Meus filhos. 
Aceitem-na de bom grado e generosidade de coração! 
Sua Mãe Santíssima, Mãe da Salvação 
 
590. Os Judeus finalmente aceitarão que o 
Verdadeiro Messias veio 
Recebido sábado, 20 de outubro de 2012, 22:30 
 
Minha muito amada filha, Minha Segunda Vinda será o 
capítulo final no cumprimento da Minha Aliança. Esta 
Aliança vai ver o nascimento da Nova Jerusalém. 
Esta Nova Jerusalém significará a unificação de todos os 
filhos de Deus, que aceitam a Palavra do Senhor. 
Porque os Judeus finalmente aceitarão que o Verdadeiro 
Messias veio, para trazer-lhes a salvação que desejam. 
Eu, Jesus Cristo, da Casa de Davi, virei como Salvador, 
de acordo com a Santa Vontade do único Deus 
Verdadeiro. 
Eles rejeitaram a Mim, o Filho de Deus, que veio em carne 
pela primeira vez. Desta vez, Eu virei dos Céus e 
envolverei o Meu Povo Eleito com o Dom do Meu Reino 
Novo. 
Eles vão finalmente ficar em paz, porque a Verdade será 
vista por eles, e eles vão aceitar a Existência de Deus Uno 
e Trino. Há somente um Deus. Não pode haver mais. No 
entanto, Eu estou em união com Meu Pai. Eu sou Deus. 
Eu vim na carne para mostrar à Humanidade a Minha 
Misericórdia e para salvá-los da condenação final. Meu 
Espírito Santo está também em união com o Deus único, 
que Se manifesta no interior das almas dos profetas e 
inflama as almas dos filhos de Deus. 
Muitas pessoas vão lutar ferozmente contra Minha 
Segunda Vinda, incluindo aqueles, que acreditam no Deus 
único e Verdadeiro. Eles não vão, como já aconteceu no 
passado, aceitar a Palavra de Deus, como é revelada 
através dos profetas. 
Muitos Cristãos, bons e devotos, vão continuar a rejeitar a 
Minha Palavra, até o fim. 
Minha Palavra será desafiada e rasgada, pela Igreja 
Católica, em particular. Mas saibam disso: O tempo para a 
Minha Segunda Vinda está próximo. E aqueles, que 
continuam a rejeitar a Mim e a promessa, que fiz ao Meu 
Pai, para criar o Seu Reino na Terra, serão deixados de 
lado. 
Depois que Minha Misericórdia for revelada, e quando 
cada oportunidade for dada a todos aqueles que não 
aceitam a Verdade, então Minha paciência vai se esgotar. 
Seu Jesus 
 
591. Os bilhões de almas, já no inferno, são 
os que Me rejeitaram descaradamente 
durante a sua vida 
Recebido sábado, 20 de outubro de 2012, 23:20 
 
Minha muito amada filha, a visão que Eu lhe permiti 
testemunhar a noite passada, foi para fortalecer a sua 
espiritualidade, e para mostrar-lhe a Verdade da vida após 
a morte. 
Durante as primeiras horas após a morte, Satanás envia 
seus demônios para tentar as almas - mesmo nesta fase. 
Ele as tenta a rejeitar o estado de Purgatório. Ele faz a 
mesma coisa para aqueles, que morreram em estado de 
graça, que estão destinados ao Céu. 

Mostrei-lhe a velocidade com que as almas mergulham no 
inferno e da perseguição apavorante que enfrentam, a fim 
de alertar aqueles, que não acreditam que o inferno existe. 
Bilhões de almas já estão lá, e são tantas entrando a cada 
segundo, que apareceu para você como uma chuva de 
estrelas caídas, como uma tempestade de granizo, caindo 
no lago de fogo. 
Mostrei-lhe também os rostos destas almas, de susto e de 
alegria, quando foram arrancadas no último minuto, e 
salvas. Isto é devido ao sofrimento, aceito por almas 
vítimas, para salvar estas almas do inferno. 
Primeiro você viu o terror, e depois o medo em seus 
rostos, como a Verdade do seu lugar final amanheceu 
sobre elas. Depois viu a alegria em seus rostos, quando 
elas perceberam que haviam sido salvas. 
Os bilhões de almas, que já estão no inferno, são as que 
Me rejeitaram descaradamente, durante a sua vida na 
Terra. Muitas eram pessoas modernas e inteligentes, em 
posições de influência no mundo, que fizeram um grande 
esforço para garantir que a Palavra de Deus não fosse 
ouvida. 
Muitos foram os responsáveis por ordenar o assassinato 
de milhares de pessoas inocentes. Eles executaram os 
filhos de Deus sem um pingo de remorso em seus 
corações. Eles realizaram atos vis, envolvendo 
perversidades sexuais, que são ofensivas a Deus e 
detestadas por Ele. 
Muitos causaram perseguição contra as Igrejas de Deus, 
por meio de atividades seculares e, em alguns casos, 
juntaram-se ao inimigo em missas negras, onde adoraram 
a besta. 
Estas são as almas que você está salvando, Minha filha. 
Aqueles com as almas enegrecidas e corações de pedra. 
Há dez vezes mais almas no inferno do que no Purgatório. 
Os bilhões de almas no inferno, todos em diferentes 
níveis, superam aquelas no Céu por 33 para cada alma.  
Não é fácil ir para o Céu, e é preciso muito empenho para 
preparar suas almas, para entrar pelas portas. 
Este é o momento da Verdade. A Verdade nem sempre é 
agradável, mas é necessário que todos os filhos de Deus 
entendam isso. 
No entanto, Minha Misericórdia é grande. Quando vocês 
pedem por ela, por si mesmos, suas orações serão 
respondidas. Quando vocês pedem para uma outra alma 
para que seja salva, especialmente no momento da sua 
morte, a sua chamada será ouvida. Se vocês não pedirem 
a Minha Misericórdia, então não pode ser dada. 
No momento do GRANDE ALERTA, a Minha Misericórdia 
será derramada sobre toda a Terra. Então vocês devem 
pedir-Me por Minha Misericórdia, para protegê-los. 
Para aqueles, que rejeitarem a Minha Misericórdia: isto 
será por sua livre vontade. 
Minha Misericórdia é grande, mas tão poucos pedem por 
ela. Seu Jesus 
 
592. Quando eles tentam criar um 
Sacramento, em Minhas Igrejas, de uma 
abominação, eles vão dizer que foi por 
causa dos direitos de casais do mesmo 
sexo 
Recebido domingo, 21 de outubro de 2012, 10:05 
 
Minha muito amada filha, as visões que Eu permiti ser 
mostradas, de almas mergulhando no inferno, não era 
para assustá-la. Em vez disso, foi para mostrar-lhe a 
realidade. Desta forma, agora você vai entender como Eu 
sofro, a cada dia, quando Eu assisto as almas 
mergulhando nas profundezas do inferno. 
Ah, se as pessoas soubessem o terror do inferno, e da 
forma em que a besta devora tais almas, elas evitariam o 
pecado a todo custo! 
Estas mesmas almas ainda poderiam ser salvas, Minha 
filha, por meio da Oração da Graça da Imunidade 
(Ladainha 2). Ao fazer isso, vocês, Meus discípulos, vão 
Me trazer alívio deste terrível flagelo devastador. 
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Aqueles, que morrem em pecado mortal, estão destinados 
para o fogo do inferno. Muitos cometem estes pecados, na 
crença de que se realmente existe um Deus, então, Ele 
será misericordioso. E assim, eles continuam a pecar, e 
até justificar seus pecados, para que eles se tornem, 
eventualmente, aos seus olhos, sem nenhuma 
consequência. 
Eles vão dizer que eles não tinham nenhuma escolha, 
porque os seus pecados foram necessários, a fim de 
beneficiar os outros. 
Com o pecado de assassinato, eles vão dizer que foi para 
vingar a morte do outro. 
Com o pecado da prostituição, eles vão dizer que foi para 
ajudar a família colocar comida na mesa. 
Com o pecado do aborto, eles vão dizer que foi para 
beneficiar a vida da mãe e fazer sua vida mais fácil. No 
caso de desvio sexual, eles vão dizer que foi apenas uma 
coisa natural. 
No caso daqueles, que participam nas práticas de 
ocultismo, eles vão dizer que é uma diversão inofensiva, 
mas que honram a besta quando fazem isso. 
Quando eles perseguem os outros e destroem, não 
apenas seu nome, mas seus meios de subsistência, eles 
vão dizer que isto foi um castigo necessário para os 
pecados dos outros. 
Quando destroem outra pessoa em mente, corpo e alma, 
por meio da ditadura, eles vão dizer que foi para seu 
próprio bem. 
Quando eles tentam criar um Sacramento em Minhas 
Igrejas, de uma abominação, eles vão dizer que foi por 
causa dos direitos de casais do mesmo sexo, que têm os 
mesmos direitos que os outros. 
Quando destroem a Minha Igreja, a partir de dentro, eles 
vão dizer que todas as igrejas são iguais. Eles vão usar a 
desculpa de que só há um Deus, para que assim então 
eles possam introduzir uma igreja pagã. 
Estes pecadores são as almas perdidas, de que falo. 
Para ajudá-los, vocês devem, antes de tudo, olhar em 
seus olhos. Pensem neles como se fossem seus filhos ou 
seus irmãos ou irmãs. Vejam os através dos Olhos de 
Deus. Então vocês vão sentir amor. Mas o terror vai 
encher vocês, porque conhecem em seus corações o 
terror, que irão enfrentar. Vocês devem rezar muito, para 
que em breve eles vejam a Verdade! 
Vocês devem rezar muito para a salvação destas almas! 
Cada filho de Deus, incluindo aqueles, cujas almas são 
negras, é amado. 
Seus pecados devem ser destruídos, antes que todos os 
filhos de Deus possam se unir, como uma família, em Meu 
Reino Novo. 
A você, Minha filha, foram dadas todas as graças e 
munição para destruir o pecado, e salvar, não só a sua 
alma própria, mas as almas dos outros. 
Obrigado, Minha filha, por ter respondido ao Meu 
Chamado. 
Você tem muito trabalho a fazer. Seu Jesus 
 
593. Vocês não devem permitir que o medo 
do futuro possa oprimi-los, porque isto não 
é o Meu desejo 
Recebido domingo, 21 de outubro de 2012, 17:50 
 
Minha muito amada filha, muitas pessoas, que aceitam 
Minhas mensagens, preocupam-se desnecessariamente 
com o futuro do mundo. Isto é compreensível. 
Elas nunca devem sentir que devem largar tudo e ignorar 
seu dia-a-dia, negligenciar seu trabalho, sua família, ou 
entes queridos, a fim de salvar almas. 
Eu, seu Jesus, vou cuidar dos Meus próprios, sempre. 
Vocês não têm nada a temer de Mim. Tudo que Eu peço 
são as suas orações, para salvar almas. 
Vocês não devem permitir que o medo do futuro possa 
oprimi-los, porque isto não é Meu desejo. 
No entanto, Eu espero o seu tempo em oração e 
sacrifícios, como Eu já os instrui nestas mensagens. 
Continuem com suas vidas diárias, embora, Minha Santa 

Palavra vai mudar a maneira em que vocês olham para a 
vida, para sempre. 
Vocês nunca vão sentir o mesmo sobre os bens 
mundanos; no modo como vocês viam isso no passado. 
Embora eles continuem a fazer parte das suas vidas, eles 
deixarão de ser o mestre das suas vidas. 
Vocês devem lembrar-se que não podem servir a dois 
senhores, porque há um, que é Deus. 
Eu não espero que Meus discípulos renunciem a tudo 
para Me seguir. Eu não espero que Meus seguidores 
abandonem suas responsabilidades diárias, para seguir 
Minhas mensagens. Não, tudo o que Eu peço é seu amor. 
Vocês devem seguir as Leis de Deus. Vivam suas vidas 
de acordo com os Meus Ensinamentos! Honrem os 
Sacramentos! Mostrem amor uns aos outros, e rezem 
pelas almas daqueles, que não se podem ajudar. 
Vão em paz, sabendo que a Minha Misericórdia é grande, 
e Meu Amor para a Humanidade irá superar os feitos da 
besta, e o terrível sofrimento que ela inflige neste mundo. 
Estejam em paz! Eu os abençoo. Seu Jesus 
 
594. Faço um apelo a todos os filhos de 
Deus nos Estados Unidos da América 
Recebido terça-feira, 23 de outubro de 2012, 20:30 
 
Minha muito amada filha, faço um apelo a todos os filhos 
de Deus nos Estados Unidos da América, para rezarem 
por sua fé. 
Assim será também em outros Países Cristãos, sua fé 
será atacada, e muita tentativa será feita para acabar com 
todos os vestígios que se referem a Mim, seu Jesus. 
Vocês devem formar o maior numero possível de Grupos 
de Orações, para que, unidos através do Meu Sagrado 
Coração, sejam dadas a vocês graças, para resistir a tal 
perseguição. 
Com o tempo a fé Cristã também será proibida, junto com 
outras religiões, que honram Meu Pai. 
Vocês, Meus amados seguidores, serão protegidos pelos 
Céus, mas devem rezar para ter força, porque a 
substituição da democracia está prestes a acontecer, e 
tudo vai virar de cabeça para baixo. 
Como a maior nação do mundo que proclama a liberdade, 
através da democracia, em breve a vocês vai ser negado 
o direito de ser um Cristão. 
Este direito, embora negado a vocês, vai ser visto como 
um movimento democrático. Estas novas leis, que em 
breve serão introduzidas em seu País, serão vistas como 
leis inclusivas, de modo que todo mundo será protegido, 
sob uma religião mundial. 
Estas leis irão profanar o Meu Santo Nome, mas Eu não 
lhes abandonarei. Eu lhes darei toda a ajuda que 
precisarem. Tudo que vocês precisam fazer, é pedir-Me. 
Eu assisto tudo e os protejo, pois o tempo para a 
reviravolta das Igrejas Cristãs está perto. 
Meus filhos, eles podem fechar as Igrejas, adulterar Meus 
Sacramentos, de modo que eles serão inutilizados, 
desencorajar os Meus servos sagrados e intimidar vocês, 
mas será inútil. Seu poder será páreo pela simplicidade de 
fé, humildade da alma e amor por Mim, o seu Jesus. 
Seu amado Salvador, Jesus Cristo 
 
595. Vocês nunca devem rejeitar revelações 
privadas sem as qualificações ou 
humildade necessária 
Recebido quarta-feira, 24 de outubro de 2012, 21:11 
 
Minha muito amada filha, é importante você não prestar 
atenção aqueles que atacam Minha Santa Palavra. 
Bloqueie seus ouvidos para as tentativas que serão feitas 
agora, especialmente aquelas, feitas por aqueles, que se 
dizem Teólogos Católicos, mas rejeitam as Minhas 
Mensagens Santíssimas. 
Como Eu já disse, os maiores ataques serão a partir 
daqueles da Igreja Católica, que afirmam conhecer-Me, 
mas que não compreendem o Livro do Apocalipse, 
nem os segredos contidos nele. 
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Eles não podem sabê-los, porque Eu, o Cordeiro de Deus, 
ainda não revelei todos eles. 
Eles Me frustram muito! Eles Me machucam muito! Para 
cada zombaria cruel, que infligem as Minhas mensagens, 
eles colocam mais um prego no Meu Corpo. 
Para cada instrução, que Eu dou para o bem de todas as 
almas, que eles rejeitam veementemente, eles Me 
crucificam novamente. 
No entanto, não importa como eles Me machucam, pois 
Eu morreria mil vezes, se preciso fosse para salvar 
apenas mais uma alma. 
Eles podem recusar Minhas mensagens, ridicularizar 
você, Minha filha, e Me rejeitar, mas não vão impedir a 
Vontade do Meu Pai, de ser finalmente realizada. 
Estas pobres almas acreditam, às vezes, que elas estão 
se comportando de forma responsável, dizendo às 
pessoas para não aceitar Minhas Mensagens. 
O que eles fazem é impedir a Palavra de Deus, que está 
sendo apresentada aos Seus filhos. Se eles continuarem a 
fazer isto, serão silenciados pela Mão do Meu Pai. 
Ninguém vai Me parar na Minha busca para salvar almas. 
Para aqueles servos sagrados, que persistem no bloqueio 
impedindo que Minha Palavra seja escutada, saibam 
disso: 
Suas palavras constantes e suas acusações de blasfêmia 
irão tirar as graças, concedidas a vocês em sua vocação. 
A menos que Me chamem, através da oração, para a 
resposta que precisam, Eu não posso ajudar-lhes. 
Vocês nunca devem rejeitar revelações privadas, sem 
as qualificações ou humildade necessária! Mesmo que 
tivessem, não poderiam julgar! Fiquem em silêncio! 
Rezem sempre para o Dom do discernimento! Caso 
contrário, serão considerados culpados do pior crime 
diante do Meu Pai - o crime de O impedir de salvar almas, 
através da Santa Palavra do Seu Filho! Seu Jesus 
 
596. Virgem Maria: O aumento da Igreja 
remanescente do Meu Filho continuará 
Recebido quinta-feira, 25 de outubro de 2012, 07:30 
 
Minha filha, mais e mais pessoas, em todo o mundo, estão 
sendo atraídas para estas Santas Mensagens, como 
nunca antes. 
Muitos não entendem o verdadeiro propósito das 
mensagens. O que eles têm que saber é, que elas são um 
presente para a Humanidade, a fim de trazer conversão. 
Elas estão sendo dadas ao mundo, para chamar as 
almas ao hábito da oração, e de modo que participem 
nos Santos Sacramentos. 
Acima de tudo, estas mensagens transmitem uma espécie 
de calma e paz nas almas, para que mais filhos de Deus 
sejam dignos de entrar no Novo Paraíso. 
Por causa dos frutos destas mensagens, a fé dos filhos de 
Deus será testemunhada. 
O aumento da Igreja remanescente do Meu Filho 
continuará por causa destas e outras Mensagens Santas, 
concedidas aos visionários genuínos de todo o mundo. 
Deus ama tanto Seus filhos, que tudo será feito para 
garantir que a salvação de todas as almas seja alcançada. 
Meu Filho se preparou bem, e todos os Seus planos a 
serem alcançados, por meio dessas mensagens, serão 
cumpridos. 
É por isso que vocês nunca devem se desesperar. 
A esperança é muito importante. 
Confiem em Meu Filho, quando vocês se renderem 
completamente diante Dele, significa que Ele pode 
finalizar Seus Planos para salvar cada um dos pecadores, 
através do seu compromisso com Ele. 
Filhos, vocês devem fazer a sua promessa: aceitar as 
instruções do Meu Filho e Seu Amor vai envolver vocês, 
para fazê-los fortes. 
Sua Mãe, Mãe da Salvação 
 
 
 
 
 

597. Eu quero que Meu exército reze esta 
Cruzada de Orações para a Vitória da Igreja 
Remanescente 
Recebido quinta-feira, 25 de outubro de 2012, 21:50 
 
Minha muito amada filha, você deve incentivar a todos os 
Meus seguidores para continuar a criação de Grupos de 
Orações em todos os lugares. 
Chegou a hora de chamar e reunir todos vocês, para 
formar Meu exército, que a marcha para a vitória eterna 
possa começar já, hoje. 
No dia 9 de novembro de 2012, o segundo aniversário da 
Minha primeira chamada para você, Minha filha, Eu desejo 
que Meu exército reze esta Cruzada de Orações, para a 
Vitória da Igreja Remanescente. 
 
Cruzada de Orações (82): Pela vitória da Igreja 
Remanescente 
 
Jesus, Rei e Salvador do mundo, para Vós nós nos 
comprometemos a nossa honra, a nossa lealdade e os 
nossos atos, para proclamar a Vossa Glória a todos. 
Ajudai-nos a ganhar a força e a confiança, para 
levantarmo-nos e declararmos a Verdade em todos os 
momentos. Nunca nos permitais falharmos ou nos 
atrasarmos em nossa marcha para a vitória, e no 
nosso plano para salvar almas! Nós nos 
comprometemos a nossa rendição, os nossos 
corações, e tudo o que possuímos, para que sejamos 
livres de obstáculos, à medida que continuamos a 
estrada espinhosa para os portões do Novo Paraíso. 
Nós Vos amamos, querido Jesus, nosso amado 
Salvador e Redentor. Nós nos unimos em corpo, 
mente e espírito ao Vosso Sagrado Coração. 
Despejai sobre nós Vossa Graça de Proteção! 
Cobri-nos com Vosso Precioso Sangue, para que 
possamos ser preenchidos com coragem e amor  
para nos levantarmos e declararmos a Verdade do 
Vosso Novo Reino. Amém. 
 
Peço-lhes, Meus queridos seguidores, para reunir-se, 
crescer e espalhar Minha Santa Palavra a toda nação. Eu 
peço que vocês se concentrem em Mim sempre e 
trabalhem Comigo para a vitória final da salvação. 
Seu Jesus 
 
598. Eles vão questionar e analisar a Minha 
Palavra, por medo de cometer um erro 
terrível 
Recebido sexta-feira, 26 de outubro de 2012, 11:06 
 
Minha muito amada filha, muito trabalho precisa ser feito 
por Meus seguidores, para purificar a Terra, da infestação 
que se espalha como um cobertor sobre muitas pessoas, 
que não acreditam em Deus. 
Muitos vagam pelo mundo sem qualquer senso de 
direção. Eles são vazios de sentimentos espirituais e são 
ignorantes do Amor de Deus; são as almas que anseio, e 
que gostaria de abraçar com a Verdade. 
Vocês, Meus seguidores, devem ir até eles e dizer-lhes 
que Eu, Jesus Cristo, o Filho do Homem, O Messias, 
virei em breve! Eles devem saber que não vão ser 
lançados fora, pois é por causa de vocês, desta geração, 
que venho neste tempo. 
Muitos outros, que são espiritualmente conscientes da 
existência de Deus, são curiosos e hesitantes, em aceitar 
Minhas mensagens. 
Outros, que proclamam a Minha Palavra, e que são 
Cristãos devotos, serão cautelosos e lentos para abraçar 
tudo o que Eu digo. 
Eles vão questionar e analisar Minha Palavra, por 
medo de cometer um erro terrível. Eles estão com 
medo de serem alimentados com uma mentira. 
E haverá o clero nas Igrejas Cristãs, que vão subir e 
responder ao Meu Chamado. Alguns vão responder 
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rapidamente, pois, quando lerem as Minhas mensagens, 
eles sentirão ondas do Meu Amor em suas veias. 
Outros vão sentir um chamado instantâneo através do 
Dom do Espírito Santo, contido na Minha Santa Palavra. 
Alguns serão mais cautelosos do que os outros, mas, com 
o tempo, seus números vão aumentar a milhões. 
É por isso que vocês, Meus seguidores, devem 
perseverar. Enquanto no início muitos vão rejeitá-los em 
Meu Nome, mas isso vai mudar. Quando a Verdade for 
amplamente conhecida e bem vinda, vocês serão 
procurados. Minha Palavra será tratada com amor e 
respeito, embora, ao fazer isso, estas almas venham 
sofrer. 
Não importa quanta oposição haverá contra Mim, pois 
Minha missão não falhará. 
Suportem tal oposição! Aceitem o abuso, que será dado a 
vocês, por causa dessas mensagens! 
Isto é de se esperar, quando a Palavra de Deus é 
derramada sobre a Terra. Aqueles, que estão nas trevas, 
não vão aceitar Minha Palavra, porque ela vai atrapalhar 
suas vidas. 
Ela vai fazê-los reavaliar suas crenças, que eles não 
querem ter que enfrentar. 
Aceitar a Minha Palavra, significa que eles teriam que 
mudar as suas vidas. Infelizmente eles não têm 
vontade de mudar seus caminhos, pois eles não 
gostam de fazer isto. 
Eu não vou descansar até abrir os olhos deles para a 
Verdade. Nem espero de vocês, Meus discípulos, que 
parem, até o máximo de pessoas possíveis unirem-se, 
como um, diante de Deus. Seu Jesus 
 
599. Aqueles que humilham a Minha 
Palavra, dada a você, Minha filha, Me 
machucam até os ossos, em dor 
agonizante  
Recebido sexta-feira, 26 de outubro de 2012, 18:00 
 
Minha muito amada filha, Meu Reino na Terra está prestes 
a se tornar uma realidade.  
 
Prometido por muito tempo por Meu amado Pai Eterno, o 
Novo Reino, o Novo Paraíso, é o maior presente. 
O segredo para entender Meu Novo Reino, está no 
mistério do Meu sofrimento no Jardim do Getsêmani. 
Quando Eu caí prostrado diante do Meu Pai, chorando de 
dor, foi por causa da perda das almas no futuro, que irão 
queimar no fogo do inferno, apesar do Meu Sacrifício na 
Cruz. 
Minha humilhação nas mãos de Pôncio Pilatos não era 
dolorosa para Mim por causa do escárnio público, mas 
porque Eu sabia que aquelas mesmas almas estariam 
perdidas para Mim. E assim Eu chorava lágrimas de 
tristeza, quando Eu as vi enganadas por Satanás, uma 
força maligna, que não podiam ver, mas que infestou cada 
fibra do seu ser. 
Quando você Me vê preocupado, Minha filha, é por uma 
razão. Pois eu também choro por aquelas almas, que 
desprezam estas mensagens. Elas não estão em plena 
união Comigo. Por causa do pecado do orgulho, 
arrogância, falta de conhecimento e humildade, elas 
insultam a Minha Palavra. 
Eles, então, tentam evitar que os corações daqueles, 
que Eu gostaria de alcançar, abracem a Minha Santa 
Palavra. 
Eu choro também por eles, porque eles não sabem as 
consequências sérias das suas ações, quando eles traem 
a Minha Palavra Verdadeira, que está sendo apresentada 
a cada um dos filhos de Deus, neste momento. 
Tantas almas, privadas da Minha Palavra por causa 
das ações daqueles, que dizem que Me representam 
no mundo, serão perdidas. 
Assim como Eu sofri uma agonia terrível, ao enfrentar as 
vaias daqueles, que estavam ao lado do trono dourado de 
Pôncio Pilatos, Eu sofro hoje. A dor que Eu sofro, através 

de você, Minha filha, não é diferente hoje do que era 
naquele momento. 
Aqueles que humilham a Minha Palavra, dada a você, 
Minha filha, Me machucam até os ossos, em dor 
agonizante. 
Eles colocaram os últimos pregos, através de Minha 
alma sofrida, pois Eu tento, mais uma vez, salvar a 
raça humana da destruição. 
Rezem, para que Meu Pai, por meio da Sua Misericórdia, 
seja tolerante com estas almas, que se esforçam, pela 
mão do enganador, para tornar a Palavra de Deus 
impotente. 
Meus filhos, desconfiem daqueles, que se opõem 
veementemente a Minha Palavra, através destas 
mensagens. Vocês devem rezar por suas almas. 
Seu Jesus 
 
600. Será pelas mãos dos que idolatram a 
besta, que relâmpagos, terremotos e 
Tsunamis vão atingir a Terra 
Recebido sábado, 27 de outubro de 2012, 21:35 
 
Minha muito amada filha, existe um plano para iniciar uma 
onda de pregações global. Estas pregações não serão de 
Deus. Em vez disso, vão pregar uma mentira, que irá 
indicar que Deus não existe, e nem pode existir. 
Eles vão dizer, usando o raciocínio humano e 
avaliação científica, de que Deus é apenas uma 
invenção da imaginação dos homens. 
Esta pregação não é por acaso, pois é uma campanha 
bem planejada e coordenada, traçada por estes ateus, 
cuja lealdade é para com o maligno. 
Seus corações, mentes e almas foram roubados por 
Satanás, que usa o orgulho do intelecto humano deles, 
para arrogantemente proclamar mentiras, bloqueando a 
Verdade. 
Este é um plano para transformar em todos os lugares os 
corações das pessoas em pedra, assim como seus 
corações são frios e sem amor. Em seguida, haverá um 
anúncio de que uma nova religião substituta será 
introduzida na lei. A religião mundial fará homenagem à 
besta, pois será pelas mãos dos escravos do rei das 
trevas, que esta atrocidade vai acontecer. 
Os ateus, que irão administrar este plano, são 
seguidores devotos de Satanás. 
Não se enganem, eles idolatram a besta e não pensam 
nada sobre a dor e o tormento, que suas ações trarão. 
Sua missão é abolir a fidelidade ao único Deus 
Verdadeiro, o Deus que ama cada um dos filhos, que Ele 
criou. Eles vão rejeitar os esforços, que estão vindo do 
Céu, para salvar a Humanidade da destruição final. 
Será pelas mãos dos que idolatram a besta, que 
relâmpagos, terremotos e Tsunamis vão atacar a 
Terra. 
Eles serão interrompidos. 
Eles vão sofrer terrivelmente e seu fim agonizante foi 
predito. 
A batalha do Armagedom será feroz, porque Deus não vai 
ficar mais sentado e permitir tal infestação. 
Terríveis castigos de tal magnitude vão acabar com 
estes pagãos, que rejeitam a Palavra de Deus. 
A oração a Deus, buscando Misericórdia, é a única forma 
de mitigar tais castigos. 
Suas orações, pedindo o perdão das suas almas, é a 
única maneira em que estas almas podem ser salvas. 
Minha filha, muita destruição resultará por causa do 
trabalho ímpio, que estes grupos ateus pretendem forçar 
sobre a Terra. Muitos não sabem a gravidade das suas 
ações. No entanto, muitos sabem exatamente o que estão 
fazendo, pois eles são mentirosos. 
Eles acreditam em Deus, porque eles escolheram Seu 
inimigo, o diabo, como seu deus, por sua livre escolha. 
Tudo o que eles querem é: roubar almas. Deus, Meu Pai, 
vai intervir, com seu Poder, não apenas para puni-los, mas 
para salvar almas, antes de serem roubadas Dele.  
Seu Jesus 
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601. Deus Pai: É para salvar as almas 
inocentes, infectadas por mentirosos, que 
Eu vou punir os ímpios 
Recebido domingo, 28 de outubro de 2012, 18:00 
 
Minha querida filha, o Conhecimento Divino é 
compreendido por apenas alguns dos Meus filhos e, 
mesmo assim, é muito o que Eu permito que eles saibam. 
Compreender a Minha Santa Palavra é difícil para muitos 
e, ainda assim, é muito simples. 
Eu amo Meus filhos, mas eles foram arrancados de Mim 
quando Adão e Eva perderam o direito de Meu Reino 
Divino. Tentados por uma serpente ciumenta – ele 
(Lúcifer), a quem foi dado toda a honra e favor - Meus 
filhos viraram as costas para um Reino Glorioso na Terra. 
Eles viraram as costas para a vida eterna e por isso, todos 
os seus filhos, geração após geração, sofreram. 
Então Meu Filho foi enviado para salvar Meus filhos do 
inferno eterno, libertando-os do pecado. Agora Ele virá 
para incutir na Terra o Paraíso original, o que era para ser. 
Minha filha, preparativos agora estão sendo feitos, para 
começar a batalha pelas almas. 
Diga aos Meus filhos que Eu estou derramando graças 
especiais sobre eles. 
Estas graças lhes dará força extra, quando eles rezarem 
para mitigar os castigos. Através das orações e pedidos 
dos Meus filhos, eles podem, não somente salvar as 
almas dos pagãos que Me ofendem, mas podem parar a 
Minha Mão, que vai cair, para impedir aqueles que falam 
em nome da besta. 
Eu puno Meus filhos com tristeza no Meu coração. Eu faço 
isso, não apenas para punir aqueles que causam um mal 
terrível, mas, para impedi-los de roubar almas através das 
suas mentiras. 
É para salvar as almas inocentes, infectadas por 
mentirosos, que Eu vou punir os ímpios. 
Meus filhos tem que ser fortes, para o bem de todos. 
A oração será a arma, que irá matar a besta. Não vai ser 
através da guerra, através do poder dos eleitos em 
lugares altos, ou aqueles que administram Minhas Igrejas 
na Terra, que a infestação vai parar. Será através da fé 
daqueles que são leais a Mim, Deus, o Altíssimo, e 
aqueles que aceitam Meu Filho, Jesus Cristo, como 
Salvador, que o mundo será salvo. 
Vocês, Meus filhos fiéis, serão a chave para a salvação de 
todos os Meus filhos. Suas orações serão ouvidas. Seus 
pedidos, para salvar os pecadores, serão respondidos. 
Eu os amo. Agradeço pelo amor que vocês mostram ao 
Meu Filho e Eu os abençoo. 
Seu amoroso Pai, Deus, o Altíssimo 
 
602. Os grandes castigos, de uma 
magnitude nunca antes testemunhada no 
mundo até agora, podem ser mitigados 
Recebido segunda-feira, 29 de outubro de 2012, 15:30 
 
Minha muito amada filha, como Eu já disse, a onda de 
mudança já começou, a Mão do Meu Pai agora cai com 
castigos, não somente nos EUA, mas também em outros 
Países. 
Todos esses transtornos ecológicos continuarão em todos 
os lugares, até que a Humanidade, seja purificada. 
Vocês devem rezar, para que estas almas, que rejeitam a 
Deus, possam ser salvas dos fogos do inferno, através da 
generosidade dos outros, através das suas orações. 
Estes sinais são para mostrar à Humanidade que, de fato, 
os tempos têm mudado. Nada vai, nem pode, ser o 
mesmo, até que a Terra seja purificada, para permitir que 
a Segunda Vinda possa acontecer. 
Neste momento, a Terra não é digna de receber o 
Messias, pois o pecado a devasta. 
Estes sinais são do Fim dos Tempos, Meus seguidores, e 
vocês devem preparar as suas almas! 

Muito em breve haverão poucos, inclusive os ateus com 
os corações de pedra, que serão capazes de ignorar a 
Mão do Meu Pai. 
Os grandes castigos, de uma magnitude nunca antes 
testemunhada no mundo, até agora, podem ser mitigados 
e enfraquecidos através das suas orações. 
No entanto, eles vão continuar, até que a Humanidade 
aceite a Verdade. 
O dia do Senhor, o dia da Segunda Vinda, está se 
aproximando, mas muitos eventos devem ocorrer antes. 
Este será um tempo difícil para todos os filhos de 
Deus, inclusive daqueles que têm uma fé forte. No 
entanto, aqueles, que mostram amor e lealdade a Mim, 
seu Jesus, estarão em paz, pois eles sabem que Eu 
venho para levá-los para Meu Novo Paraíso. 
A prosperidade deste Novo Reino deve ser procurada e 
vocês devem almejar este grande presente. 
Mantenham-se fortes e confiem em Mim! Vocês devem 
entender que o Meu Pai deve punir aqueles, que planejam 
atos terríveis. Deus prometeu impedir as más ações dos 
ímpios, eles serão varridos. 
Os sinais serão vistos em todos os cantos da Terra, para 
garantir que a Humanidade não tenha dúvida de Quem é o 
Poder que está em vigor. 
Só Deus comanda tal Poder. Qualquer outro poder será 
de curta duração. O Poder de Deus é Todo-Poderoso e 
ninguém nunca vai superar o Criador, o Criador de tudo o 
que é visível e invisível. Seu Jesus 
 
603. Neste momento no mundo, a simples 
menção de uma crença em Mim, seu Jesus, 
cria embaraço 
Recebido terça-feira, 30 de outubro de 2012, 19:10 
 
Minha muito amada filha, você deve saber agora, que o 
sofrimento que suporta, em Meu Nome, vai continuar até o 
último dia desta missão. 
Isto é difícil para você ouvir, mas saiba disso: Esta missão 
é a mais difícil de todas as missões, que vieram antes de 
você. Você será lançada para o deserto e você vai se 
sentir isolada e solitária. Sua voz será ignorada, mas a 
Minha Santa Palavra vai tocar os corações de milhões de 
pessoas. 
Minha Santa Vontade será atendida por você em todos os 
momentos, apesar de muitas vezes você sentir que não 
vai ser forte o suficiente. 
Sua fraqueza é a sua força, por causa de sua confiança 
em Mim. Devido a isso Eu nunca vou lhe abandonar ou 
deixá-la sem a ajuda dos outros. No entanto, você vai 
andar sozinha nesta missão. Seu único companheiro vai 
ser Eu. Eu uno nosso sofrimento como um. 
Você, Minha filha, vai precisar sempre de Minhas graças 
de resistência. Para suportar esta missão, e proclamar a 
Minha Palavra Sagrada para um mundo ingrato, não vai 
ser fácil. Vai exigir um grande senso de determinação e 
coragem. 
Isso se aplica a todos os Meus discípulos, incluindo 
aqueles que Me amam, mas que não aceitam essas 
mensagens. 
Os obstáculos que irão enfrentar nesta parte da 
Missão, vão aumentar para todos vocês, Meu exército 
devoto. 
Vocês devem aceitar, com dignidade, que quando Me 
seguem, vocês vão sofrer. São poucas as almas que 
sabem lidar com o sofrimento, que afeta todos aqueles, 
que seguem os Meus Ensinamentos. 
Neste momento no mundo, a simples menção de uma 
crença em Mim, seu Jesus, cria embaraço. 
Não só lhes causa desconforto; mas, vocês vão sofrer por 
Minha causa, quando a sua fidelidade a Mim for declarada 
em público. 
Lembrem-se, o sofrimento é uma graça especial. É muito 
difícil de suportar e muitas almas se afastam de Mim por 
causa disso. Mas vocês devem se lembrar: Quando vocês 
sofrem em Meu Nome, Eu vou lhes abraçar e derramar 
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sobre vocês Minhas Graças. Apesar dos seus sofrimentos, 
isso vai lhes trazer paz na alma. 
Por favor, Minha filha, nunca desista! Nunca se sinta 
abandonada, porque Eu estou ainda mais perto, quando 
você se sente sozinha. Estou ainda mais perto de você 
durante estes tempos de tormento. Você deve continuar 
pedindo por toda a ajuda que puder, pedindo Minha 
querida Mãe e todos os Santos, para virem em seu auxílio. 
Muito em breve você vai aceitar que o aumento do 
sofrimento é um resultado direto da oposição a esta 
missão, pelo maligno. Ele está extremamente assustado, 
porque sua batalha está no fim. Ele lhe odeia, por causa 
das almas, que estão sendo salvas, através desta missão 
de salvação. Seu Jesus 
 
604. A vocês foi dada a armadura. Usem-
na! 
Recebido quinta-feira, 1º de novembro de 2012, 18:00 
 
Minha muito amada filha, vocês devem levantar-se agora 
e ficar unidos no amor, para preparar-se para os tempos 
difíceis, que estão à frente. 
Vocês, Meu forte exército, são abençoados, e estão 
protegidos com o Selo de Meu Pai, o Selo do Deus Vivo. 
Quando as tribulações vierem sobre vocês de todos os 
lados, lembrem-se que Eu estou com vocês! 
Tudo vai acontecer ao mesmo tempo: muitos eventos, 
incluindo transtornos ecológicos, guerras, o cisma na 
Minha Igreja na Terra, as ditaduras em todas suas nações 
- ligados como um, em sua essência. 
Muitas rupturas causarão muitas lágrimas e ranger de 
dentes, mas uma coisa permanecerá intacta: Esse será o 
Poder de Deus e Seu Amor por todos os Seus filhos. 
Esta batalha vai se desdobrar diante do mundo, e vocês, 
Meu exército, não devem tremer de medo! Tudo está bem 
em Meu Reino, e seus lugares são garantidos lá. É com 
os outros, que devem preocupar-se agora. 
A vocês foi dada a armadura. Usem-na! Minhas Cruzadas 
de Orações vão ajudar a mitigar a maior parte do horror, 
causado pelos pecados da Humanidade. Por favor, rezem 
estas orações, para mitigar os castigos! 
 
Cruzada de Orações (83): Para mitigar os castigos 
 
Ó querido Pai, Deus Altíssimo, nós, Vossos pobres 
filhos, nos prostramos diante do Vosso Trono glorioso 
no Céu. Nós Vos imploramos que livreis o mundo do 
mal. Nós imploramos a Vossa misericórdia pelas 
almas daqueles, que causam dificuldades terríveis 
para Vossos filhos na Terra. Por favor, perdoai-os! 
Por favor, removei o Anticristo, assim que ele se fizer 
conhecido. Pedimos Vos, Senhor, para mitigar Vossa 
Mão de castigo. Em vez disso, pedimos que aceiteis 
nossas orações e nossos sofrimentos, para aliviar o 
sofrimento dos Vossos filhos, neste momento. Nós 
confiamos em Vós. Nós Vos honramos. Agradecemos-
Vos pelo grande sacrifício que fizestes, quando 
enviastes Vosso único Filho, Jesus Cristo, para 
salvar-nos do pecado. Seja bem vindo Vosso Filho, 
mais uma vez, como Salvador da Humanidade. 
Por favor, protegei-nos! Mantende-nos protegidos do 
mal. Ajudai as nossas famílias! Tende misericórdia de 
nós. Amém. 
 
Vocês, Meu exército, são preparados em todos os 
sentidos. Tudo o que vocês devem fazer é: confiar em 
Mim. Quando confiam em Mim completamente, vocês são 
capazes de render todo o seu amor, seu sofrimento, suas 
preocupações e sua dor a Mim, o seu Jesus. 
Quando isso acontecer, vocês devem deixar tudo em 
Minhas Mãos Santas e Misericordiosas. Obrigado por 
responder a Minha chamada.  
Seu Jesus 
 
 
 
 

605. Virgem Maria: Voltem e peçam a Meu 
Filho para guiá-los em direção a Sua 
grande misericórdia 
Recebido sexta-feira, 2 de novembro de 2012, 14:00 
 
Minha filha, a escuridão que cai sobre o mundo, será vista 
de varias formas. 
Leis introduzidas, que dividem a unidade da família, serão 
provas da influência do maligno em seus governos. 
As leis, introduzidas para desculpar o aborto, quebram o 
coração do Meu Pai. Ninguém tem o direito de interferir 
com a Criação de Deus, mas isso é o que a Humanidade 
faz, diariamente, sem qualquer sentimento de vergonha ou 
culpa. 
Minha filha, você deve rezar muito para a redenção da 
Humanidade, porque muito em breve ela será dividida em 
duas metades: aqueles fiéis a Deus, e aqueles que 
rejeitam Ele. Irmão será separado do irmão, bairros serão 
divididos, e as famílias serão divididas em duas metades. 
Este tempo foi predito. 
Para garantir que Deus possa salvar tantas almas quanto 
possível, Ele lhes dará muitas oportunidades de voltar 
para Ele. Rezem agora para as suas famílias, seus 
amigos e vizinhos, antes da divisão final evoluir. O dia da 
Segunda Vinda do Meu Filho está muito perto. 
Vocês, Meus filhos, estão muito confusos. Esta confusão e 
o vazio da alma é causada pela falta de crença em Deus. 
Nenhuma alma pode sobreviver sem o Amor de Deus em 
seus corações. 
Eles são como vasos vazios que flutuam no mar, sem 
nenhuma ideia de seu destino final. Eles flutuam sem 
rumo em um largo vazio, onde nada satisfaz; onde nada 
no mundo pode trazer-lhes a paz verdadeira. 
Voltem e peçam o Meu Filho para guiá-los em direção a 
Sua Misericórdia, e Ele vai lhes trazer a paz que almejam. 
Tudo que vocês precisam fazer é pedir. 
Peçam-Me, sua amada Mãe, para levá-los ao Meu Filho. 
Vou guiá-los e protegê-los sempre, a cada passo do 
caminho. 
Sua amada Mãe, Rainha da Paz, Mãe da Salvação 
 
606. Logo o pecado não existirá mais. O 
flagelo do pecado será uma coisa do 
passado 
Recebido sábado, 3 de novembro de 2012, 19:00 
 
Minha muito amada filha, quando as almas vão para longe 
de Mim, e quando elas sucumbem ao pecado, elas nunca 
devem Me temer. 
Quando vocês pecam, Meus amados seguidores, devem 
imediatamente voltar para Mim. 
Nunca tenham vergonha ou fiquem embaraçados de vir 
correndo para Mim depois de cometer um pecado. Esta é 
a única maneira em que vocês podem ganhar forças para 
caminhar Comigo novamente. 
Se vocês não voltam a Mim, e em vez disso Me evitam, 
vocês ficarão ainda mais enfraquecidos, e vão ficar 
expostos às tentações colocadas pelo maligno diante de 
vocês, todos os dias. 
O pecado é algo com que cada criança nasce. O pecado 
original deve ser erradicado através do Sacramento do 
Batismo. Mesmo assim, as almas ainda vão ser tentadas 
durante o tempo em que a Humanidade permanecer sob o 
reinado de Satanás. 
Livrar-se do pecado é simples: Em primeiro lugar vocês 
sentem, em seu coração, quando cometeram o pecado. 
Muitas pessoas no mundo de hoje admitem o pecado 
como algo sem consequência. No entanto, se as pessoas 
admitem abertamente como se sentem depois de pecar, 
vocês teriam que entender que sua paz interior foi dividida 
em dois. 
O pecado é sentido pela maioria das almas, e se tornam 
tão obscurecidas, que só o pecado irá satisfazer o seu 
desejo. É por isso que vocês devem buscar o perdão de 
Deus, cada vez que pecam. Se vocês não fizerem isso, 
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então o pecado vai apodrecer dentro de vocês e vocês 
vão achar mais difícil resistir à tentação. 
Quando vocês sentem remorso em seu corações, Me 
chamem, seu amado Jesus, para ajudá-los! 
Todos os pecados podem ser perdoados, exceto o pecado 
da blasfêmia contra o Espírito Santo. Sempre Me chamem 
em seu auxílio, não importa como vocês estão 
envergonhados, por causa dos pecados que cometeram. 
Meu coração se volta para todos os filhos de Deus. Vocês 
são Sua criação preciosa e Ele ama a todos, apesar de 
seus pecados. Lutem contra o pecado, buscando a 
redenção, cada vez que pecarem! 
Em breve o pecado não existirá mais. O flagelo do pecado 
será uma coisa do passado. Seu Jesus 
 
607. A estrada para o Meu Reino Eterno 
está cheia de pedras afiadas e obstáculos  
Recebido domingo, 4 de novembro de 2012, 17:45 
 
Minha muito amada filha, que ninguém nunca pense que 
pode permanecer forte em sua fé, sem ter que lutar pelo 
direito. 
Há muitos obstáculos que bloqueiam a sua fé em Deus, e 
somente aqueles que perseveram em oração podem 
manter acesa a chama do seu amor a Deus em suas 
almas. 
A estrada para o Meu Reino Eterno está cheia de pedras 
afiadas e obstáculos. É como andar descalço por 
quilômetros, onde experimentam cada corte, cada dor 
aguda, e onde vocês vão tropeçar a cada passo que 
derem. É por isso que muitas bem-intencionadas almas 
caem à beira da estrada, porque a jornada é árdua. 
Quando vocês Me seguem, sua jornada sempre será 
dolorosa. Nunca será fácil, até que vocês digam: 
"Jesus leva minha dor, cura-me e leva a minha cruz". 
Só então vocês vão achar mais fácil seguir Minha viagem 
para o Meu Reino Glorioso. 
Agora em cada etapa, a Crucificação será 
experimentada, por todos os que amam a Deus - até o 
último dia. 
Até a Minha Segunda Vinda, Cristãos e todos aqueles que 
amam Meu Pai, Deus o Altíssimo, terão que suportar o 
sofrimento da Minha paixão. 
Vai começar com as acusações de que Deus não 
existe. 
Eu fui denunciado, como o Filho de Deus. Desta vez, 
Deus o Altíssimo será rejeitado. 
Todos os crentes serão açoitados e perseguidos, porque 
as leis pagãs, de tempos passados, serão introduzidas. 
No entanto, muitas pessoas, que não conhecem os 
caminhos do Senhor, não vão acatar essa iniquidade, tão 
presos estarão eles em sua busca de prazeres pessoais. 
Em seguida haverão as punições, infligidas a quem se 
atreve a mostrar fidelidade em público ao único Deus 
verdadeiro. Eles não serão tolerados e terão de esconder-
se, a fim de honrar Meu Pai. 
Os sacrifícios diários, as missas, eventualmente acabarão, 
como previsto, porque o Falso Profeta irá declarar que 
uma nova forma de missa será realizada, e o modo antigo 
não será mais relevante, ele vai dizer. (Daniel 8,11-14; 
Daniel 11, 31-33; Daniel 12,10-13) 
Minha Presença na Eucaristia será banida e o Alimento de 
Vida não alimentará mais os filhos de Deus. E depois 
descerá a Mão de Deus sobre as nações, que se atrevem 
a dizer que falam em Nome de Deus. Sua lealdade à 
besta vai influenciar muitos e eles vão levar aqueles, que 
são enganados, para a prisão de escuridão. 
As divisões vão aumentar, até que finalmente todos os 
filhos de Deus terão que fazer a escolha. Eles vão seguir a 
falsa ilusão, apresentada pelo Falso Profeta, que vai dizer 
que ele fala em Nome de Deus, ou eles vão seguir a 
Verdade. 
Nunca acreditem que vocês vão ser fortes o suficiente 
para suportar a pressão daqueles falsos sacerdotes, que 
irão representar a besta. Sua influência será grande. Sem 
a Minha ajuda, vocês serão tentados a virar as costas 
para os Meus Ensinamentos. 

Acordem, antes desses tempos acontecerem! Clamem a 
Mim, a Minha ajuda, todos os dias! Seu Jesus 
 
608. A Terra vai gemer de dor, pois o 
Anticristo prepara sua entrada  
Recebido segunda-feira, 5 de novembro de 2012, 18:50 
 
Minha muito amada filha, o mundo deve agora preparar-se 
para as grandes mudanças, que Eu permiti, a fim de 
preparar a Humanidade para a Segunda Vinda. 
Muito trabalho tem sido feito, através dos Meus amados 
seguidores, para salvar milhões de almas, por meio das 
orações que lhes dei. 
Meus amados seguidores, sua lealdade a Mim, seu Jesus, 
significa que vocês têm dado mais almas para Mim, que 
agora estão em segurança, e que estavam, de outra 
forma, destinadas ao inferno. 
Tão poderosas são suas orações, que, em tempo, 
quando milhões de almas aceitarem Minhas 
mensagens de amor e esperança, bilhões de outras 
almas serão salvas. 
Meu trabalho através de vocês, Meus discípulos, salvam 
milhares e milhares de pessoas diariamente. Portanto, 
vocês nunca devem permitir que as dúvidas, que 
naturalmente irão assaltá-los de vez em quando, possam 
impedi-los de rezar. 
Prestam atenção agora, e escutem: 
Muitas coisas vão acontecer agora. As tempestades 
vão aumentar em todo o mundo e a Terra vai gemer de 
dor, pois o Anticristo prepara sua entrada. Não vai 
demorar e ele se apresentará. 
Minha filha, mantenha-se focada na difusão da Minha 
Palavra, mesmo que tenha que enfrentar muitos 
obstáculos. Que nada possa atrasar Minhas mensagens a 
serem dadas para todos. 
Não vai ser o número de pessoas que vão receber o Livro 
da Verdade ou Minhas mensagens, mas o número das 
pessoas que rezam Minhas Cruzadas de Orações, é que 
vão fazer a diferença. 
As orações irão enfraquecer o poder do Anticristo. 
Serão os castigos, enviados de Meu Pai para a Terra, 
que irão destruir os líderes e grupos, que se atrevem a 
ferir Seus filhos. 
O Poder de Deus vai cobrir aqueles, que O amam. 
O Poder de Deus vai proteger aqueles, que se convertem. 
Deus, Meu Pai Eterno, irá continuar derramando Suas 
Graças, até o Seu Poder cobrir e proteger todos os Seus 
filhos na Terra. 
Vão em paz, esperança e amor! Confiem em Mim, e tudo 
ficará bem. Seu Jesus 
 
609. Deus Pai: A hierarquia de todos os 
Anjos no Céu reúnem-se nos quatro cantos 
da Terra neste momento 
Recebido terça-feira, 6 de novembro de 2012, 22:45  
 
Minha querida filha, a hierarquia de todos os Anjos no Céu 
reúnem-se nos quatro cantos da Terra neste momento. 
Eles se preparam agora para o ataque de castigos, que 
serão desencadeados sobre a Humanidade. 
Todas estas coisas devem acontecer na Terra - 
tempestades, guerras, fome e ditaduras - pois a batalha 
começou, como previsto. 
A Terra vai tremer nos quatro cantos do mundo, e muitos 
vão ficar assustados, pois nunca tinham visto esse 
turbilhão se desdobrar diante deles. 
Vocês, Meus filhos, estão no Fim dos Tempos e o período 
que está à frente será difícil. Aqueles de vocês que são 
leais a Mim, e que colocam toda a sua confiança em Mim, 
vão resistir a essas perturbações. 
Muitas mudanças vão agora entrar em erupção no mundo, 
e aqueles de vocês que conhecem a Verdade: sejam 
gratos! Vocês vão perceber que, ao mesmo momento que 
isto significa o Fim dos Tempos, que vocês conheceram 
até agora, este também será o momento, como previsto, 
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para anunciar um novo começo. Um novo começo. Um 
Novo Paraíso na Terra. 
Isto significa liberdade, filhos! Vocês serão levados 
rapidamente para os Meus braços, para aguardar a nova 
morada que Eu cuidadosamente criei para todos vocês. 
Os tempos serão difíceis de suportar para muitos, mas 
somente aqueles que aceitam a Verdade irão perseverar e 
prosperar, porque eles serão protegidos. 
Meu Selo deve ser compartilhado. Meu amor deve ser 
conhecido por todos os Meus filhos, de qualquer religião, 
crença, e, especialmente, para aqueles que não Me 
conhecem, assim como aqueles que rejeitam a Minha 
existência. 
Eu preparo Meu exército nos Céus, como Eu preparo Meu 
exército na Terra. 
Juntos vamos lutar contra a maldade, que está prestes a 
ser apresentada por cada nação às pessoas indefesas. 
Se vocês se levantarem e se recusarem a aceitar a Marca 
da Besta, terão a Minha proteção. 
Centros, organizados pelos Meus profetas ao longo dos 
anos, vão surgir, cada um como um oásis no deserto. Ali 
vocês vão ser capazes de jurar lealdade a Mim, seu Pai. 
Ali vocês podem reunir, para rezar pelas almas daqueles 
que serão perdidos sob o poder do Anticristo. 
Rezem, rezem, rezem. Seu tempo foi atribuído e a 
Segunda Vinda de Meu Filho terá lugar em breve. 
Só Eu, seu amado Pai, sei esta data. Mesmo Meu 
precioso Filho, Jesus Cristo, não é consciente disso. Mas 
saibam disso: 
Enquanto estão sendo preparados por esta e outras 
missões, de repente será anunciado, e será tarde demais 
para muitos retornar. Em vez disso, eles vão fugir. 
Sejam fortes, Meu filhos! Meu plano é destruir a besta e 
salvar cada um dos Meus filhos. Suas orações podem 
ajudar-Me salvar cada alma preciosa. 
Deus, o Altíssimo 
 
610. Grande parte da Humanidade será 
purificada e então estará pronta para a tão 
esperada Era da Paz 
Recebido quarta-feira, 7 de novembro de 2012, 21:28 
 
Minha muito amada filha, todo o mundo vai sentir as 
mudanças, pois cada País vai experimentar uma quietude 
e um senso de antecipação, e muitos não vão entender 
por que isso está acontecendo. 
A vida vai mudar e, para aqueles que confiam em Mim: 
vocês vão ter muito o que ver pela frente, no futuro. 
Pensem sobre o mundo como se fosse uma pessoa que 
vive sofrendo de uma doença terrível. Ele tem que sofrer, 
sentir dor e suportar o período durante o qual a doença é 
tratada por seu médico. 
Muitas pessoas respondem ao tratamento rápido. Outros 
mais lentos. Outros não. Alguns pacientes têm esperança 
e aceitam que seu corpo terá que suportar um tratamento, 
por vezes dolorosa, antes que venham se sentir bem e 
saudável novamente. 
O mundo está sofrendo de uma infestação, causada pela 
influência de Satanás, onde ele e seus demônios vão 
persuadir, seduzir e convencer os filhos de Deus de que o 
pecado não existe. 
Eles mergulham de uma crise espiritual para a outra. Eles 
desagradam muito o Meu amado Pai. Quanta dor eles 
terão que suportar, antes que possam viver a vida da 
maneira em que as Leis de Deus ditam. 
Uma vez que esta doença for tratada, e depois que a dor 
for embora, grande parte da Humanidade será purificada, 
e estará pronta então para a tão esperada Era da paz. A 
Era da Paz, prometida a todos aqueles que seguem os 
Ensinamentos de Deus, vai aguardar aqueles que se 
redimiram diante de Mim. 
A cada um de vocês será mostrada a Verdade. Então, 
vocês serão capazes de distinguir entre a feiura do 
pecado e a pureza, que é necessária para entrar no 
Meu Reino Glorioso. 

Quando a cada pessoa for mostrada a Verdade, 
ninguém vai duvidar, mas nem todos vão aceitá-la. 
É hora para a Humanidade ver o que aconteceu com o 
mundo por causa da ganância, do egoísmo e do amor a si 
mesmo. Nenhuma consideração é dada ao bem-estar 
daqueles que estão infelizes na vida. Há pouco respeito 
pela vida humana. 
Vocês devem descartar sua arrogância, pois se vocês não 
fizerem isso, vocês vão ser despojados de tudo o que 
possuem. 
Os vários líderes de diferentes Países, em breve 
juntar-se-ão e se prepararão para destruir o 
Cristianismo em todo o mundo. 
Devido a isso, as tigelas de fogo e relâmpagos serão 
derramadas sobre o mundo, para punir os ímpios. 
Vocês têm que entender, no entanto, que grande parte 
dos castigos previstos por Meu Pai, foram mitigados por 
causa das suas orações. Mantenham-se fortes! 
Continuem com as Minha Cruzadas de Orações e nunca 
percam a esperança! Seu Jesus 
 
611. Eu preciso da sua ajuda. Assim como 
Eu precisava dos Meus Apóstolos e 
discípulos, quando Eu andei na Terra. 
Recebido quinta-feira, 8 de novembro de 2012, 15:50 
 
Minha muito amada filha, Meus discípulos, servos 
sagrados e membros do Clero estão agora se reunindo 
em todo o mundo, em resposta a este Apelo do Céu. 
Eu, seu amado Jesus Cristo, estou presente em seus 
corações com as Minhas Graças especiais. 
Eles reconhecem este Apelo Divino, porque o Espírito 
Santo cobriu-os com o conhecimento de que na verdade 
sou Eu, Jesus Cristo, o Filho do Homem, que está se 
comunicando com eles. 
Vocês, Minha congregação amada e querida, estão 
entrelaçados com o Meu Sagrado Coração neste 
momento. 
Estou lhes guiando o caminho, de modo que vocês 
possam comunicar a Verdade às almas perdidas, que 
precisam da Minha grande Misericórdia. 
Meu presente para vocês é este: Vou tocar seus corações 
de uma maneira, em que vocês vão saber imediatamente 
que esta é uma Inspiração Divina. 
Vocês não sabem o quanto Eu os amo? Você estão muito 
protegidos sob o Poder de seu Divino Salvador, que 
prometeu a salvação do mundo! 
Minha Segunda Vinda está próxima e Eu desejo salvar 
todos os pecadores, independentemente de quão 
enegrecidas são suas almas. Lembrem-se que é seu 
compromisso permitir-Me guiá-los, para que essas pobres 
almas possam ser tiradas das garras do maligno. 
Não hesitem em responder a Minha chamada, mas 
saibam que vocês devem ter cuidado de como fazer isso. 
Eu preciso construir o Meu exército de tal forma, para que 
eles possam se reunir privadamente, a fim de se juntar 
como um só, para que possam apresentar as suas 
orações diante de Mim. 
Vocês devem agir rapidamente e aquelas almas, uma vez 
que recitam Minhas Cruzadas de Orações, serão atraídas 
para vocês. 
Eu preciso da sua ajuda. Assim como Eu precisava dos 
Meus Apóstolos e discípulos, quando Eu andei na Terra. 
Venham agora! Não tenham medo! Não ouçam aqueles 
que lhes desafiam, que vão zombar de vocês ou irão 
lançar uma mancha na Minha Santa Palavra. Seu tempo 
para Me servir chegou. Levantem-se com coragem e 
sigam-Me! Vou encher seus corações com amor e alegria. 
Logo vocês não terão dúvidas sobre quem está fazendo 
este pedido. 
Agradeço-lhes por responder a Minha chamada. Eu os 
abençoo e lhes guio em todos os momentos. 
Seu Jesus 
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612. Esta vacina será um veneno e será 
apresentada sob um plano global de saúde 
Recebido sexta-feira, 9 de novembro de 2012, 21:00 
 
Minha muito amada filha, em apenas dois anos, milhões 
de almas já foram convertidas e salvas, por causa desta 
missão. Só com seu sofrimento 10 milhões de almas 
foram salvas, como Eu prometi. Mesmo que as desgraças 
do mundo aumentam, muitas almas estão sendo salvas 
através das suas orações. 
O sofrimento em Meu Nome sempre fica pior e se torna 
tão doloroso, que é difícil suportar. É mais intenso quando 
Satanás está zangado. No momento sua ira está se 
intensificando e é por isso que os ataques contra você são 
tão angustiantes. Ele e seus demônios estão ao seu redor, 
mas não podem prejudicá-la de forma física, porque a 
Mão do Meu Pai protege você. Isso não revoga a 
flagelação que você está passando neste momento, no 
segundo aniversário da Missão. Mas saiba disso: 
O máximo do sofrimento será suportado quando uma 
missão, ou o trabalho de uma alma vítima, está tendo 
sucesso. Se mais almas forem salvas, mais violento se 
tornam os ataques pelo maligno. Suas ações têm sido 
cada vez mais evidente no mundo. Ele, que não mede 
esforços para esconder sua existência, está trabalhando 
de sua maneira espiritual nessas pessoas pobres, que se 
abrem a ele, por causa dos seus desejos de prazeres 
mundanos e amor ao poder. 
A força de Satanás está em sua habilidade enganando 
e levando a Humanidade a acreditar que ele é apenas 
um símbolo, usado pelos Cristãos, para explicar a 
diferença entre o bem e o mal. 
Satanás sabe o perigo de expor sua presença. Se ele 
faz isso, então mais pessoas iriam aceitar que Deus 
existe. 
Ele não quer fazer isso; então ele cria a consciência da 
sua existência entre aqueles, que prestam homenagem a 
ele. Estas pessoas, que aceitam a existência de Satanás, 
adoram-no, assim como as pessoas têm missas nas 
Igrejas Católicas, ou cultos em Igrejas, para louvar a 
Deus. 
Muitas almas foram roubadas. Deus, Meu Pai Eterno, 
pretende reconquistá-las por meio do Seu GRANDE 
ALERTA e os Castigos, que serão infligidos aqueles, 
quando se reúnem para homenagear a besta. 
Meu Pai irá expor os seguidores de Satanás, que 
contaminam as Suas Igrejas. 
Eles serão o alvo dos Seus castigos e, a menos que 
parem o que estão fazendo, por sua livre escolha, eles 
serão derrubados pela Mão de Deus. 
A ascensão desses grupos satânicos, que se 
apresentam para o mundo através de organizações de 
negócios e redes, é galopante. 
Eles estão por toda parte; eles estão planejando, fazendo 
reuniões, conspirações e criam planos malvados para 
destruir milhões de pessoas inocentes. 
Eles vão introduzir uma forma de genocídio, por meio 
de vacinas obrigatórias, contra seus filhos, com ou 
sem a sua permissão. 
Esta vacina será um veneno e será apresentada sob um 
plano global de saúde. 
Seus planos agora estão materializados e eles já 
começaram a introduzi-los. Alguns dos seus planos em 
um País europeu foram parados por Meu Pai, por 
causa das orações das almas vítimas. 
Olhem à sua frente e atrás de vocês! Olhem atentamente, 
aparentemente inocentes novas leis introduzidas em seus 
Países, projetadas para fazê-los sentir como se fossem 
melhorar suas vidas. Muitas destas leis são simplesmente 
para escravizá-los, obrigando-os a aceitar a perder seus 
direitos, e parecem ser leis democráticas. 
As democracias serão substituídas por ditaduras, ainda 
que não serão apresentadas ás nações como tal. Quando 
milhões jogarem fora todos os seus direitos, em nome de 
novas leis tolerantes, vocês vão se tornar prisioneiros e 
será tarde demais. 

Os principais líderes do mundo estão trabalhando juntos, 
para trazer seus novos planos a respeito. Eles são parte 
da “elite”, cujo objetivo é a ganância, a riqueza, o controle 
e o poder. Eles não aceitam o Poder de Deus. Eles não 
acreditam que a Minha Morte na Cruz foi para salvá-los do 
fogo do inferno. 
Eu devo fazê-los ver como eles estão errados. Chegou a 
hora e Eu vou provar a eles a Minha Misericórdia, o Meu 
Amor por eles. 
Por favor, rezem esta Cruzada de Orações (84): Para 
iluminar as almas das elites, que governam o mundo. 
 
Ó querido Jesus,  
eu Vos imploro para iluminar as almas das elites, que 
governam o mundo. 
Mostrai-lhes a prova da Vossa Misericórdia.  
Ajudai-as a tornarem-se abertas de coração  
e mostrarem a verdadeira humildade,  
em homenagem ao Vosso grande Sacrifício, Vossa 
morte na Cruz,  
quando morrestes por seus pecados. 
Ajudai-as a perceberem Quem é o seu Criador 
verdadeiro, Quem as criou,  
e enchei-as com as Graças para verem a Verdade. 
Por favor, impedi os seus planos  
de prejudicar milhões de pessoas através das 
vacinações,  
escassez de alimentos, adoções forçadas de crianças 
inocentes  
e a divisão das famílias! Que isso não aconteça! 
Curai-as!  
Cobri-as com a Vossa Luz e levai-as para o seio do 
Vosso coração,  
para salvá-las das ciladas do maligno. Amém. 
Seu Jesus 
 
613. Vacinação Global: Uma das formas 
mais malvadas de genocídios jamais vista 
desde a morte dos Judeus por Hitler 
Recebido sábado, 10 de novembro de 2012, 23:45 
 
Minha muito amada filha, a Verdade pode lhe chocar 
muito. Apesar de aceitar a Minha Santa Palavra, só 
quando as profecias, que revelo para você, se realizarem, 
você entenderá a gravidade desta missão para salvar a 
Humanidade. 
A introdução de uma vacina global, tendo como alvo 
lactentes e crianças jovens, vai ser uma das formas mais 
malvadas de genocídio jamais vista desde a morte dos 
Judeus por Hitler. 
Este plano maligno será possível porque muitos dos seus 
governos forçam seus povos a aceitar mudanças em suas 
leis, que darão poder aos seus governos para reforçar as 
leis contra seus filhos inocentes. 
Lembrem-se que a única coisa, que impediu Meu Pai de 
acabar com o mundo, foi por causa do amor daqueles 
servos fiéis entre vocês. 
Meu Pai, por causa do Seu Amor por cada um dos Seus 
filhos e cada uma da Sua criação, segurou Sua Mão. 
Agora chegou o momento em que Ele finalmente vai 
desfazer os tempos, para que o mundo, que Ele criou por 
Amor e de acordo com a Sua Divina Vontade, possa 
continuar em paz. 
Agora Ele vai destruir aqueles, que cometem esta 
maldade com Seus filhos. Ele não vai mais revogar esse 
mal, Sua Mão vai cair em punição. 
Sua ira irá se manifestar agora no mundo; a magnitude da 
punição, que irá acontecer na Terra, será surpresa para 
muitos. 
Aqueles entre vocês, responsáveis por infligir sofrimentos 
terríveis em seus compatriotas e concidadãos, saibam 
disso: 
Finalmente vocês serão derrubados com o flagelo da 
doença, e então vocês e aqueles que prestam 
homenagem ao grupo de um mundo (New World Order, 
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Nova Ordem Mundial), serão eliminados antes que a  
batalha de Armagedom comece. 
Vocês não serão tolerados por Meu Pai, e Ele não vai 
permitir que infestem Seus filhos por mais tempo. Ai de 
vocês e daqueles entre vocês, que provocam a ira Dele 
neste momento! 
O momento para o Meu Pai lhes mostrar cujo Poder será 
mantido para sempre, agora será provado a vocês. As 
teorias de vocês sobre suas criações, que são falhas, 
serão mostradas a vocês para o que são, afinal. A 
Verdade, prometida no Livro da Verdade, predita ao 
Profeta Daniel, será mostrada finalmente. 
Muitas pessoas se esqueceram da Verdade de Deus. 
Muitas bem-intencionadas almas não procuram nada em 
suas vidas, só excitação. Muitas desperdiçam o tempo, 
que foi atribuído em suas vidas na Terra, e elas não 
sabem a Verdade da existência de Deus. 
Agora a Verdade está sendo apresentada. A hora da 
Verdade chegou. 
Meu Pai vai alertar o mundo finalmente para a Verdade. 
Aqueles, que ignoram a Verdade, vão negar-se o acesso 
ao Meu Novo Reino na Terra. 
Em vez de viver uma Gloriosa Vida Eterna, cheia de 
admiração, alegria, amor e prosperidade, eles vão ser 
lançados para fora, para apodrecer nas profundezas do 
inferno. 
Peço a todos os filhos de Deus para atender este aviso! 
Pode ser difícil. Muitos vão dizer: "Isto não vem de Deus, 
pois Ele é misericordioso". Prestem atenção a isto: 
Chegou a hora de separar o joio do trigo. Este dia está 
muito próximo! Qualquer escolha feita pelo homem, será a 
escolha final. O livre arbítrio sempre será honrado por Meu 
Pai, até o último dia. O Dia do Juízo. Seu Jesus 
 
614. Eu prometo solenemente que a 
transição será rápida 
Recebido domingo, 11 de novembro de 2012, 18:00 
 
Parte 1 
Minha muito amada filha, é sempre importante lembrar 
que quando você sofre, a dor que você sente não é só a 
sua dor. É Minha dor que você suporta. A dor de que Eu 
falo, não é o que Eu suportei durante Minha Crucificação, 
mas o que Eu enfrento hoje, quando assisto e sinto a dor 
da Humanidade. 
As pessoas estão sofrendo no mundo por causa da 
escuridão das suas almas. Mesmo aqueles, que vivem 
uma vida simples e que tentam seguir Meus 
Ensinamentos, estão sofrendo. Eles podem se sentir 
miseráveis, lutando para se amar. Eles também sofrem 
por causa das dúvidas, que experimentam em sua fé. 
Muitos não entendem o significado da vida eterna ou o 
fato de que a vida não termina, quando uma pessoa morre 
na Terra. É por isso que muitos não se preparam para a 
próxima vida. 
Muitas pessoas no passado não se prepararam 
adequadamente e estão agora no inferno ou no 
Purgatório. 
A esta geração está sendo dada um Dom, que nenhuma 
outra geração foi beneficiada. Muitos vão simplesmente 
fazer a transição desta vida, imediato, sem ter que 
experimentar a morte, como vocês conhecem. 
Minha Segunda Vinda trará consigo esse Dom 
extraordinário. Então, não tenham medo! Alegrem-se, pois 
Eu venho a vocês para trazer-lhes um futuro próspero. 
Pensem nisso assim: Enquanto vocês suportam algumas 
dificuldades, vão ter que testemunhar a maneira em que a 
Minha existência será denunciada, não vai durar muito 
tempo. 
Sei que muitos de vocês se preocupam, mas Eu prometo 
solenemente que a transição será rápida. Então, quando 
vocês testemunharem a Nova Jerusalém, uma vez que 
desce sobre a Nova Terra, o Novo Paraíso, vocês serão 
preenchidos com êxtase. 
Não há palavras para descrever esta bela Criação. Meu 
coração se alegra, quando penso em como vocês e seus 

entes queridos vão reagir com admiração. Isso será, 
quando o mistério da aliança final ficar claro para vocês. 
A clareza da Minha promessa de vir novamente, enfim vai 
ser realmente entendida. 
O mundo vai se tornar uma santa família e vai viver uma 
existência de acordo com e em união com a Divina 
Vontade do Meu Pai. 
Este vai ser um momento de reunião, quando ocorrer a 
primeira ressurreição dos mortos. Aqueles, que foram 
purificados nesta Terra, através da purificação, irão juntar-
se com aqueles, que também foram purificados no 
Purgatório, para viver no Novo Paraíso. 
Muitas coisas vão mudar, mas todos aqueles, que Me 
seguem e se juntam Comigo na Minha Nova Era de Paz, 
sobre a qual Eu vou reinar através da Minha direção 
espiritual, vão encontrar paz na alma. 
Por fim, o sofrimento, experimentado sob o reinado de 
Satanás na Terra, não existirá mais. 
Cada dor, cada sofrimento, cada oração, cada esforço, 
suportado por vocês, para recolher as almas 
enfraquecidas, que chutam e lutam até o fim, vai valer a 
pena. 
O Novo Paraíso está pronto. Tudo que vocês precisam 
fazer é preparar suas almas e caminhar em direção aos 
portões. Àqueles de vocês, que se redimirem diante de 
Mim, será dada as chaves para abrir as portas. 
Perseverem durante esta tribulação, que está à frente, 
pois é algo que deve acontecer, porque foi profetizado no 
Livro do Meu Pai. 
Suas orações vão mitigar muitos acontecimentos, e Meu 
Pai vai intervir em todas as fases possíveis, para evitar 
que maldades sejam infligidas a Seus filhos preciosos. 
Seu Jesus 
 
615. Os Católicos Romanos terão que 
realizar Missas em refúgios ou Igrejas de 
segurança 
Recebido domingo, 11 de novembro de 2012, 22:00 
 
Parte 2 
Minha muito amada filha, vocês devem se reunir e buscar 
aquelas almas, que são ignorantes à Verdade. 
Estendam seus braços! Chamem-nos para ouvir a 
Verdade! Suas vidas e suas almas podem ser perdidas, a 
menos que vocês ajude-os a vir a Mim. 
A Cruzada, a Missão da Igreja Remanescente sobre a 
Terra, será um desafio tão grande como aquelas na Idade 
Média. Não vai ser guerra física, como quando um 
exército luta um combate em uma guerra normal. 
A guerra vai ser uma guerra espiritual; embora algumas 
guerras vão ser um gatilho para milhões de pessoas dos 
Grupos de Orações, criados para diluir o poder do 
Anticristo. 
Estas orações foram escritas no Céu e prometem Graças 
extraordinárias. 
Elas têm um único propósito: salvar as almas de todos; 
cada criança, cada crença, cada sexo, cada denominação 
religiosa e também os ateus. Este é o Meu maior desejo. 
Vocês, Meus discípulos, estão sob Minha direção. As 
Graças que Eu derramo sobre vocês, já estão a dar frutos. 
Logo, os poderes que Eu vou dar, através das Graças das 
Cruzadas de Orações, vão atrair milhares de novas almas. 
Vocês podem pensar: Como pode um pequeno grupo de 
oração alcançar tais conversões? A resposta é simples: É 
porque vocês estão protegidos por Meu Pai, e guiados por 
Mim diretamente, e vocês terão sucesso. Vocês não 
podem falhar. Enquanto vocês vão experimentar muitas 
distrações e barreiras, bem como combates interiores, que 
é de esperar neste trabalho, Eu estarei ao seu lado 
sempre. 
Lembrem-se que estamos a preparar agora para as 
consequências da caída dos Meus pobres servos 
sagrados, que será um resultado do cisma que vem, que 
está perto de entrar em erupção nas Igrejas Cristãs. 
Assim, enquanto o exército remanescente será liderado 
por padres e outros clérigos Cristãos, muitos serão servos 
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leigos, pois este será um tempo em que haverá uma 
escassez de sacerdotes. 
Vocês, Meus discípulos, terão que coletar e armazenar 
Hóstias para a Comunhão, pois elas serão de difícil 
acesso. Aqueles entre vocês, que são Católicos Romanos, 
precisam celebrar as Missas em refúgios ou Igrejas de 
segurança. 
Uma missão, semelhante à perseguição nazista alemã, 
quando os Judeus foram perseguidos, será criada, para 
erradicar os assim chamados “traidores da Nova Igreja 
Mundial”, e lhes será dito que é para todas as religiões. 
Vocês serão acusados de profanar a Missa, e a nova 
apresentação da Missa, em que Eu não vou estar 
presente na Santa Eucaristia, porque isso vai ser uma 
abominação aos olhos de Meu Pai. 
Meu Corpo e Sangue vão estar presente nas Missas, 
realizadas naqueles centros e refúgios, onde vocês 
prometem lealdade à Transubstanciação para fazer o 
Sacramento do Santo Sacrifício da Missa, ser autêntico e 
aceito por Meu Pai. 
Vou continuar a instruí-los, enquanto vocês continuam a 
criar Grupos de Orações, chamados “Jesus à 
Humanidade” (que rezem as Cruzadas de Orações desta 
missão) ao redor do mundo. 
Muitos já estão a ser formados a cada dia. Agradeço a 
todos aqueles, que seguem Minhas instruções e mostram 
obediência. Estejam em paz! Vocês devem ser mais 
confiantes! Deixem o medo de lado, pois o medo não vem 
de Mim. Agora nós estamos crescendo e espalhando para 
todos os cantos da Terra. Em breve todos vão seguir, e 
quando isso acontecer, as orações vão mudar o mundo 
através da conversão. 
Eu amo todos vocês! Sou grato e tocado, pois 
responderam-Me imediatamente, através desta missão 
importante, a maior de todas, a fim de trazer todos os 
pecadores para a casa do Pai e seguros da influência e 
das tentações da besta. Seu Jesus 
 
616. A coroação de espinhos durante Minha 
Crucificação é simbólica 
Recebido terça-feira, 13 de novembro de 2012, 17:00 
 
Minha muito amada filha, a coroação de espinhos durante 
Minha Crucificação é simbólica para o Fim dos Tempos. 
Assim como a Igreja é o Meu Corpo na Terra, por isso 
também será coroada com os espinhos do açoite, como 
foi durante a Minha caminhada para o Calvário. A coroa 
de espinhos significa a Cabeça da Minha Santa Igreja na 
Terra. O Papa Bento XVI vai sofrer muito, pois ele vai ser 
perseguido por falar a Verdade. 
Ele vai ser esmagado, como Chefe da Minha Igreja, e 
nenhuma misericórdia será mostrada a ele. A oposição vai 
ser formada rapidamente, e ele será declarado como não 
mais relevante. 
Aqueles, que afirmam ser mais modernos em suas formas 
apostólicas, vão ridicularizar suas palavras para tomar o 
seu lugar. E em seguida, a Cabeça da Minha Igreja será 
substituída pela cabeça da serpente. 
A flagelação que sofri durante Minha Crucificação vai ser 
revivida agora na Minha Igreja Católica. A serpente se 
move rápida agora, pois ela vai tentar devorar o Meu 
Corpo - Minha Igreja na Terra. Depois, todas as Igrejas 
Cristãs serão engolidas e forçadas a honrar o Falso 
Profeta como a mão direita da besta. 
Se muitos de vocês tiverem medo, lembrem-se que suas 
orações estão adiando essas coisas, e em muitos casos 
estão a atenuar tais circunstâncias. 
Só com orações, muitas orações, é que vão atrasar e 
enfraquecer a obra do maligno na Terra. 
É o antídoto para a perseguição, planejada pelos grupos 
do mal, que são governados por Satanás. Meus 
discípulos, com a conversão e suas orações, muito pode 
ser derrubado. A oração pode destruir essa maldade. A 
oração pode e irá converter a Humanidade. Então, se 
suficientes almas Me seguem, tudo será fácil. E a 
transição para o Meu Novo Paraíso será mais fácil. 
Seu Jesus 

617. Uma série de eventos sobre as Igrejas, 
que Me honram no mundo, começará a 
emergir 
Recebido quarta-feira, 14 de novembro de 2012, 20:30 
 
Minha querida esposa mística, Minha muito amada filha, 
suas dificuldades deram-lhe uma nova força e a paixão 
necessária para tocar os corações de muitos. 
Esta é uma das maneiras em que Eu vou tocar as almas 
daqueles, que precisam de Minhas Graças. Eu vou fazer 
isso através de seu trabalho para Mim, para que a 
conversão possa se espalhar rapidamente. 
Durante esse tempo, uma série de eventos sobre as 
Igrejas, que Me honram no mundo, começará a emergir. O 
cisma na Minha Igreja Católica em breve se tornará 
público. Quando isso acontecer, será ao som de aplausos 
daqueles, que separaram a Verdade dos Meus 
Ensinamentos, dos Mandamentos feitos por Meu Pai. 
O planejamento e a coordenação deste grande esquema 
levou um tempo, mas logo eles vão anunciar o cisma ante 
a mídia do mundo. 
Muitos, gritando a plenos pulmões, apresentarão mentiras, 
não só contra as leis estabelecidas por Meus 
Ensinamentos. O que eles realmente querem, é criar um 
novo deus. A nova figura da Minha Igreja será promovida 
como qualquer eleição de alto perfil de líderes políticos. 
Eles vão querer fazer vocês acreditarem que as palavras 
antigas são enganosas. Em seguida, eles vão lhes dizer 
para não acreditar nelas. Eles vão mudar as formas em 
que eles viveram Meus Ensinamentos e mudarão a forma 
de Me honrar. 
Eles agora colocarão Minhas Leis de lado e vão adorar as 
leis de sua própria criação. 
Eles vão mudar seus votos solenes, para justificar sua 
participação na construção de um novo templo - o novo 
templo, dedicado à regra do Falso Profeta. Em seguida, 
eles deixarão de ser Meus servos, pois vão deixar de ser 
leais a Mim e honrar o Falso Profeta. 
Eles vão adorar um falso deus, um novo conceito, o que 
permitirá certas leis de Deus serem abolidas e 
substituídas com obscenidades diante de Mim. 
Este é o Meu aviso para aqueles sacerdotes entre vocês, 
que vão se afastar da Igreja Católica. 
Quando vocês pararem de confiar em Mim totalmente, 
suas cabeças serão voltadas para acreditar em mentiras. 
Quando vocês confiarem em governantes fraudulentos, 
vocês vão cair em pecado terrível. Vocês vão honrar a 
besta, que vai contaminar a Minha Igreja, colocando a 
coroa de espinhos sobre a cabeça da Minha Igreja, Meu 
verdadeiro Santo Vigário, o Papa Bento XVI. 
Vocês vão sofrer terrivelmente, quando servirem a besta, 
pois estarão privando Deus dos seus filhos. Voltem para 
suas verdadeiras raízes! Não permitam que a Minha Igreja 
seja contaminada pelos pecados planejados, por pessoas 
que querem destruir o Cristianismo e outras religiões que 
honram Meu Pai! 
Vocês, Meus servos sagrados, que desobedecem suas 
Ordens Sagradas, desligam os seus corações de Mim, por 
isso esses enganadores irão roubar suas almas. 
O maior pecado, em que estão prestes a cometer, é 
honrar um falso deus; vestido de joias, ele vai ser 
encantador, sutil e com um bom domínio nos 
Ensinamentos do Livro do Meu Pai. Vocês vão cair sob 
seu feitiço. Ele vai torcer Meus Ensinamentos, para que se 
tornem heresia. 
Esta religião, uma alternativa para a Verdade de Deus, é 
inútil. No entanto, terá um exterior de charme, amor e 
admiração, vestida com novo ouro e pedras preciosas, e 
vai se expor como a nova religião mundial em todos os 
altares. 
Para os sacerdotes fiéis, digo-lhes isto: Vou lhes abençoar 
com as Graças de entender a Verdade em todos os 
momentos. 
Tais ídolos, que lhes serão apresentados como a Verdade 
são nada mais que barro. Eles são feitos de objetos de 
madeira. Eles não são nada. Eles não têm significado 
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nenhum. Nenhuma Graça será emitido. Deus, o Único e 
Verdadeiro Deus, simplesmente não estará presente em 
suas igrejas. Somente o Deus Vivo estará presente. 
Quando Deus, o Pai, testemunhar esse insulto final, Ele 
vai exilar aqueles, que trazem essas práticas pagãs. E Ele 
vai exigir uma explicação dos que causam o cisma na Sua 
Santa Igreja na Terra - estes servos, que arrogantemente 
descartam a Palavra de Deus de forma tão casual. 
Quando eles Me encararem, durante o GRANDE 
ALERTA, eles vão saber como eles machucaram Meu Pai. 
Nenhuma pessoa ou servo sagrado tem o controle, porque 
há apenas um só mestre. Um só Deus. Eles estão 
introduzindo um deus, feito por homens. Ele não existe, 
mas eles vão roubar Meu rebanho de Mim. A eles serão 
dadas todas as graças e a demonstração de muita 
paciência. Se eles não se arrependerem, eles serão 
destruídos. 
Cada um de vocês será reembolsado por cada alma que 
vocês perderam pra Mim. Seu Jesus 
 
618. Eu tenho uma mensagem, que devo 
dar para o povo americano 
Recebido sábado, 17 de novembro de 2012, 19:00 
 
Minha muito amada filha, Eu tenho uma mensagem, que 
devo dar para o povo americano. 
Meus amados seguidores, vocês devem prestar atenção a 
Minha Santa Palavra agora e ouvir! 
Vocês estão enfrentando muita perseguição por causa dos 
pecados dos seus compatriotas e aqueles, que estão no 
controle das suas leis de aborto. Este maior pecado, do 
que vocês são culpados, milhões de vezes, cortou Meu 
coração como se uma espada perfurasse ele várias vezes. 
Seus pecados de imoralidade e seu amor por riquezas 
materiais Me ofende profundamente. Vocês não têm 
lealdade a Mim da maneira em que é esperado de vocês. 
Aqueles de vocês, que se afastaram da Verdade, devem 
Me chamar, para que Eu possa abrir os seus olhos. 
Eu amo todos os filhos de Deus nos Estados Unidos da 
América, mas temo que o pecado tem impulsionado uma 
cunha tão grande, que muitos de vocês irão cair em um 
abismo de desespero, a menos que aceitem a existência 
de Deus. 
É importante que vocês rezem muito, pois o poder de 
Satanás infiltrou muito em suas leis. As leis, e mais das 
quais estão a ser introduzidas por aqueles ateus entre 
vocês, serão abomináveis aos olhos do Meu Pai. 
Eu choro muito por causa da decepção que vocês terão 
que passar. Meus pobres servos sagrados entre vocês 
serão esmagados como insetos sob os pés dos líderes, 
que negam-Me, o seu Jesus. 
Este é um momento em que a oração deve ser a sua meta 
diária, de modo que sua nação possa ser salva e incluída 
entre as Minhas 12 nações do Novo Paraíso. 
 
Aqui está uma Cruzada de Orações (85): Para salvar os 
Estados Unidos da América da mão do enganador 
 
Ó querido Jesus, cobri a nossa nação com Vossa 
proteção mais preciosa! Perdoai-nos os nossos 
pecados contra os Mandamentos de Deus! Ajudai o 
povo americano a voltar para Deus! Abri suas mentes 
para o verdadeiro caminho do Senhor! Desbloqueai 
seus corações endurecidos, para que acolham Vossa 
mão de Misericórdia! Ajuda esta nação a levantar-se 
contra as blasfêmias, que podem ser infligidas sobre 
nós, para nos forçarem a negarmos a Vossa Presença! 
Nós Vos pedimos, Jesus, para nos salvar, para nos 
proteger de todo o mal e acolhei o nosso povo  
em Vosso Sagrado Coração! Amém. 
 
Vai, Meu povo, e nunca tenham medo de demonstrar o 
seu amor por Mim, ou negar o seu Cristianismo. 
Seu Jesus 
 
 
 

619. Tumultos serão evidentes em todos os 
cantos da Terra e só um cego não vai ver 
as mudanças 
Recebido segunda-feira, 19 de novembro de 2012, 09:00 
 
Minha muito amada filha, só há um caminho para a Vida 
Eterna, que é por Mim, Jesus Cristo. Há, contudo, muitos 
caminhos que conduzem a Mim. 
Muitos que seguem Minha Verdade vão achar que é mais 
fácil do que aqueles que conhecem a Verdade, mas que 
não prestam homenagem a Deus. 
Meus seguidores, vocês devem entender que aqueles 
entre vocês, que conhecem a Verdade, mas que estão 
sentados e permitem que a Palavra de Deus possa ser 
considerada uma mentira, vocês têm uma 
responsabilidade para Comigo, o seu Jesus. 
Nunca aceitem leis, que honram a Satanás! Vocês vão 
saber em seus corações, quais são as leis de que estou 
falando, quando forem colocadas diante de vocês. Porque 
elas vão desgostar vocês, assim como elas Me 
desgostam. 
Deixe-os saber que a batalha contra a Palavra de Deus já 
começou. A maneira como isso vai acontecer, se tornará 
claro para vocês. 
Muitas mudanças nas Minhas Igrejas na Terra; muitas 
tentativas entre Meus servos sagrados; barulho entre as 
nações; e o conflito em Israel; tudo vai aumentar, em sua 
intensidade, tudo ao mesmo tempo. 
Tumultos serão evidentes em todos os cantos da Terra e 
só um cego não vai ver as mudanças ao seu redor. Cada 
um de vocês será afetado de alguma forma, mas saibam 
disso: 
Prometi-lhes que vou estar com vocês, guiando-os a cada 
passo, aliviando a dor de cada pedra em que vocês 
pisarem em sua busca pela paz, amor e harmonia. 
Mantenham-se Comigo! Fiquem perto do Meu Sagrado 
Coração e permitam-Me mantê-los fortes! 
Caminhem por esta selva de dores e confusões, com fé 
em seus corações e confiem em Mim, o seu Jesus, e 
vocês vão sobreviver. 
Nunca permitam que sua consciência ou compromisso 
com a Verdade de Deus sejam seduzidos, por qualquer 
um, não importa quão convincente eles são. 
Não importa quantos assim chamado “tolerantes” leis eles 
impõem a vocês, de modo que vocês as aceitem. 
Vocês vão saber, em seus corações, a diferença entre a 
Verdade e a ficção. Seu Jesus 
 
620. Este grupo de 12, representando 
nações poderosas, é uma afronta para a 
existência dos Meus 12 Apóstolos 
Recebido terça-feira, 20 de novembro de 2012, 23:50 
 
Minha muito amada filha, muitos insultos estão sendo 
arremessados contra Mim, o Salvador dos homens, e eles 
estão disfarçados sob um véu de engano. 
Satanás tem infestados Cristãos, em particular, em todo o 
mundo neste momento. Ele faz isso da forma mais astuta. 
Ele quer convencer as pessoas que elas devem mostrar 
lealdade a seus irmãos e irmãs, fazendo-as acreditar em 
mentiras. 
As pessoas, por sua natureza, têm um lado carinhoso, 
nascido de um amor natural para com os outros. Este é 
um presente de Deus. Satanás usa esta emoção para 
atrair os homens em uma teia de mentiras, sobre as quais 
eles têm pouco controle. Ele consegue levá-los a acreditar 
em leis, que somam graves pecados contra Deus. 
Ao apoiar os outros em sua tentativa para fazer leis, 
que toleram assassinato, guerras e blasfêmias contra 
Deus, muitas pessoas acreditam que elas estão 
fazendo as coisas certas. 
Quando vocês acreditam que o pecado é aceitável e 
que pode ser justificado, porque é para o bem dos 
outros, vocês caíram em uma armadilha 
cuidadosamente orquestrada. 



O Livro da Verdade 

www.jesusfala.org/O_Livro_da_Verdade.pdf 266

Não é por acaso que desculpas para a divisão das Igrejas 
Cristãs estão sendo feitas. Não é por acaso que qualquer 
desculpa para o aborto é apresentado a vocês neste 
momento. 
Cada nação está ligada e cada grito público, para 
introduzir o aborto, tolerar guerras e trazer mudanças nas 
Igrejas Cristãs, estão sendo planejados por uma entidade. 
Esse grupo planejou esses eventos por muitos anos. Eles 
sabem exatamente quem eles são, e o que estão fazendo. 
Eles são muito poderosos e perigosos. 
Parem, vejam e ouçam, pois agora vocês devem aceitar 
que o que Eu digo é em Nome de Deus! Todas essas 
ações monstruosas e repulsivas, que lhes são 
apresentadas como mudanças plausíveis e carinhosas em 
sua sociedade, tem sido planejadas e coordenadas em 
uma base global, pelo grupo de 12. 
Este grupo de 12, representando nações poderosas, é 
uma afronta para a existência dos Meus 12 Apóstolos. 
Eles vão apresentar e apoiar o Anticristo no mundo, 
assim como Meus 12 Apóstolos Me apresentaram em 
público, durante Meu tempo na Terra. 
Seu poder significa que cada nação poderosa suporta a 
outra para trazer leis pecaminosas, para garantir que elas 
serão aceitas. 
Vocês, Meus amados discípulos, vão sofrer muito por 
causa de seu acesso à Verdade. A Verdade vai abrir os 
seus olhos para o mal ao seu redor. Vocês nunca devem 
ter medo da Verdade! É só quando vocês aceitarem a 
Verdade, é que ela poderá protegê-los das más leis, 
ações e atos. 
Saibam que as nações que participam na introdução das 
leis iníquas, serão as mais afetadas durante a purificação 
final. 
Eles podem acreditar que são irrepreensíveis, mas só vão 
conseguir ter êxito numa coisa: Isso vai ser um Castigo, 
tão grave, que não serão capazes de se esconder ou 
cobrir os seus rostos para evitá-lo! Eles irão, em primeiro 
lugar, ter que responder a Mim. Muitos vão cuspir, mesmo 
assim, na Minha cara. E, em seguida, eles vão se juntar 
ao Anticristo, a besta, e a todos os anjos caídos, para uma 
eternidade de dor. 
Agora Eu aviso: Para aqueles, que tentam trazer o 
aborto aos seus Países; para aqueles, que 
contaminam as Minhas Igrejas Cristãs e para aqueles, 
que honram a besta: os seus dias estão contados! 
Para vocês não haverá futuro, nem vida eterna, e nem 
acesso ao Meu Reino. Seu Jesus 
 
621. Virgem Maria: Vocês devem rezar, para 
que essas pobres almas, que continuam a 
crucificar o Meu Filho, se afastem do 
pecado 
Recebido quarta-feira, 21 de novembro de 2012, 18:45 
 
Minha filha, todos os Meus filhos, que amam Meu Filho, 
devem se unir em oração, neste momento de conflito no 
mundo. 
Vocês devem rezar, para que essas pobres almas, que 
continuam a crucificar o Meu Filho, se afastem do pecado 
e implorem ao Meu Filho para perdoá-los. 
O tempo é curto e só aqueles em estado de graça podem 
entrar no Reino do Meu Filho. 
No passado foi necessário muitos anos de oração e de 
sacrifícios e devoção a Mim, sua Mãe Santíssima, mas 
agora haverá apenas um tempo muito curto deixado para 
vocês buscarem a redenção. 
Rezem muito, Meus pequenos, para aqueles que insultam 
o Meu Filho e que desonram Meu Pai, Deus, o Altíssimo. 
Muitos viraram as costas a Deus. O maligno tem 
conseguido transformar seus corações em pedra. 
Poucos honram a vida, que foi dada aos filhos de Deus. 
Suas vidas estão nas Mãos de Deus. Qualquer um, que 
interfere com a Criação de Deus, será punido. 
Minha filha, você deve chamar a todos a quem foi dado o 
Livro da Verdade, para rezar a Mim, a Mãe da Salvação. A 

Mim foi atribuída a tarefa de ajudar Meu Filho na redenção 
da Humanidade. 
Permitam-Me ajudar vocês, filhos, a encontrar o caminho 
para o Meu Filho, com clareza e amor em seus corações. 
Vou ajudá-los a superar todos os obstáculos, que 
bloqueiam os seus caminhos à misericórdia do Meu Filho. 
Lembrem-se, Meu Filho perdoa tudo. Ele ama todos os 
filhos de Deus, não importa como eles O atormentam. 
Tudo o que vocês devem fazer é voltar para Ele e pedir 
Sua misericórdia, para trazê-los para perto Dele. 
Rezem, rezem, rezem por todos aqueles que ofendem o 
Meu Filho e que profanam Suas Igrejas, pois eles 
precisam da sua ajuda. 
Elas são almas perdidas e devem ser trazidas de volta 
para o seio do Meu Filho. Caso contrário, isso iria quebrar 
Seu coração. 
Obrigada por responder a este apelo do Céu. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
622. Uma metade não vai desviar-se da 
Verdade. A outra metade vai torcer a 
Verdade. 
Recebido quarta-feira, 21 de novembro de 2012, 23:30 
 
Minha muito amada filha, quando Eu dou mensagens 
sérias a todos os filhos de Deus, lembrem-se que o Meu 
Amor é sempre misericordioso. 
Minha paciência é duradoura e Eu vou salvar cada pessoa 
que chama a Minha Misericórdia, independentemente da 
gravidade de seus pecados. 
Eu anseio muito libertar todos das garras do enganador, 
que aperta seu domínio sobre cada alma que ele tem 
seduzido, de modo que muitas são impotentes contra sua 
força. 
Quero que todos vocês entendam isso: Quando você 
vendeu sua alma conscientemente a Satanás, ele não vai 
te deixar livre. Somente Eu posso libertar você. 
Quando essas almas, que estão perdidas para Mim, por 
causa das vidas pecaminosas que levam, tentarem mudar 
os seus hábitos, elas também vão lutar contra a besta. A 
besta é má. E esta atitude a deixa ofendida. (Explicação: 
“ofendida”, porque Satanás tem direitos nas almas das 
pessoas que pecam.) 
Para muitos, mesmo aqueles que são dedicados a Mim, 
seu Jesus, ele (Satanás), de vez em quando, se tornará 
como uma pedra no sapato. Nada irá satisfazê-lo, até 
vocês cederem à sua tentação, o que difere de pessoa 
para pessoa.  
Cada um de vocês é um pecador, e continuará a ser um 
pecador, até que estejam limpos do pecado. Aceitem o 
pecado como um fato, mas combatam-no! 
Para aqueles, que Me conhecem intimamente, saibam que 
podem confiar sempre na Minha Misericórdia. 
Vocês sabem a importância de manter-se em 
comunicação diária Comigo. Isso pode ser tão simples 
como conversar Comigo durante seu dia de trabalho. Este 
é um momento perfeito, para oferecer pequenos 
sacrifícios a Mim. 
Se alguém lhes machuca, ofereçam este sofrimento a 
Mim, para que Eu possa salvar almas por causa disso! 
Se vocês estão perturbados com as lutas que 
enfrentam, sobre as quais não têm controle, vocês 
devem permitir-Me tomar o seu fardo. 
Muitas pessoas trabalham longas horas difíceis, tanto 
dentro de casa como fora. Tudo que Eu peço para vocês é 
voltarem-se para Mim em seus pensamentos, quando 
precisarem de apoio e ajuda, pois Eu vou responder as 
suas orações. 
Nunca cometam o erro de pensar que só podem 
comunicar Comigo durante o seu tempo na Igreja, ou 
antes e depois de receber os Santos Sacramentos. Eu 
estou lá em todos os momentos do dia. Eu respondo a 
cada pedido, se ele está de acordo com a Minha Santa 
Vontade. Meus amados discípulos, todos vocês são filhos 
de Deus. Eu uno nação com nação, para que Eu possa 
trazer paz e unidade entre o caos, que virá. 
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Deixem-Me levá-los a Minha Santa Família, e vocês vão 
ser reforçados. 
Então vocês vão se levantar e, renovados mover adiante, 
com uma nova força, para liderar Meu exército, que ainda 
não foi formado em muitos Países. 
Mantenham-se fieis a Minha instrução! 
Por favor, espalhem o Selo do Deus Vivo em todos os 
lugares! Não deve ser vendido por dinheiro. Ele deve 
estar disponível para todos! Passem cópias para 
todos aqueles que precisam ser protegidos! 
A divisão entre os seguidores leais, aqueles que aceitam o 
Livro do Meu Pai, a Bíblia Sagrada, e aqueles que querem 
mudar a Verdade, está perto de acontecer. 
Uma metade não vai desviar-se da Verdade. 
A outra metade vai torcer a Verdade. 
Eles vão fazer isso para atender às suas próprias 
motivações políticas e pessoais, que serão escondidas 
atrás de uma linguagem redigida. 
Em breve a Verdade será declarada uma mentira e a 
Deus será concedida a culpa. 
Eles vão desrespeitosamente declarar que as leis, 
estabelecidas pelo Meu Santo Vigário, são da moda antiga 
e não atendem a sociedade moderna. 
Cada argumento astuto estará em conflito direto com as 
leis de Deus, e significa que: 
Essas pessoas querem introduzir leis que legalizam o 
pecado. Elas não amam a Deus. Elas dizem que O 
amam, e muitos daqueles que promovem tais leis são 
ateus, mas não revelam suas verdadeiras crenças. 
Muitos de seus planos incluem a proibição de leis Cristãs. 
Por um lado, eles toleram as leis que permitem que as 
mulheres abortem as crianças por causa das escolhas do 
estilo de vida. Eles usam os argumentos de “escolha”, 
mas esta escolha se aplica às necessidades da mãe, não 
da criança. 
Muitas mulheres vão ser atormentadas, depois de destruir 
a vida desta maneira. Muitas vão sentir uma sensação de 
perda, porque elas sabem em seus corações que a vida, 
que eles destruíram, foi criada por Deus. 
Todo argumento poderoso e convincente será feito, para 
trazer a legislação do aborto. Cada truque vai ser usado, 
para angariar apoio, que significa que o aborto será 
introduzido para todos. 
Por esse pecado, Eu vou derrubar seus Países. 
O pecado do aborto provoca muita dor em Meu Pai e Ele 
não vai permitir que isso continue. 
As nações, que tentam constantemente torná-lo disponível 
para mais mulheres e que promovem o aborto como uma 
coisa boa, vão ser retiradas e desferido um castigo, do 
qual não pode haver recuperação. 
Eles vão ser culpados do pecado de homicídio e serão um 
dos primeiros grupos, que irão sofrer a dor durante o 
GRANDE ALERTA. 
Deus não vai permitir que vocês toquem a vida que Ele 
criou. 
Sua punição será dispensada sobre vocês em forma de 
terremotos e muitas nações continuarão a receber punição 
após punição, até o Dia do Senhor. 
O aborto e o assassinato serão os dois pecados, para os 
quais Meu Pai lançou um Castigo severo sobre o mundo. 
Meus discípulos, o pecado é algo como uma mancha, que 
mancha as suas almas todos os dias. Mas quando vocês 
estão em estado de graça, o pecado diminui. Quanto mais 
vocês receberem os Sacramentos da Comunhão e da 
Confissão, maiores são as Graças recebidas. 
Para aqueles, que assistem à Missa diária: Graças muito 
especiais são dadas a vocês. Meus devotos seguidores, 
vocês vão passar rapidamente através das Portas do Meu 
Paraíso. 
Vão agora e gastem um pouco mais de tempo Comigo. 
Conversem Comigo! Eu gosto da conversa e isso Me traz 
para mais perto de vocês. Eu anseio por vocês. Eu anseio 
pela intimidade que Eu desejo, para que Eu possa trazê-
los para mais perto de Mim. 
Vocês podem construir um relacionamento maravilhoso 
Comigo, simplesmente tornando-se primeiro um amigo. E 

o nosso amor vai construir-se, até o momento em que seu 
coração explodir de amor por Mim e o Meu por você. 
Não é complicado começar um novo começo, para se 
preparar para o Meu Reino, comecem agora! Chamem-
Me! 
Se vocês Me amam, logo vão confiar em Mim e isso vai 
leva-los para a limpeza da sua alma. Vocês vão ser mais 
felizes, ter paz, e nada do mundo exterior vai significar 
alguma coisa, exceto a dor do pecado, que vocês vão 
testemunhar. 
Eu estou aqui. Eu estou esperando por vocês. Eu quero 
que a Humanidade possa conhecer-Me corretamente. 
Eu os amo. Seu Jesus 
 
623. Deus Pai: Eu lhes ofereço o futuro 
mais perfeito 
Recebido quinta-feira, 22 de novembro de 2012, 19:00 
 
Minha querida filha, a Luz do Meu Amor cai sobre a Terra 
hoje, na esperança de que os corações dos Meus filhos 
possam ser mexidos. 
Para aqueles que não Me conhecem, e há muitos que têm 
medo de se aproximar de Mim, vocês devem saber que 
Eu desejo levá-los para o Reino do Meu Filho. 
Eu sou o Deus de Amor e o Deus que legou-lhes o Dom 
da Salvação. 
Vocês não devem descartar este Dom, pois ele foi dado à 
Humanidade para que ela pudesse se unir novamente 
para desfrutar o Paraíso, que Eu criei para ela em primeiro 
lugar. 
Este é o tempo para o dia do Senhor, e vocês, Meus 
filhos, estão sendo preparados para este grande dia. 
O momento da Minha Intervenção Divina, para que 
vocês possam ser salvos para entrar nas portas do 
Reino do Meu Filho, acontecerá em breve. 
Quando as profecias, preditas em Meu Santo Livro, 
começarem a acontecer, vocês vão finalmente aceitar a 
Verdade. 
A Verdade que Eu prometi a Humanidade, para estes 
tempos, está sendo dada a vocês agora. 
Vocês podem perguntar: “Por que Deus precisa dar aos 
Seus filhos a Verdade da Santa Palavra de novo?” 
É porque poucos no mundo de hoje acreditam na Minha 
existência. Eles já não prestam atenção nos 10 
Mandamentos. 
A arrogância substituiu a humildade entre os Meus filhos, 
incluindo muitos servos sagrados, que foram nomeados 
para transmitir a Verdade. Muitos ignoram a Verdade da 
Minha Palavra e, mais ainda, não foi ensinado o 
significado da sua existência na Terra. 
Muitas almas podem agora ser resgatadas, por causa do 
Meu Amor, e por isso Eu lhes dei instruções, através do 
Meu amado Filho, sobre o que espero de vocês. 
Abracem a Verdade! Lembrem as pessoas, próximas a 
vocês, do Meu Grande Amor por Meus filhos! 
Como qualquer bom pai, Eu vou avisar Meus filhos dos 
perigos, que vão enfrentar. 
Eu nunca vou permitir que andem cegos na teia de 
mentiras, que caiu sobre a Humanidade, como uma 
rede de um pescador sobre um cardume de peixes, 
desavisados. 
Não vou permitir aqueles, que tentam impedir Minha Santa 
Palavra, de ser ouvida, ou que tentam torcer a Palavra do 
Meu Filho. Nem vou falhar no Meu dever, para alertar 
Meus filhos das punições, que irão enfrentar, se 
continuarem a Me ofender na forma de tratarem os outros. 
Eu sou seu Pai. Eu sou responsável para reunir Meus 
filhos novamente, e vou usar tudo que for necessário, a 
fim de salvar os Meus filhos do mal. 
Satanás e seus dedicados seguidores usarão de táticas e 
truques, para impedi-los de ouvir a Verdade. 
Isso Eu prometo solenemente: Vocês serão levados 
rapidamente para os Meus Braços e na proteção da 
Misericórdia do Meu Filho. 
A batalha pelas almas começou, embora isso talvez não 
seja evidente para muitos de vocês. 
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Para que vocês possam desfrutar Meu Novo Paraíso na 
Terra, devem aceitar Minha Mão que se estende a vocês. 
Não tenham medo, porque Eu vou cobrir todos aqueles 
que Me honram, seu Pai Eterno e Meu Precioso Filho, 
com Meu Selo (o Selo de Deus Vivo). 
Prestem atenção a Minha chamada! Sejam fortes! Fechem 
os ouvidos para os sussurros da besta, pois ela usa essas 
almas, que estão manchadas com o pecado do orgulho, 
para tirar vocês de Mim. 
Eu ofereço-lhes o futuro mais perfeito. Vocês não devem 
rejeitar este Paraíso, porque esta é a sua herança. 
Quantos de vocês iriam rejeitar uma herança de grande 
riqueza no mundo? Poucos. Não cometam o erro de virar 
as costas para este Presente! 
Qualquer pessoa que tentar parar vocês, precisa das suas 
orações, pois Eu amo todos os Meus filhos. 
Eu, o seu Pai, vou garantir que o Meu grande plano, 
para anunciar a Segunda Vinda do Meu Filho, não seja 
demorado. 
Vinde a Mim, através do Meu Filho, e nada faltará para 
vocês. Eu os amo! Eu choro por muitos de vocês, que são 
muito teimosos para ver que este é, de fato, A Chamada 
do Céu, prometida para se prepararem para a Nova Era 
de Paz! Seu Amado Pai, Deus, o Altíssimo 
 
624. Meus amados sacerdotes e servos 
sagrados, não tenham medo da Minha 
Palavra! 
Recebido quarta-feira, 23 de novembro de 2012, 11:28 
 
Minha muito amada filha, a perseguição contra os Meus 
profetas e visionários intensifica agora, como as oposições 
às mensagens aumentam. 
Eu digo para aqueles de vocês, especialmente aos Meus 
amados sacerdotes e servos sagrados: Não temam a 
Minha Palavra! O medo e a incerteza, que vocês estão 
enfrentando, não vem de Mim. Se não vem de Mim, então 
vocês devem se perguntar: de onde isso vem? 
Sempre colocam resistência a Minha Santa Palavra. 
Durante Meu tempo na Terra, os sacerdotes desta época, 
os fariseus, fizeram tudo que podiam para discutir Comigo. 
Eles tentaram, em cada oportunidade, Me fazer cair, e 
faziam-Me perguntas, para levar-Me a contradizer a 
Palavra de Deus, mas não conseguiram. 
Eu fiquei em silêncio quando eles tentaram Me fazer 
responder a perguntas, que eles sabiam que Eu não 
estava preparado para responder. 
Vocês podem ver: embora eles praticavam sua religião, 
realizavam muitas cerimônias elaboradas, vestidos com 
roupas caras, mas falhavam em uma coisa: Eles não 
possuíam um pingo de humildade, porque eles 
acreditavam erroneamente que, por causa de seu papel 
como servos sagrados, estivessem acima dos seus 
irmãos. 
Eles conversavam, pregavam e apresentavam em lugares 
abertos, como profetas, a Sagrada Palavra do Meu Pai. 
No entanto, eles realmente não entenderam a promessa 
feita por Meu Pai, nem as lições que Ele deu a eles 
através dos profetas. Eles falharam em aceitar que, o 
tempo para a vinda do Messias prometido, iria ocorrer 
dentro de seu próprio tempo na Terra. 
Eles acreditavam que este evento teria lugar no futuro. 
Eles sentiram-se confusos com Minhas respostas, Meus 
Ensinamentos e da vida simples que Eu levava. Mas eles 
se sentiam atraídos por Mim e voltavam sempre de novo, 
para desafiar-Me. 
E eles se sentiram ameaçados, por causa do Meu 
conhecimento sobre os assuntos espirituais, um fato que 
não podiam negar. 
Eles Me atormentavam. Eu respondia a suas perguntas, 
de acordo com a Santa Vontade do Meu Pai. Eu 
permanecia em silêncio, quando eles apontaram seus 
dedos contra Mim, em um estado de raiva. 
Por acreditar que tinham o verdadeiro conhecimento da 
Palavra de Deus, eles caíram na armadilha, estabelecida 

pelo enganador. Eles acreditavam que seu conhecimento 
era superior ao Meu. 
As camadas da hierarquia da igreja que eles criaram, era 
como uma monarquia real. Os reis, que eles honravam, 
não eram Deus, mas seus próprios reis, nomeados por 
eles. O nível superior teve pouca comunicação com os 
servos humildes, que administravam suas tribos. Para os 
homens pobres e humildes, eles tiveram pouco tempo. 
Eles ofenderam muito o Meu Pai. E eles Me torturavam 
muito. Eles tinham o sangue de muitos em suas mãos, 
mas conseguiram, aos olhos do público, manter-se 
limpos. 
Sua educação significava, e eles acreditavam, que apenas 
eles poderiam interpretar a Sagrada Escritura 
corretamente. Minha Palavra foi tratada como heresia. 
A mesma coisa está acontecendo hoje. Poucos dos 
Meus servos sagrados estão preparados para Minha 
Segunda Vinda. Sua certificação como Ministros 
Santos na Minha Igreja pode criar divisão, que Eu não 
autorizei. 
Estes homens estudados na teologia, com muitos anos de 
treinamento, não conseguem entender Meus 
Ensinamentos, as profecias, e a maneira como Eu falo. 
Para aqueles de vocês, que questionam a Minha Palavra 
ou tentam criar divergência, comparando-a com o seu 
próprio conhecimento imperfeito da Sagrada Escritura: 
vocês devem parar agora! 
Vocês não aprenderam nada? Vocês não aceitam que o 
tempo está próximo e que Eu estou preparando vocês? 
Os inimigos desta Minha Santa Missão, para preparar 
vocês para Minha Segunda Vinda, são muitos. 
Os ataques são viciosos. Cada coisa, em cada canto e em 
cada passo que Eu dou, através destas mensagens, 
enfrentam obstáculos. 
Se vocês não aceitam Minha Promessa de vir novamente, 
então vocês devem perguntar-se a questão: Qual é o meu 
papel em Nome de Deus?  
É simplesmente para administrar os Sacramentos? Não! 
Este não é apenas o papel, para o qual foram chamados. 
Quando vocês atacam Minhas mensagens, da maneira 
que estão fazendo, vocês Me fazem chorar de tristeza e 
frustração. 
Vocês não foram avisados para ficarem alertas? Pois 
vocês não sabem o dia nem a hora de quando Eu voltar. É 
hora de vocês despertar o seu espírito! Leiam as Palavras 
contidas no Livro do Meu Pai e depois rezem para que Eu 
os abençoe com o Dom do discernimento! 
Aqueles de vocês, que Me rejeitam, porque estão 
cautelosos e preocupados de que não sou Eu, o seu 
Jesus, que falo, então Eu os perdoo. Eu entendo que é 
difícil, mas, com o tempo, vocês vão sentir que Meu Amor 
os envolve. 
Para aqueles, que se recusam a ouvir-Me: vocês são 
culpados do pecado do orgulho. 
Para aqueles de vocês, que denunciam publicamente a 
Minha Palavra, puxam-na para além, e afirmam que 
Minhas mensagens vêm do mal: vocês estão perdidos 
para Mim. Vocês estão tão distante de Mim, apesar da sua 
crença arrogante, de que o seu conhecimento de assuntos 
espirituais de livros, torna-os mais indignos a falar em Meu 
Nome, e vocês devem saber disso: 
Tragam-Me uma alma simples, com uma pureza de 
ouvir, que Me ama por causa de quem Eu sou, e ela 
vai se juntar a Mim no Paraíso. 
Tragam-Me uma alma, cheia de orgulho, que grita no 
topo da sua voz a Palavra de Deus, e Eu vou deixá-la 
de lado. 
Confiem em Mim com um coração humilde e Eu vou 
derramar Minhas Graças sobre vocês. 
Me amem sem condições, e vocês vão reconhecer a 
Minha Voz neste momento. Vocês são as almas 
afortunadas. No entanto, são as almas que se retiraram de 
Mim, que Eu desejo e anseio demais. 
Oh, vinde a Mim, Meus servos sagrados! Eu vou dar-
lhes a Verdade, porque Eu quero que vocês renovem 
sua fidelidade a Mim. Desobediência aos Meus 
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Ensinamentos e falha em reconhecer a sua fraqueza, 
leva uma cunha entre nós. 
Para aqueles servos sagrados, que cometeram pecados 
graves da carne, vocês devem vir a Mim, para que Eu 
possa lhes segurar. Reconheçam seus pecados e Eu vou 
renovar suas almas, para que vocês estejam aptos para 
ajudar a salvar outras almas, antes de Eu vir de novo. 
Vocês tem que ouvir! Se vocês têm dúvidas, então Eu 
aceito isso. Se vocês, no entanto, tentam prejudicar Meus 
profetas, vocês vão sofrer por isso. Muito melhor para 
vocês é ficar em silêncio. Vocês devem estar dispostos a 
ouvir e humilhar-se diante de Mim. Só então vocês vão 
estar aptos para representar o Meu Corpo na Terra. 
Seu Jesus 
 
625. Eles não vão Me colocar uma coroa de 
esmeraldas e pedras preciosas 
Recebido domingo, 25 de novembro de 2012, 17:25 
 
Minha muito amada filha, Eu sou o Cristo, o Salvador da 
raça humana e em breve vou tomar Minha Coroa e enfim 
reinar sobre a Terra. 
A coroa de espinhos ainda permanece no lugar, em Minha 
Cabeça Sagrada, até o grande dia chegar, quando Eu 
finalmente Me sentar no trono, prometido a Mim por Meu 
Pai. 
Eu sou o único e verdadeiro Rei, o único Deus 
verdadeiro, mas Eu ainda uso uma coroa de espinhos, 
tão cruelmente colocada pelas mãos dos homens 
ingratos. 
Eles não vão Me colocar uma coroa de esmeraldas e 
pedras preciosas. Nem mesmo hoje (Hoje é domingo 
“Cristo-Rei”). Não. Em vez disso, eles ainda Me 
machucam mais por rejeitar cruelmente a salvação, que 
Eu consegui para eles, quando Me crucificaram. 
Eu esperei e esperei que a Humanidade levantasse os 
olhos e abrisse-os, a fim de ver a Verdade. 
No entanto, poucos Cristãos seguem os Meus 
Ensinamentos. Eles estão enfraquecidos por pressões 
externas e permanecem em silêncio, enquanto o mundo 
abraça o pecado como sendo uma coisa boa. 
Minha Coroa foi preparada e Eu vou chegar em Glória. 
Ninguém vai deixar de Me ver, pois Eu vou chegar do 
Céu. 
Este evento acontecerá durante horas e somente os 
homens fortes na fé conseguirão gritar e se alegrar. 
Muitos ficarão envergonhados e com medo, quando Me 
verem. Mas se Me pedirem perdão, vou perdoá-los, 
mesmo que seja no último segundo. 
Tenham cuidado com aqueles que se fazem passar 
por Mim. Isto é muito importante, porque Eu virei só 
neste único dia. 
Eu não vou andar na Terra como um homem, porque 
isso não foi permitido por Meu Pai. Não se deixem 
enganar por ninguém! 
Meu Reino está próximo, e deixem todos aqueles, que não 
conseguem reconhecer a Minha existência ou as 
profecias, contidas no Livro do Meu Pai, saber, que isso 
não pode ser interrompido. 
Satanás e aqueles que o seguem não têm poder sobre 
Mim. O único poder que importa é o Poder de Deus, que 
ama todos os Seus filhos. 
Preparem-se para o Meu Novo Reino e sejam alegres! 
Olhem para frente, para este dia, porque este será o 
dia, em que todos os sofrimentos humanos terminarão 
para sempre. 
Somente aqueles, que seguem Meus Ensinamentos, vão 
experimentar Meu Novo Paraíso. 
Meus discípulos devem criar um círculo de oração (grupos 
de oração), a fim de salvar as almas daqueles, que não 
vierem a Mim, mesmo no último Dia. 
Por favor, rezem a oração, Ladainha 2, para a Graça da 
Imunidade para aqueles, que não têm a força para ajudar 
a si mesmos. 
Seu Jesus 
 
 

626. Aqueles, que seguem as Leis de Deus, 
vão ser declarados como demônios e 
procurados 
Recebido domingo, 25 de novembro de 2012, 18:45 
 
Minha muito amada filha, Meus discípulos devem entender 
que os sofrimentos que enfrentam em Meu Nome, vão 
torná-los mais fortes. 
Para todos os seguidores destas Santas Mensagens, 
vocês nunca devem permitir que os ataques de outras 
pessoas possam derrubá-los. 
Mesmo quando o fazem, quando eles pisam em cima de 
vocês e depois chutam vocês, enquanto ficam ali 
indefesos, saibam que Eu vou em seguida, levantar-lhes. 
Vocês vão tornar-se cada vez mais fortes e, em seguida, 
seu medo será menor. 
Rezem por essas pessoas, porque não é culpa delas. Elas 
estão sendo usadas pelo enganador, para levá-los para 
longe desta missão. 
Agora a vocês deve ser dito que a Minha Misericórdia em 
breve se derramará sobre a Humanidade, como uma 
chama de fogo, e vai engolir a alma de cada homem. 
Quando isso acontecer, o mundo vai ser mais calmo. 
Muitos vão converter e isso é bom. Mas, como uma 
tempestade na noite, o Anticristo vai chegar e desmantelar 
esta sensação de paz. 
Ele vai interromper a vida das pessoas, mesmo que elas 
não notem isso no começo. Ele vai se tornar um líder 
mundial muito poderoso e vocês nunca devem olhar nos 
olhos dele! Olhem para baixo (mas não nos olhos dele)! 
Confiem em Mim e rezem para que aqueles, infestados 
por ele, possam ser redimidos! 
Assim como vocês podem ver quando a tempestade está 
chegando, vocês devem se preparar bem! Não deixem 
nenhuma parte da sua casa sem proteção! Fechem as 
portas! Isolem-se juntamente com suas famílias do dano! 
A este homem foi dado muitos poderes pela besta, por 
isso vocês devem se proteger dele, ou ele será 
responsável por fazer com que vocês manchem suas 
almas. 
Sua maldade será cuidadosamente escondida de vocês e 
se não estiverem preparados, cairão em sua armadilha. 
A batalha entre o bem e o mal acontecerá, tanto na Terra 
e também fora dela, tudo ao mesmo tempo. 
O problema com essa guerra é, que aqueles, que se 
juntam ao Anticristo e ao Falso Profeta, serão vistos como 
fazendo um grande bem para o mundo. 
Aqueles, que seguem as Leis de Deus, vão ser declarados 
como demônios e procurados. 
Vocês precisam fugir para o Meu Refúgio: Meu Sagrado 
Coração, com cada gota de Meu Sangue, que será 
derramado sobre vocês, a fim de protegê-los. 
Nunca se sintam desiludidos! Nunca se sintam sozinhos! 
Eu juntei todos vocês, através desta e outras missões. 
Com o tempo, todos aqueles, que seguem as instruções, 
que Eu dou a todos os verdadeiros profetas e visionários, 
vão ajudar a salvar as almas de bilhões. 
Mesmo 20 milhões de vocês, através da sua 
perseverança, provações, sofrimentos e orações, podem 
salvar a maioria da Humanidade. 
Esta é a Minha promessa para vocês. 
Rezem, rezem, rezem por todos os seus irmãos e irmãs. 
Porque unidos vão todos fazer parte do Meu Novo Reino e 
tudo ficará bem. 
Não tenham nenhuma dúvida, no entanto, que muito 
trabalho precisa ser feito, para converter a raça humana. 
Não será uma tarefa fácil, mas o poder e as Graças, que 
Eu vou conceder a essa missão, garantirá que a Santa 
Vontade de Meu Pai possa ser concluída da maneira que 
deve ser. 
Seu Jesus 
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627. Meus sacerdotes, vocês não devem 
ofender-Me, declarando-Me um mentiroso 
Recebido terça-feira, 27 de novembro de 2012, 20:08 
 
Minha muito amada filha, devo explicar que muitos de 
vocês, que trabalham muito para promover e espalhar a 
Minha Santa Palavra, serão atacados como nunca antes, 
por auto-proclamados especialistas, que descartam essas 
mensagens como se isso não tivesse nenhuma 
consequência. 
Outros, que atacam vocês, vão dizer que não têm o direito 
de proclamar a Minha Palavra ou declará-la ser Verdade. 
Finalmente, vocês vão ser ameaçados por alguns 
servidores sagrados de dentro da Minha Igreja e 
solicitados para parar o que estão fazendo, porque eles se 
sentem ofendidos com o seu trabalho. Eles vão dizer que 
estas mensagens não são de Deus. 
Eles suspeitam que as mensagens vêm de uma força 
maligna. Eles vão dizer que estas mensagens estão em 
oposição aos Ensinamentos da Minha Igreja. 
A eles Eu digo isso: 
Que parte das mensagens traz a você tal mágoa? Por que 
você não fala a Verdade, quando critica a Minha Palavra? 
Por que você se orgulha de seu conhecimento de 
assuntos espirituais, que você diz que ultrapassa o 
Meu? 
Você fala em nome do Meu Corpo na Terra, a Minha 
Igreja? Se sim, então Eu não dei autorização para isso, 
através do Meu Santo Vigário. 
É a sua campanha, para rejeitar essas mensagens, tão 
intensamente com base em seus próprios pontos de vista 
e opiniões pessoais? 
Você acha que encontra falhas; e, em seguida ameaça 
seu rebanho que, se lerem a Minha Palavra, serão 
equivocados. 
Você diz que Minha Santa Palavra deve ser rejeitada. E, 
em seguida, diz aos Meus seguidores, de que é o dever 
deles fazê-lo. 
Por que vocês estão com medo do Rei, a Quem 
prometeram a sua vida? 
Eu não devo ser temido, mas a Minha Palavra fica 
desconfortável para vocês. 
Há muitos auto-proclamados profetas no mundo, que não 
são autênticos e precisam das orações de muitos. Mas 
aqueles, que são autênticos, sempre são o maior alvo 
para vocês. São Meus profetas genuínos, que incorrem na 
ira dos sacerdotes, que ainda não tem certeza do objetivo 
desta Minha Santa Missão. 
Tenham cuidado com quem vocês desafiam e espalham 
veneno e inverdades e criam calúnias, porque Eu não dei 
autoridade a Minha Igreja e nem a vocês, para fazerem 
isso! Meus sacerdotes, vocês não devem ofender-Me, 
declarando-Me um mentiroso! 
Quando o dia da Verdade for revelado, vocês vão sentir 
muita vergonha. 
Vocês devem baixar as armas e eliminar todo o ódio e 
raiva, que lhes atormenta agora! Em seguida olhem para o 
que aconteceu com vocês: Satanás os enganou de uma 
forma, para que seus ataques verbais e escritos sobre 
esta missão vá muito além do que se espera de vocês 
como sacerdotes. 
Por que isso aconteceu? É para adiar esta missão e levar 
as pessoas para longe das Minhas Orações, que foram 
enviadas do Céu, para salvar almas. O que vocês estão 
tentando fazer é Me impedir, o seu Jesus, no Meu Plano 
para a salvação da Humanidade. 
Isto é um crime muito grave contra Deus! 
Aqui está uma Cruzada de Orações, para ajudá-los a 
responder ao Meu Apelo e para livrá-los do tormento da 
dúvida. 
 
Cruzada de Orações (86): Libertai-me do tormento da 
dúvida 
 
Venho ante Vós, querido Jesus, confuso, inseguro e 
frustrado, porque eu estou preocupado com a Verdade  
que Vós anunciais dentro das Vossas mensagens. 

Perdoai-me se eu Vos ofendi! Perdoai-me se eu não 
consigo ouvir-Vos. Abri meus olhos, para que me 
possa ser mostrado o que é, que Vós quereis que eu 
compreenda. Eu Vos imploro: dai-me a força do 
Espírito Santo, para me mostrar a Verdade. Eu Vos 
amo, querido Jesus, e peço-Vos para me libertar do 
tormento da dúvida. Ajudai-me a responder ao Vosso 
apelo! Perdoai-me se Vos ofendi e trazei-me mais 
perto do Vosso coração! Guiai-me para o Vosso Reino 
Novo e concedei-me o favor, para que, através das 
minhas orações e dos meus sofrimentos, eu possa 
ajudar-Vos a salvar almas tão preciosas para o Vosso 
Sagrado Coração. Amém. 
 
Seu Jesus 
 
628. Não importa o quanto seus pertences 
nesta Terra são importantes para vocês, 
eles não valem nada 
Recebido quarta-feira, 28 de novembro de 2012, 19:40 
 
Minha muito amada filha, durante as mudanças, que 
entrarão muito em breve em erupção no mundo, ninguém 
deve jamais esquecer que foi Deus que criou o mundo e 
que será pela Mão Dele e só pelo Seu Poder, que vai 
chegar a um fim, da forma que vocês já sabem. 
Nenhum governo e nenhum líder ou homem pode 
controlar a existência da Humanidade ou a morte, só Deus 
pode decidir, quando as almas podem sair do corpo. 
Não importa o quanto seus pertences nesta Terra são 
importantes para vocês, eles não valem nada. No entanto, 
muitas pessoas passam a maior parte das suas vidas 
perseguindo um sonho de fama, riqueza e coleta de 
coisas materiais, que podem ser tiradas deles a partir de 
qualquer momento. 
É por isso, que aquelas almas, pelas quais Eu sinto 
uma profunda compaixão, sofrem a perda da riqueza. 
Eu lhes permito ser despojadas de tudo, para que Eu 
possa purificá-las. 
Muitas pessoas no mundo perderam muito pelas mãos da 
corrupção e das organizações gananciosas. No entanto, 
enquanto elas precisam de comer e ter uma casa para 
morar, Eu permito este sofrimento. 
Pois é só então que essas almas se voltarão para Me 
pedir ajuda. Esta é uma forma de purificação, de modo 
que, em seguida, um homem possa vir diante de Mim 
na humildade, uma qualidade que é essencial a 
possuir, a fim de entrar no Meu Reino. 
Não tenham medo quando vocês se encontrarem nesta 
posição. Só será por um tempo e é um resultado da sua 
própria criação (da sua própria culpa, uma consequência 
dos seus pecados). Com o tempo tudo ficará bem. Este 
será um tempo para refletir sobre seu futuro e do lugar, 
que tenho para vocês no Meu Novo Paraíso. 
Vocês tem que ganhar o direito de vir Comigo. O seu 
tempo na Terra é temporário. Muitas almas que veem o 
mundo como um lugar de milagres materiais, devem 
entender que eles são apenas um vislumbre dos 
presentes exuberantes e gloriosos, que aguardam todos 
aqueles de vocês, que vão viver na Nova Era Gloriosa. 
Seu tempo aqui (na Terra) é infiltrado com o 
sofrimento, descontentamento, ódio e desespero, 
devido à presença de Satanás. 
Vocês não podem vê-lo, mas ele e seus anjos caídos 
estão em todos os lugares cutucando, empurrando e 
tentando a Humanidade todo o dia. 
Muitas pessoas não conseguem aceitar o fato da sua 
existência e isso é muito preocupante. No entanto, muitos 
não vão negar o ódio que eles podem sentir, quando eles 
são vítima da raiva de outra pessoa. O ódio só pode vir de 
uma fonte. Não é algo que existe só por si. Isso derrama 
da boca da besta. 
Porque as almas, que se deixam abertas, porque não 
aceitam que o pecado existe, elas serão alvos fáceis do 
maligno. Elas serão atraídas para as tentações que ele 
coloca diante delas, geralmente através dos pecados da 
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carne. Estas almas são presas fáceis e não vão sofrer 
como as almas, que resistem a ele. Almas que Me amam, 
seu Jesus, e que seguem Meus Ensinamentos com um 
coração humilde, são as que o mal se concentra mais. 
Estas são as almas, que Satanás encontra extremamente 
difícil de conquistar. Estas são as mesmas almas que, 
através das suas orações e sofrimentos por Mim, o fazem 
encolher e uivar em agonia. 
Para aqueles de vocês que Me amam, é somente através 
da sua perseverança e resistência, que vocês podem 
superar o aperto que ele tem, o que enfraquece a cada 
hora por causa desta missão. 
Se e quando vocês são atacados verbalmente, sem razão 
conhecida, ou quando vocês são caluniados em Meu 
Nome, então saibam que suas orações estão salvando 
almas. 
Por favor, permaneçam em silêncio durante estes 
ataques, pois quando vocês se envolvem com seus 
atacantes, vocês dão muito poder para o mal. 
Mantenham-se fortes, Meus amados discípulos, por Minha 
causa. Eu vou segurá-los e logo o seu sofrimento chegará 
ao fim. Seu Amado Jesus 
 
629. Virgem Maria: Um Deus amoroso não 
iria gerar conflito ou causar uma racha 
Recebido quinta-feira, 29 de novembro de 2012, 15:20 
 
Meus queridos filhos, vocês devem rezar por todos os 
visionários de Deus no mundo neste momento. Eles 
sofrem muito e discórdias foi criadas dentro e fora das 
suas missões. 
Muitas pessoas os rejeitam. Ainda mais rejeitam os 
videntes e profetas, que fizeram suas missões conhecidas 
ao mundo. 
Vocês devem se unir como um, se vocês realmente amam 
o Meu Filho. Não deve haver espaço para o ciúme, a 
calúnia e o ódio entre vocês. Quando isso acontece, o mal 
tem tentado vocês a demitir, não o profeta, mas a Santa 
Palavra do Meu Filho. 
Este é um momento em que não deve ser permitido 
divisão e criação de barreiras entre aqueles, que seguem 
os Ensinamentos do Meu Filho. 
Quando há divisão, há distração. Isso interrompe o fluxo 
de orações e atrasa vocês para ajudar a salvar almas. 
Um Deus amoroso não iria gerar conflito ou causar um 
racha. Caluniar o outro, em Nome de Deus, é um pecado 
diante de Meu Pai. 
Quando vocês fazem isso, vocês ofendem Meu Filho, que 
sempre disse que vocês devem amar um ao outro como 
irmão e irmã. 
Quando vocês usam o Nome de Meu Filho para prejudicar 
a reputação dos outros, vocês devem pedir ao Meu Filho 
para perdoá-los. 
Filhos, é tempo para ser fortes e para honrar o Meu Filho, 
lembrando tudo o que Ele ensinou. 
Muitos eventos preditos estão agora prestes a ser visto no 
mundo. 
Não há tempo para a divisão entre aqueles, que honram o 
Meu Filho. 
Logo, os Cristãos serão forçados a viver divisões. É por 
isso, que unidos vocês vão se tornar um forte exército, 
digno de proclamar a Palavra de Deus. 
Divididos, vocês vão ser sugados para dentro de um 
vácuo, onde as leis pagãs serão impostas em sua Igreja. 
Quando vocês causarem divisão, não pode haver unidade. 
Somente aqueles fortes de fé, unidos no Coração do Meu 
Filho, vão avançar no exército do Meu Filho. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
630. Quando a liberdade de falar for 
retirada, a Verdade será escondida 
Recebido sexta-feira, 30 de novembro de 2012, 15:55 
 
Minha muito amada filha, quando a liberdade das nações, 
que lhes permitem falar sem grilhões, terminar, estarão 
próximos os acontecimentos das profecias. 

Em Minha mensagem para vocês do dia 1° de janeiro 
de 2011, Eu disse que a voz do povo, através da mídia, 
seria escondida da Humanidade e levada embora. 
Quando a liberdade de expressão da mídia for 
silenciada, então vocês saberão que estão vivendo em 
uma ditadura. 
Muitas mudanças estão sendo impostas sobre as nações, 
através do controle dos meios de comunicação. Quando a 
liberdade de falar for retirada, a Verdade será escondida. 
Então nação após nação será alimentada com as 
mentiras, ditadas pelos pagãos. 
O Livro da Verdade está sendo dado ao mundo, para que 
a Humanidade possa sentir o Amor de Deus e ser guiada 
para a Verdade, para que eles encontrem a liberdade. 
A liberdade, para fazer sua própria escolha, está sendo 
levada embora pelos grupos de “elite”. Vocês são como 
cordeiros, sendo levados ao matadouro e muitos de vocês 
serão desviados e ficarão cegos para a Verdade. 
A liberdade é um presente, dado a cada homem por 
Deus, que respeita o livre arbítrio dos Seus filhos. 
Através do seu livre-arbítrio, vocês vão fazer muitas 
escolhas. Algumas dessas escolhas são malvistas por 
Meu Pai, mas Ele nunca interfere com o seu livre arbítrio, 
porque Ele não pode e jamais tirará isso de vocês. 
Os escravos de Satanás sempre atacam o seu livre 
arbítrio. Eles fazem isso tentando nações, para tirar a 
liberdade das pessoas, sobre as quais eles governam. 
Eles fazem isso por várias razões. 
Uma razão é tornar vocês como escravos, para seu 
próprio ganho egoísta. A segunda é para controlar o 
crescimento das populações. A terceira razão é para 
acabar com todos os vestígios de Deus. 
Desde a Minha Morte na Cruz, este plano foi 
testemunhado em muitos Países. No entanto, o mundo 
ocidental conseguiu manter-se o mais livre possível da 
ditadura. Mas isso vai mudar agora. 
Cada nação será tomada depois de outra. Eles vão 
lutar entre si, pelo poder. Muitas nações vão começar 
a introduzir leis, que equivale ao comunismo. 
Em seguida, haverá um momento em que o Dragão 
Vermelho e o Urso vão controlar tudo, mas muitas 
pessoas não perceberão isso, porque muito dessa 
ditadura será escondida dos olhos públicos. 
Saibam disso: Quando tentativas para acabar com o 
Nome de Deus tiver raiz, e vocês se tornarem 
escravos de mentiras, então a Mão do Meu Pai vai 
atacar. 
Um terço do mundo será eliminado e a Intervenção Divina 
vai continuar até o último dia. 
Para mitigar as leis más, que serão introduzidas em seus 
Países, onde a Verdade será escondida de vocês, vocês 
devem rezar esta Cruzada de Orações (87), para proteger 
as nações do mal. 
 
Cruzada de Orações (87): Protegei nossa nação do 
mal 
 
Ó Pai, em nome do Vosso Filho, salvai-nos do 
comunismo! Salvai-nos da ditadura! Protegei a nossa 
nação contra o paganismo! Salvai os Vossos filhos do 
mal! Ajudai-nos a vermos a Luz de Deus! Abri os 
nossos corações para os ensinamentos do Vosso 
Filho! Ajudai a todas as Igrejas a permanecerem fiéis à 
Palavra de Deus! Nós Vos imploramos: mantende as 
nossas nações a salvo da perseguição. Querido 
Senhor, olhai para nós com Misericórdia, não importa 
como nós Vos ofendemos. Jesus, Filho do Homem, 
cobri-nos com o Vosso Precioso Sangue! Salvai-nos 
das ciladas do maligno! Nós Vos imploramos, querido 
Deus, para intervirdes e impedirdes o mal de engolir o 
mundo neste momento. Amém. 
 
Rezem, rezem, rezem porque o Coração do Meu Pai 
quebrou, com a mesma velocidade em que as leis 
pecaminosas estão sendo trazidas à cada nação na Terra 
neste tempo. 
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Tenham esperança! Rezem e confiem em Mim, para que 
essa devastação possa ser diluída. 
Rezem para que o maior numero dos filhos de Deus 
mantenham os olhos abertos, o tempo todo, e que eles 
permaneçam leais à Verdade dos Meus Ensinamentos. 
Seu Jesus 
 
631. Os inimigos dos Judeus em todos os 
Países vão se reunir em unidade, para 
esmagar Israel 
Recebido sexta-feira, 30 de novembro de 2012, 22:20 
 
Minha muito amada filha, o tempo para as profecias, 
predito no Antigo Testamento, sobre o destino dos 
Judeus, se tornará evidente em breve. 
 
Minha raça escolhida vai sofrer 
Os Judeus, que rejeitaram a Aliança de Deus, 
estabelecida por Moisés, vão sofrer, como têm feito desde 
séculos. Seu poder sobre a Terra de seus antepassados 
será tomado e a única solução será assinar um tratado, 
onde eles se tornarão escravos do Anticristo. Minha raça 
escolhida vai sofrer, assim como Eu, e pouca misericórdia 
será mostrada a eles. 
O tratamento dos judeus será pior do que mostrado a eles 
durante o genocídio, que aconteceu na Segunda Guerra 
Mundial. 
Será em Israel, que a Tribulação será vista, como previsto, 
claramente. 
Será por causa de Israel, que as guerras vão intensificar-
se, quando torna-se difícil determinar quem é o verdadeiro 
inimigo. 
O tratado de paz será assinado logo depois e o homem da 
paz entrará no palco mundial. 
 
A União Europeia vai esmagar todos os traços de 
Deus 
A besta com os dez chifres, que é a União Europeia, vai 
esmagar todos os traços de Deus. 
Agora é o tempo para preparar-se contra a crueldade, que 
será sem precedentes, quando chegar a hora da abolição 
do Cristianismo. 
Eles vão ficar muito orgulhosos quando o pequeno, que 
está escondido entre eles, subir e se orgulhar de seu 
poder. Eles vão aplaudir o líder designado de uma nova 
igreja e seu poder vai se espalhar pelo mundo inteiro. 
Isto irá desenvolver rapidamente e para aqueles Meus 
servos sagrados, que não aceitam a Verdade desta 
profecia, vocês devem saber isso: 
Caso vocês se conformam com as novas leis de Roma, 
uma cidade, que será apreendida pelo mentiroso e pelos 
servos do Anticristo, vocês vão se tornar prisioneiros deste 
novo regime.  
Quando vocês virem o Sacramento da Santa Eucaristia 
mudado, alterado e irreconhecível, saibam que esta será a 
sua chance de virar as costas a este regime perverso. 
Minha Igreja é infalível. Ela permanecerá infalível. Se os 
outros, dentro da Minha Igreja, se rebelarem contra os 
Meus Ensinamentos e mudarem os Santos Sacramentos, 
eles serão lançados para longe da Minha Igreja. O novo 
regime, que não é de Deus, vai ser falível, pois não irá 
representar a Verdade. Apenas Meus Ensinamentos 
podem ser aderidos pelos Cristãos. 
Se vocês seguirem uma religião feita pelo homens, vocês 
não podem chamar-se um Cristão. Qualquer um que diz 
que a Minha Igreja é infalível, está correto. 
Qualquer pessoa, que afirma pertencer a uma nova igreja, 
onde Meus Ensinamentos foram adulterados e onde Meus 
Sacramentos foram abolidos, estará vivendo uma mentira. 
Este será um tempo muito difícil para os Meus servos 
sagrados, pois eles devem seguir as leis, estabelecidas 
por Minha Igreja. Eu digo a vocês agora, que ainda devem 
fazer isso. Mas, no momento quando Meus Sacramentos 
forem profanados, sigam apenas a Minha Verdadeira 
Igreja! Porque somente os servos, que seguem a 
Verdade, podem reivindicar para liderar Meu povo de 

acordo com as instruções estabelecidas por Mim, durante 
o Meu tempo na Terra. 
 
Aumento do paganismo 
O aumento do paganismo espalhará sobre a Terra e na 
sua esteira uma falsa sensação de paz será criada. Então 
vocês vão ver o aumento da adulação das celebridades e 
uma devoção fanática ao espiritismo da “nova era” e 
adoração satânica, disfarçada de terapia psicológica 
moderna. Este é o lugar onde o culto de si mesmo vai ser 
a característica mais importante para lutar. 
 
A imoralidade sexual aumentará e a batalha de 
Armagedom se intensificará 
Aborto e assassinato vão ser tão comum, que muitos vão 
tornar-se imune a qualquer sentimento de compaixão para 
com aqueles, que são vulneráveis. 
Será durante esse tempo, que Meu exército vai continuar, 
destemido, na sua missão de salvar almas. Nada vai pará-
los e para cada hora de suas orações, Eu irei atenuar 
muito este sofrimento no mundo. 
Para os Judeus, Eu digo isso: Vocês sofreram por causa 
da sua falha ao ouvir a Palavra de Deus através dos 
profetas. No entanto, vocês em breve vão finalmente 
aceitar o verdadeiro Messias. Então, vocês também vão 
se juntar ao Meu exército, que marcha para a vitória 
contra o Anticristo. 
Vocês vão sofrer assim como Eu, porque isso foi predito. 
A Casa de Davi terá seu dia de vitória, no dia em que Eu 
levantar a Nova Jerusalém das cinzas. Quando Meu Novo 
Reino surgir, o rei do mundo pagão e seus servos serão 
transformados em cinzas. 
Minha promessa de vir trazer vocês para o Reino do Meu 
Pai está próxima. Para vocês Eu prometo Meu Amor e 
Minha lealdade, como o seu Messias prometido, 
prometido para vocês há muito tempo. 
Esta é a sua herança. Vocês não Me rejeitaram, seu 
Jesus, quando fui crucificado. Mas rejeitaram a Deus. 
Eu sou Deus. Eu sou o caminho para vocês entrarem no 
Novo Paraíso. Aceitem a Minha Mão, porque Eu os amo, 
Eu os perdoo. Vocês são o Meu povo e Eu estou vindo 
para vocês. Seu Jesus 
 
632. Todas as nações do mundo estão 
unidas como um, com Deus. Todos são 
parte da mesma família. 
Recebido sábado, 1° de dezembro de 2012, 19:45 
 
Minha muito amada filha, o amor que Eu derramei nos 
corações de seus pais, é apenas um vislumbre do amor, 
que Eu tenho por vocês no Meu Coração. 
Uma criança que é alimentada pelo puro amor de seus 
pais é abençoada, porque isso é uma amostra do Amor, 
que Deus tem por todos os Seus filhos. 
Meu Amor está especialmente presente no seio da 
unidade familiar, porque o Amor, que a forma, torna-se 
uma retrospectiva da Sagrada Família. 
Todas as nações do mundo estão unidas como um, com 
Deus. Todos são parte da mesma família. Em algumas 
famílias há muito amor e todas as crianças estão em 
harmonia com os seus pais. 
Em outras famílias há divisão, com crianças vagando e 
caindo em desespero. 
Quando uma criança vagueia no caminho da Verdade e 
encontra-se envolvida em atos caprichosos, ele causa 
muitos transtornos em sua família. 
Quando ela está com dor e é viciada em prazeres 
pecaminosos da carne, ela provoca angústia terrível em 
seus pais. 
Quando ela se recusa a permitir-lhes ajudá-la, eles não 
ficam apenas tristes e frustrados, mas tornam-se doentes 
de preocupação. 
Quando ela vira as costas para seus irmãos e irmãs e os 
rejeita, causa-lhes dor e angústia, pois ela está rejeitando 
toda a sua família. 
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Esta família quebrada, embora unida, para salvar o filho 
rebelde, não pode encontrar a paz. 
Eles iriam sacrificar tudo que fosse, para salvar seu pobre 
filho rebelde, de destruir sua chance de felicidade na vida. 
O mesmo é verdade para os filhos de Deus, que rejeitam 
a Sua Mão de Amor e de Misericórdia. Isso faz Ele chorar 
muito de tristeza. 
Para os Meus seguidores, que testemunham essas almas 
perdidas, que vagam pelo mundo, buscando consolo em 
coisas que não são de Deus, eles também sentem tristeza 
em seus corações. Eles também sentem medo, porque 
eles sabem que, a menos que essas pobres almas peçam 
a Mim, seu Jesus, para salvá-las, então elas seriam 
perdidas para sempre. 
Minha Igreja vivendo na Terra, composta por todos os 
Meus seguidores, precisa Me ajudar a salvar cada alma. 
Se apenas uma alma for perdida para Mim, o reencontro 
será doloroso, na falta de algum membro da família de 
Deus. 
Todos nós somos um; todos filhos de Deus. Tragam-Me, 
através de suas orações, as almas daqueles entre vocês, 
incluindo os que não aceitam a existência de Deus, e que 
estão envolvidos em tais vidas pecaminosas, e não 
conseguem encontrar uma saída fácil. 
Então, tragam-Me as almas dos pecadores iludidos, que 
caem em cada armadilha, colocada ante eles pelo 
maligno. 
Eu multiplico por mil a salvação das almas, onde há 
boa vontade, por parte dos Meus discípulos, para 
ajudar a salvá-las. Isso Eu prometo a vocês. Seus 
esforços não vão ser perdidos. Cada pedaço do seu 
sofrimento, que suportarem em Meu Nome, oferecidos 
a Mim de bom grado, será usado para salvar a maioria 
da Humanidade. 
Amem suas famílias como Eu os amo. Amem-se uns aos 
outros, como se estivessem em sua própria família, e Eu 
vou derramar Graças sobre vocês. 
Amem os seus inimigos e provem isso, rezando por eles, 
e Eu vou salvar suas almas. Seu Jesus 
 
633. A chama do Amor apaga o fogo do 
ódio 
Recebido domingo, 2 de dezembro de 2012, 17:40 
 
Minha muito amada filha, só quando você é alvo do ódio, 
realmente você pode entender o poder, que o mal tem 
sobre a Humanidade. 
O ódio é causado por Satanás, que usa-o para seduzir as 
pessoas, para virar-se contra seus irmãos e irmãs. 
O ódio gera ódio, quando uma pessoa odeia a outra e 
geralmente é causada pela raiva. 
A raiva pode surgir como resultado de uma diferença de 
opinião. A menos que seja controlada, pode se 
transformar em ódio muito rapidamente. 
Quando alguém ataca outra pessoa, uma organização ou 
uma nação, por causa da diferença de opinião, pode 
desencadear uma torrente de ódio dentro de muito pouco 
tempo. 
É por isso que Eu peço a todos aqueles, que se 
encontram como alvo de tal raiva, que permaneçam 
dignos em todos os momentos. Mesmo quando alguém 
insultar vocês, face a face ou por trás das costas, vocês 
devem ter cuidado para não se envolver com eles. Se 
vocês fizerem isso, serão tentados a pecar. 
Satanás encoraja as pessoas a ficar com raiva. Então ele 
usa a raiva, para criar raiva na pessoa seguinte, e assim 
continua, até o ódio ser instalado em ambos os lados. 
Ele, o maligno, inspira ódio, para causar divisão. 
Divisão é o oposto à unidade. A unidade é uma Graça, 
dada por Deus. Quando as pessoas estão unidas como 
um só, e respeitam uns aos outros, o amor está presente. 
O Amor é Deus, então Deus inspirou esta unidade. 
Satanás usa o ódio, para provocar divisão entre as 
nações, para quebrar casamentos, fazer acontecer 
assassinatos e crimes cruéis para prosperar. Quando 
Satanás for vencido, o ódio será banido e não vai existir 
no mundo novamente. 

O amor pode esvaziar o ódio. Quando uma pessoa está 
com raiva de você, você deve tentar responder com amor. 
Pode ser muito difícil fazer isso, mas, com a Minha ajuda, 
você vai descobrir que o ódio será diluído rapidamente. 
A chama do Amor apaga o fogo do ódio. O Amor elimina o 
ódio. O Amor é Deus, e, como Deus tem grande Poder 
sobre a besta, então esta é a solução para eliminar a 
besta das suas vidas. 
É preciso muita coragem para levantar-se, como vítimas, 
contra o ódio. Se fizerem o que Eu peço de vocês e Me 
chamarem para lhes dar coragem, então vocês podem 
derrotar o ódio. Seu Jesus 
 
634. Eu apelo a Humanidade para se 
preparar para Minha Grande Misericórdia (o 
GRANDE ALERTA) 
Recebido segunda-feira, 3 de dezembro de 2012, 19:05 
 
Minha muito amada filha, apelo a Humanidade para 
preparar-se para a Minha Grande Misericórdia com toda a 
sua força e com toda a sua coragem! 
Aqueles de vocês, com um coração humilde e uma 
pureza de alma, peço-lhes que rezem pelas almas 
daqueles, que vão morrer durante o GRANDE 
ALERTA! 
Eles precisam muito das suas orações. Eu preciso muito 
do seu sofrimento. Ambos os presentes, dados a Mim por 
vocês, vão ajudar a salvar aqueles, que não podem ser 
salvos por sua livre vontade. 
Quando Minha Chama de Misericórdia for derramada 
sobre toda a Terra, muitos se alegrarão, mas vai ser 
um momento doloroso para os pecadores, que não 
serão capazes de Me pedir perdão, por causa do 
orgulho. 
Sua purificação será dolorosa e vai levar muito sofrimento 
da parte deles, a fim de serem remidos diante de Mim. 
Como os corações perversos dos homens serão rasgados 
de dentro para fora, e com terror nas suas almas, muitos 
cairão diante de Mim em agonia. Digam a eles que 
saibam: embora eles vão passar por muita angústia, 
bilhões se tornarão puros de coração e alma. Assim eles 
serão totalmente preparados para o Grande Dia da Minha 
Vinda (a Segunda Vinda de Jesus, o Dia da Justiça). 
Minha filha, as provações dos Meus seguidores vão 
aumentar e intensificar antes do GRANDE ALERTA. 
Quando vocês Me oferecem tal sofrimento, Eu vou salvar 
as almas de milhões. Por favor, não Me ofereçam de má 
vontade esses tormentos, porque grandes milagres serão 
dados a estes homens ingratos, que não têm vergonha em 
seus corações por causa da maldade, que eles são 
culpados. 
Nenhum homem será poupado para ver o estado da 
sua alma, como ela aparece diante de Mim. 
Quando virem o estado terrível de suas almas, serão 
profundamente envergonhados. Aqueles que se sentirem 
genuinamente arrependidos por suas ofensas contra 
Deus, serão perdoados. Eles serão obrigados a passar 
por uma limpeza, que devem aceitar com humildade. 
Muitas, muitas, almas vão aceitar a Minha Mão de 
Misericórdia, mas as almas que cometeram pecados 
mortais, vão ser tão endurecidas, que elas vão afastar-se 
da Minha Misericórdia. Esta Cruzada de Orações deve ser 
rezada para as almas, após o GRANDE ALERTA. 
 
Cruzada de Orações (88): Pelas almas, após o 
GRANDE ALERTA 
 
Ó Sagrado Coração de Jesus, mostrai Misericórdia 
para com todos nós, pobres pecadores! Iluminai os 
corações de pedra, tão desesperados em busca de 
orientação! Perdoai-lhes suas iniquidades! Ajudai-os, 
por meio de Vosso Amor e Misericórdia, a aceitarem 
em seus corações Vosso grande presente da 
Redenção! Eu Vos imploro que perdoeis todas as 
almas, que rejeitam a Verdade de Deus! Cobri-as com 
a Vossa Luz, querido Jesus, que irá cegá-las contra as 
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maldades e ciladas do demônio, que vai tentar separá-
las de Vós por toda a eternidade! Peço-Vos que deis a 
todos os filhos de Deus a força, para agradecer-Vos 
por Vossa Grande Misericórdia! Eu peço Vos para 
abrirdes a porta do Vosso Reino para todas as almas 
perdidas, que vagueiam na Terra em um estado de 
desamparo e desesperança. Amém. 
 
Vão, Meus discípulos, e sejam fieis às Minhas instruções, 
para preparar suas almas para a Minha Divina 
Misericórdia (o GRANDE ALERTA). Seu Jesus 
 
635. Virgem Maria: Como a Mãe da 
Salvação, Eu vou ajudar vocês e suas 
famílias para serem consagrados ao Meu 
Filho 
Recebido quarta-feira, 5 de dezembro de 2012, 20:40 
 
Minha filha, por favor diga aos Meus filhos para Me 
chamar, sua amada Mãe, para que Eu possa protegê-los 
neste momento de confusão e angústia. 
Meu Imaculado Coração é o refúgio para o qual vocês 
devem se dirigir, para que, através da Minha intercessão, 
vocês possam renovar sua fé e confiança em Meu Filho. 
Vou vir em seu auxílio e Minhas lágrimas de amor e 
compaixão por cada um de vocês, vão cair e então 
encontrarão paz em seu corações. 
Com a Minha ajuda, que vocês devem tentar buscar todos 
os dias, Meu Filho vai dar as Graças necessárias, para 
que vocês sejam dignos da Sua Grande Misericórdia. 
Nunca hesitem em Me chamar, porque a Mim foi dado 
um presente especial pelo Meu Filho. 
Vou ajudá-los a preparar suas almas para que 
agradem a Meu Filho. 
Minha ajuda vai fazer vocês mais fortes e vão sentir uma 
proximidade com o Meu Filho, e encontrarão tal conforto, 
que vocês vão voltar para Mim de novo, para que Eu 
possa mantê-los seguros. 
Como a Mãe da Salvação, Eu vou ajudar vocês e suas 
famílias, para serem consagrados ao Meu Filho, Jesus 
Cristo. 
Vocês nunca devem temer o Meu Filho, não importa 
quanto pecaram, porque Ele está sempre com esperança 
e esperando por vocês, para chamar por Ele. Sua 
Misericórdia está além da sua compreensão. 
Meus doces filhos, vocês nunca devem complicar a 
oração. Tudo o que precisam fazer é falar com o Meu 
Filho e Me chamar, para ajudar-Me a trazer-lhes a Ele. 
Sua Mãe Celestial, Mãe da Salvação 
 
636. O Falso Profeta já planejou como ele 
vai assumir os ministérios dentro da Igreja 
Católica 
Recebido sexta-feira, 7 de dezembro de 2012, 18:45 
 
Minha muito amada filha, o tempo para o Falso Profeta 
tornar-se conhecido se aproxima; os preparativos foram 
estabelecidos por ele e sua coorte, para denunciar estas 
mensagens. 
Muitos falsos profetas estão infiltrando entre Meus 
seguidores, em todos os cantos. Isso fará não 
somente confusão, mas, eles vão afastar os filhos de 
Deus para longe de Mim. 
Como você continua a ser rejeitada por facções dentro da 
Minha Igreja, eles vão desafiar-Me, declarando que outros 
auto-aclamados profetas, ao contrário, trazem a Verdade 
para a Humanidade. 
Um dos Meus servos sagrados Me traiu, como Judas fez. 
Ele será como um espinho no lado de vocês. 
Como a crucificação da Minha Igreja começa em seus 
últimos dias, tudo o que aconteceu durante a Minha 
Paixão, acontecerá agora na Terra. 
Primeiro Minha Santa Palavra será rejeitada. 
Depois Meu último profeta será traído, diante da Minha 
presença na Santa Eucaristia. Você, Minha filha, será 

declarada uma fraude, por um desses falsos profetas, 
que vai fazer isso numa Igreja Católica em frente do 
Meu Tabernáculo. 
Suas palavras blasfemas serão aplaudidas por esses 
inimigos de Deus, vestidos com vestes sagradas. 
Durante esse tempo, muitos falsos profetas se farão 
conhecidos, de modo que suas vozes abafará a Minha. 
Em seguida, um deles tentará destruir você. 
A Mão de Meu Pai atacará aqueles, que prejudicam Seus 
profetas, enviados para preparar o mundo para a Minha 
Segunda Vinda. 
Infelizmente, muitas pobres almas serão enganadas. Não 
é que elas vão rejeitar você, Minha filha, o problema é, 
que eles vão evitar que almas sejam salvas. 
Apelo àqueles de vocês, que Me amam, para ouvir 
atentamente as palavras dos falsos profetas. Assistam, 
como eles não serão questionados por sacerdotes; como 
eles serão promovidos por eles, e como serão autorizados 
a pregar mentiras dos púlpitos na casa do Meu Pai. 
Estes eventos serão divulgados e eles vão preparar o 
caminho para o Falso Profeta, como predito, que virá em 
breve para reivindicar seu trono. 
A abominação, que será infligida sobre a Igreja Católica, 
será então agravada pelo trabalho do Anticristo. 
Este homem, dirigido por Satanás, será visto a tornar-
se um amigo de Israel. Em seguida, ele vai aparecer 
para defendê-lo com o apoio da Babilônia, que é a 
União Europeia. 
Todas as guerras, instigadas deliberadamente no Oriente 
Médio, vão se espalhar pela Europa. 
O Anticristo vai espalhar o ateísmo, por trás do disfarce da 
“Nova Religião Mundial”, que será liderada pelo Falso 
Profeta. 
Minha filha, os segredos que revelei para você, sobre a 
identidade do Falso Profeta e outros assuntos, não devem 
ser revelados ainda. No entanto saiba disso. 
O Falso Profeta, que professará ser um homem de Deus, 
já planejou como ele vai assumir os ministérios dentro da 
Igreja Católica. 
Ele e o Anticristo já trabalham em uníssono, a fim de 
trazer desolação sobre o mundo, o que resultará, depois 
que a abominação na Igreja Católica for cumprida. 
Meus seguidores, vocês não devem ouvir aqueles, que 
tentam parar suas orações. Vocês devem se perguntar: 
que homem de Deus impediria o recital de orações, o 
Terço da Divina Misericórdia ou o Santo Rosário? A 
resposta é, que qualquer homem, que tentar impedir 
vocês de rezar, mesmo que ele esteja vestido com vestes 
de um servo sagrado, não deve ser confiável. 
Estes são tempos perigosos para os Meus verdadeiros 
profetas, que serão sempre rejeitados. Assim vocês vão 
saber quem são eles. 
Assim como Eu fui rejeitado, atormentado, açoitado e 
menosprezado pelos sacerdotes dos Meu dias, assim 
também, vão sofrer os Meus profetas. 
Nunca rejeitem os verdadeiros profetas! Ouçam as 
orações, que eles trarão para a Humanidade, como um 
presente dos Céus. Se eles não lhes trazem orações, 
então eles não foram enviados por Mim. 
Se eles são recebidos de braços abertos por sacerdotes, 
bispos e outros servos sagrados, publicamente em suas 
Igrejas, eles não foram enviados por Mim. 
Conhecem a Mim! Conhecem os Meus profetas! Eles vão 
sofrer os mesmos sofrimentos que Eu sofri. Eles serão 
rejeitados por aqueles em Minha Igreja, por Meus 
seguidores e outros, que afirmam falar em Meu Nome. 
Seu destino não será fácil. A calúnia viciosa se espalha 
sobre eles, no entanto, pela rejeição pública, que eles vão 
ter que suportar, é que vocês vão Me reconhecer. 
Vão agora e não deixem que seus corações sejam 
enganados por mentirosos. 
Seu Jesus 
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637. O GRANDE ALERTA purificará os 
filhos de Deus, em preparação para a Minha 
Segunda Vinda 
Recebido sábado, 8 de dezembro de 2012, 11:40 
 
Minha muito amada filha, assim como Meu Pai preparou o 
mundo para a Minha Primeira Vinda, assim também Ele 
prepara agora Seus filhos para a Minha Segunda Vinda. 
Todo o Céu se alegrou, quando Eu nasci, pois sabiam que 
Eu fui enviado para salvar a Humanidade da condenação 
eterna. A Hierarquia de todos os Anjos e todos os Santos 
se alegram, porque agora os preparativos estão em 
andamento, para preparar o mundo para acolher-Me, 
Jesus Cristo, o Filho do Homem, mais uma vez. 
Só Meu Pai sabe as datas, mas Eu posso dizer-lhes 
que acontecerá não muito tempo depois que o 
GRANDE ALERTA ocorrer. 
Este é o momento que Meu Pai esperou pacientemente. 
Finalmente Ele pode jogar a besta e seus demônios, que 
andam na Terra, atormentando Seus filhos, no abismo. 
O GRANDE ALERTA purificará os filhos de Deus, em 
preparação para Minha Segunda Vinda. 
O GRANDE ALERTA é necessário, porque isso significa 
que muitas pessoas vão agora pedir perdão por seus 
pecados; pois caso contrario, não fariam isso. 
Os terremotos, as tempestades, as inundações e o tempo 
fora da época vão combinar para limpar a Terra do 
veneno. A terra, o mar e o ar também serão purificados 
em prontidão para o Novo Paraíso, quando os Céus e a 
Terra irão se fundir como um. 
Tudo é cuidadosamente organizado, de acordo com os 
Planos Divinos do Meu Pai. Muito pouco é conhecido 
entre os homens sobre as Leis Divinas, que regem o 
Reino do Meu Pai na Terra e nos Céus. 
Muito foi ensinado a vocês através dos profetas e através 
dos Meus Ensinamentos. Mas, ainda há muito mistérios 
para vocês. Quando os mistérios forem revelados a vocês, 
com o tempo, entenderão a razão do sofrimento humano. 
Muitos de vocês estudiosos de Deus mantenham-se 
firme, no melhor jeito que puderem, com as Leis 
estabelecidas por Mim! 
Saibam então, que o Amor que Deus tem por Seus 
filhos, ultrapassa qualquer raciocínio teológico. 
O mesmo é verdadeiro para as almas simples, que 
sentem um amor genuíno, sem analisar por que, por 
Mim, seu amado Jesus. 
Ao confiar em Mim, e aceitar que Meu Amor é 
misericordioso e paciente, então saibam, que Eu vou 
cumprir as promessas, feitas por Meu Pai. 
Sua Divina Vontade seja feita enfim. Apenas a Sua 
Vontade pode garantir a paz entre os Seus filhos. Esta 
será a manifestação, de modo que toda a sua Criação vai 
amá-Lo, aceitar o Seu Amor e os presentes, que Ele 
deseja derramar sobre Seus filhos. 
O mundo tem vislumbrado apenas uma fração das 
maravilhas, criadas por Meu Pai. 
Seus filhos ainda têm de testemunhar a Verdadeira Glória 
do Reino, que está esperando por eles. 
Depois de muita dor e sofrimento, causado pelo ódio, 
infligido à Terra pelos anjos caídos, liderados por Satanás, 
tudo vai ser resolvido agora. 
A batalha final vai ver a destruição do mal, ser finalmente 
concluída. 
O GRANDE ALERTA é um Milagre, permitido por Meu 
Pai, para garantir que, o maior numero quanto 
possível de Seus filhos possam entrar no Meu Novo 
Reino. 
Por causa da apostasia e os erros doutrinários, 
espalhados por servos sagrados equivocados, ao 
longo das últimas quatro décadas, esta é a única 
maneira de unir a Humanidade rapidamente. 
O tamanho da população do mundo neste momento 
significa, que bilhões podem ser salvos, através deste 
Milagre, da Iluminação da Consciência (o GRANDE 
ALERTA). 

Como o tempo passa agora para a Grande Tribulação, Eu, 
o Cordeiro de Deus, vou revelar ao mundo o verdadeiro 
significado do conteúdo dos Selos, dado a João. 
O Livro da Verdade é a Palavra de Deus, já entregue a 
Humanidade, através do Livro do Meu Pai. Ele vem 
lembrar aos filhos de Deus da Verdade, pois muitos já a 
esqueceram. 
Ele também irá revelar alguns dos mistérios do Fim dos 
Tempos, como dado a Daniel, para que todos vocês 
estejam preparados, para entrar no Novo Paraíso, por sua 
própria vontade. 
Não rejeitem a Verdade, que agora está sendo dada a 
vocês, pois seria semelhante a um homem doente recusar 
o tratamento contra uma doença! Sem a Verdade vocês 
vão estar mal preparados para entrar no Meu Novo 
Paraíso. Seu Jesus 
 
638. O Fogo do Espírito Santo vai ser 
sentido nos corações de todos 
Recebido domingo, 9 de dezembro de 2012, 19:00 
 
Minha muito amada filha, é Meu desejo não assustar os 
Meus seguidores, mas sim demonstrar o Amor e a 
compaixão, que Eu tenho em Meu coração para cada 
homem, mulher e criança. 
É por causa do Meu Amor por cada um dos filhos de 
Deus, incluindo aqueles que desafiam a Palavra de 
Deus, que Eu gostaria de cobrir com a Minha Chama 
de Misericórdia. 
Estejam preparados, todos vocês! Pois em breve vão 
testemunhar o Poder de Deus e Sua Intervenção Divina 
no mundo, quando Ele parar tudo o que é, por um período 
de 15 minutos. 
O Fogo do Espírito Santo será sentido nos corações 
de todos. 
Para aqueles que estão em um estado de graça, será um 
sentimento de alegria, amor e compaixão por Mim, seu 
Jesus. 
Aqueles em estado de pecado venial, vão sentir a dor do 
Purgatório, mas em breve serão purificados e então vão 
sentir uma profunda paz e amor por Mim, dentro dos seus 
corações. 
Aqueles de vocês em pecado mortal, vão experimentar a 
miséria e a dor, como se tivesse sido mergulhado no fogo 
do inferno. 
Alguns de vocês, neste estado de pecado, vão implorar 
por Meu perdão e o favor para parar o seu sofrimento 
interno. Isso Eu vou conceder a vocês, se puderem 
encontrar verdadeiro remorso em seus corações e 
aceitarem que os seus pecados Me causam graves danos 
e dores, porque eles insultam a Deus. 
E haverá as pobres almas infelizes, que vão cuspir em 
Mim, brigar Comigo e depois virar as costas. O terror, que 
eles sentirão, será porque suas almas estão infestadas 
por Satanás. 
Eles não serão capazes de suportar a dor, quando 
testemunharem a Minha Luz, eles vão correr para o 
abraço do maligno, cuja escuridão traz conforto para eles. 
Finalmente, haverá aqueles que irão morrer 
instantaneamente por causa do susto, que vão 
experimentar. Por favor, rezem por essas almas a cada 
dia, porque suas orações ganharão para eles a entrada 
para o Meu Reino. 
Este é um dos maiores milagres já concedidos aos filhos 
de Deus. 
Minha Revelação para vocês, durante este evento (o 
GRANDE ALERTA), vai lhes acordar para o fato de que 
Minha Promessa, de voltar para salvar a raça humana, 
para que eles possam herdar a vida gloriosa à frente, em 
breve será realizada. 
Seu Jesus 
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639. Eu vou julgar os vivos e os mortos e 
somente aqueles, que são dignos, podem 
entrar no Meu Reino 
Recebido segunda-feira, 10 de dezembro de 2012, 20:22 
 
Minha muito amada filha, por favor diga a todos aqueles, 
que seguem Meus Ensinamentos, para lembrarem-se da 
Minha Promessa. 
Falei muito claro que Eu voltarei para salvar Meu Reino. 
Minha Segunda Vinda é esperada e os, que professam 
conhecer a Verdade, que está contida no Livro do Meu 
Pai, sabem que ele não contém inverdades. 
Eu virei de novo, como previsto, e esta hora está quase 
sobre vocês. 
Eu vou julgar os vivos e os mortos e somente aqueles, 
que são dignos, podem entrar no Meu Reino. 
Também foi predito, que o mal vai preparar uma guerra na 
Terra, para lutar contra o Meu Pai, para roubar almas. 
Esta é uma guerra, que o maligno não pode ganhar, e 
ainda, muitos dos que vivem suas vidas baseadas em 
falsas promessas, acreditam, que suas vidas mundanas é 
tudo o que importa. O engano, que tem tomado conta de 
muitas pessoas, será a sua queda. 
Oh, como Eu anseio por essas almas, para abrir seus 
olhos para a Verdade a tempo, antes que seja tarde 
demais para elas! 
Minha dor e angústia nunca foi tão intensa como agora, 
quando Eu vejo essas pobres almas iludidas, que serão 
perdidas para Mim. É por isso que as almas vítimas, 
almas escolhidas e aqueles que estão perto do Meu 
Sagrado Coração, sentem tanta dor agora. Eu sofro por 
eles, porque o tempo está chegando. 
Todos os Planos do Meu Pai, para envolver Seus filhos e 
cobri-los com o Seu Selo de Proteção (Selo de Deus Vivo) 
estão prontos. 
Cada alma está sendo procurada por Ele. O Espírito Santo 
está cobrindo tantas almas, neste momento da história, a 
fim de seduzi-los para Meus Braços Sagrados. 
Por favor, não neguem a Minha Promessa! Aceitem que a 
Minha Segunda Vinda será testemunhada por vocês, 
desta geração! 
É uma boa notícia. Meu Retorno será o momento de 
Minha Glorificação, que vai renovar todos aqueles que Me 
amam e eles vão começar uma nova vida, um momento 
de grande esplendor, onde eles vão se alegrar em Luz e 
Amor. Por favor, não se assustem! 
Eu venho com Grande Amor. 
Eu venho com um Grande Presente. 
Vocês serão levados para o seu verdadeiro lar e se unirão 
com a sua própria família. 
Todos os filhos de Deus, favorecidos para entrar nesta 
Nova Existência Gloriosa, vão se tornar um. 
O Amor vai estar em toda parte. Paz, alegria, risos, 
companheirismo, maravilhas e a Adoração a Deus, fará 
parte de cada momento. A morte não existirá. O ódio será 
morto. O mal será banido. 
A Humanidade inteira já não sofrerá, não sentirá dor ou 
imperfeição de qualquer tipo. Este é o Meu Novo Paraíso. 
O tempo de lágrimas não haverá mais. 
Confiem em Mim, Meus seguidores, porque a dor e o 
sofrimento que vocês estão enfrentando, está quase no 
fim. Eu sei como vocês sofrem por causa dos regimes 
injustos, em que tem que viver. Este é o período final, 
porque a Mão do Meu Pai vai intervir agora. 
O mundo vai mudar. O que é velho vai ser lançado para 
fora e uma Nova Aurora vai surgir em toda a Glória de 
Deus, e o Seu Poder reinará, como era para ser, desde a 
Criação do mundo.Seu Amado Jesus 
 
640. Virgem Maria: Ele, tão humilde, virá em 
grande e glorioso esplendor e sua Grande 
Misericórdia derramará sobre a Terra 
Recebido terça-feira, 11 de dezembro de 2012, 17:00 
 
Meus queridos pequeninos, Meu coração se alegra, 
porque o Reino do Meu Filho está muito próximo. 

Por todos os Seus sofrimentos, Sua rejeição pelos 
homens ingratos e da apostasia, que cobre a Terra, Ele 
trará grande glória para a Humanidade. 
Ele virá em uma nuvem grande e Sua Majestade vai 
superar cada alma, que vai cair a Seus Pés em êxtase. 
Ele, tão humilde, virá em grande e glorioso esplendor e 
sua Grande Misericórdia derramará sobre a Terra. 
Filhos, vocês devem se preparar, porque vão precisar de 
muita força, para render-se diante Dele. Vocês serão 
requeridos a mostrar humildade e pedir a Ele para redimir 
suas almas, para que possam ver a Luz da Verdade. 
Sua Grande Misericórdia, será capturada por muitos de 
vocês. No entanto, outros vão ignorar Sua presença e o 
Grande Presente que Ele vai trazer. 
Rezem, rezem, rezem por aqueles, que se recusam a 
aceitar a existência da vida eterna, porque estas pessoas 
precisam da sua ajuda. Vai trazer grande alegria em seus 
corações, se vocês pedirem a Meu Filho para salvar estas 
almas. 
Meus filhos, vocês vão ver o fim do seu sofrimento logo, 
porque Meu Filho, em Sua Misericórdia, tem grandes 
planos para cada pessoa viva na Terra hoje. 
Sejam gratos pelo Dom da vida, que lhes foi dado quando 
vocês nasceram. 
Sejam gratos pelo Dom da Vida Eterna, que Meu Filho vai 
apresentar em breve ao mundo. Este presente é para 
cada um dos pecadores. Será por sua livre vontade 
aceitá-lo ou não. 
Vinde a Mim, filhos, porque Eu vou lhes levar para o 
refúgio do Meu Coração Imaculado e prepará-los, para 
que Eu possa levá-los para o Meu Filho, em prontidão 
para a Sua Segunda Vinda. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
641. O raciocínio humano não tem sentido 
quando vocês tentam definir a Vida Eterna 
Recebido Terça-feira, 11 de dezembro de 2012, 23:16 
 
Minha muito amada filha, o Advento é celebrado e Eu 
apelo aos Meus fiéis discípulos para lembrarem aos outros 
da importância do Meu Nascimento na Terra. 
Meu Nascimento demonstrou o Amor insondável, que o 
Meu Pai tem para Seus filhos. Ele voluntariamente Me 
sacrificou, o Cordeiro de Deus, de modo que cada um de 
vocês possa ter a vida eterna. Este presente, que causou 
uma dor tremenda e sofrimento para todos aqueles 
próximos a Mim, foi dada à Humanidade com alegria. 
Esta foi a única forma de redimir a Humanidade da 
desolação, que os esperou. Meu Nome, Minha presença é 
conhecido por todos, mas poucos no mundo realmente 
acreditam na Minha existência. Minha Morte na Cruz, a 
Crucificação selvagem e cruel, mesmo para os padrões 
dispensados a criminosos na época, trouxe-lhes a 
liberdade - até hoje. 
A cada um de vocês, em virtude de seu nascimento, foi 
dada a chave para a liberdade, para a Vida Eterna no Meu 
Paraíso Glorioso. Muitos de vocês não percebem o que 
isso significa. Isto é por causa das pressões, que estão 
sobre vocês, a negar-Me em público. Muitos de vocês 
estão com medo de dizer que acreditam em Mim? Se lhes 
pedissem para declarar a sua crença abertamente, vocês 
ficariam Comigo e mostrariam a sua lealdade a Mim? 
Muitos de vocês dizem que não Me conhecem, mas que 
acreditam que Eu existo. Vocês acreditam que existe uma 
vida depois do tempo na Terra, que foi concedido a vocês 
por Meu Pai. Vocês não sabem que, quando viraram as 
costas para Mim, que negam a si mesmo o direito de Meu 
Reino? 
O raciocínio humano não tem sentido quando vocês 
tentam definir a Vida Eterna, porque vocês não 
receberam o conhecimento necessário para conhecer 
os mistérios da Criação do Meu Pai. No entanto, vocês 
tem a Minha Palavra através de Meus Ensinamentos, que 
é tudo que precisam para serem aceitos por Mim, para 
uma vida de eterna paz, amor e felicidade. Esta nova vida 
é sua, e por causa do Amor de Deus está lá para vocês, 
esperando, que respondam ao Meu chamado. 
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Eu, seu amado Jesus, seu Salvador e Rei, agora Me 
preparo para Me apresentar a vocês, pois Eu venho para 
recuperar todos vocês. 
Meu Amor está presente em cada um de vocês. Olhem 
para dentro de vocês e peçam-Me para acender o fogo do 
Amor, que precisam, como do oxigênio, para viver neste 
Novo Paraíso. Não é para ser temido. Vocês devem 
acolher-Me, porque Eu estou vindo para lhes trazer a 
felicidade eterna. Convido-os a aceitar Minha Segunda 
Vinda de alegria em seus corações. Seu Jesus 
 
642. Traidores da Minha Santa Palavra, 
enviada através de profetas de Deus, vão, 
Eu prometo solenemente, resultar na ira de 
Meu Pai 
Recebido quarta-feira, 12 de dezembro de 2012, 23:54 
 
Minha muito amada filha, Me entristece ver tanta divisão, 
que Minha Santa Palavra, dada através destas 
mensagens, tem causado. 
Quando a Minha Palavra, dada a videntes e profetas 
genuínos, é dado a conhecer ao mundo, atrai críticas 
imediatas. Por que isso? É porque sou Eu, o seu Jesus, 
de quem a Santa Palavra sempre será questionada e 
criticada, antes de ser denunciada como heresia pelos 
pecadores. 
O raciocínio humano, embora importante para o 
discernimento, desempenha um papel muito pequeno 
em reconhecer a Minha Palavra. 
O Amor, que a Minha Palavra incendeia em uma alma, 
que é vazia de malícia e que é pura e humilde, não vai 
nem pode ser negado. É através destas almas que Eu 
concedo o dom de ser capaz de Me reconhecer. Estas 
almas, juntamente com a profetisa, que Eu escolhi, para 
dar a Minha Palavra, terão que aceitar Meu copo de 
sofrimento. 
Peço-lhes para afastarem-se das atrações do mundo e 
consagrarem-se a Mim, pois este é um caminho muito 
duro e sozinho, quando vocês Me seguem. 
Quando vocês são desafiados em Meu Nome, ou quando 
as vozes dos Meus verdadeiros profetas são 
ridicularizadas e declaradas não ser de Deus, Eu digo isto 
a vocês: 
Não dignificarem tais ataques com uma resposta de 
qualquer tipo! Permaneçam em silêncio em seu 
sofrimento! 
A Voz de Deus reinará sobre o mundo agora e não deixem 
ninguém lhes levar para longe da Verdade, que é muito 
importante, para que Eu possa lhes trazer, pobres 
pecadores desamparados, em Meus Santos Braços, para 
acalmá-los. 
Eu trago-lhes a paz. Argumentos, críticas e 
demonstrações públicas de autoridade, por aqueles que 
proclamam a Minha Palavra, por um lado, e condenam os 
outros em Meu Nome, de outro lado, não devem ser 
aceitos. Esse tipo de comportamento não é de Deus. Isto 
vem do espírito do mal. 
Lembrem-se que não são Meus profetas que magoam. 
Sou Eu que vocês ofendem. 
Vocês são culpados de perder tempo e diminuir a Obra do 
Espírito Santo. Vocês não terão permissão para sacrificar 
as almas daqueles, que vocês se atrevem a enganar em 
Meu Nome. 
Vocês, que pecam contra Mim, impedindo a Palavra de 
Deus de ser ouvida nestes tempos, serão lançados fora. 
Minha paciência está esgotando. Minhas preocupações 
intensas. Minhas dores cruciantes. Vocês estão tentando 
enganar os Meus seguidores, cujo papel na liderança do 
Meu exército remanescente é primordial. Por isso, vocês 
serão punidos. 
Peço a vocês para pedir-Me para vir até vocês, para 
que Eu possa dar-lhes consolo, para que não se 
enganem: vocês são almas perturbadas e Eu conheço 
os seus pecados. 
Sua arrogância ofende e insulta o Meu Pai. Sua 
disposição de sacrificar suas próprias almas, por causa da 

sua ambição de ser visto como porta-vozes inteligentes e 
autoritária para Mim, é nojento aos Meus olhos. 
Traidores da Minha Santa Palavra, enviada através de 
profetas de Deus, vão, Eu prometo solenemente, resultar 
na ira de Meu Pai. Sua punição vai ser rápida. Seu tempo 
é limitado. Vocês tem pouco tempo para escolherem qual 
mestre que realmente servem. Seu Jesus 
 
643. A humildade é mais do que apenas a 
aceitação do sofrimento. É um meio 
poderoso para derrotar o mal. 
Recebido quinta-feira, 13 de dezembro de 2012, 18:11 
 
Minha muito amada filha, o dom da humildade deve ser 
conquistado. Ele nunca deve ser confundido com 
covardia. 
Foi por causa da Minha humildade própria, que 
Satanás foi enganado e, como tal, perdeu o direito de 
ganhar todas as almas e amaldiçoá-las com a 
condenação eterna. 
Satanás é arrogante, prepotente, enganador, e cheio de 
egoísmo e ódio. A batalha pelas almas foi ganhada por 
meio do ato da Humildade, quando Eu, o Rei da 
Humanidade, Me permiti ser depreciado, torturado, 
escarnecido, desprezado e atormentado pelos pecadores, 
infestados com o ódio de Satanás. 
É impossível para a besta sentir humildade. Ela sabe 
do Poder de Deus e quão difícil sua batalha contra Seus 
filhos seria. Ela esperava que Eu não só proclamasse a 
Palavra de Deus, mas demonstrasse Minha Autoridade 
entre os homens, declarando-Me diante deles em um 
estado exaltado de majestade. Mesmo assim ela estava 
confiante de derrotar a Minha missão. 
O que ela não esperava, era Minha recusa em 
condenar Meus carrascos, ou a humildade que Eu 
mostrei. Meu fracasso de não Me envolver com Meus 
algozes significava, que eles não tinham poder sobre Mim. 
Minha tolerância da flagelação, zombaria e perseguição só 
diluiu o poder do maligno. Ele nunca esperava isso e 
tentou de tudo, incluindo tortura física, para Me fazer 
renunciar à raça humana. 
Foi a aceitação da Minha Morte, o Sacrifício feito por Meu 
Pai, para permitir a Minha Crucificação, que os homens 
foram libertos do pecado. 
Esta foi a primeira batalha travada e vencida. Isto é como 
a segunda batalha será travada, para trazer a 
Humanidade de volta para o Meu Reino, para que eles 
possam desfrutar da vida eterna. 
Ele, a besta e todos os seus anjos caídos, seduzem 
muitas almas, de modo que muitos são enganados e não 
aceitam a Minha existência. Muitos dos que aceitam, 
estão lutando arduamente, através das tentações 
colocadas diante deles, para ignorar Minha chamada do 
Céu neste momento. 
E há aqueles, que posam como servos em Minha Igreja, 
que estão planejando, junto com o grupo da “elite”, 
destruir milhões. Eles vão fazer isso, bloqueando a Minha 
Palavra e pela perseguição física. Sua traição final contra 
os filhos de Deus será testemunhada por todos. 
As almas, que Me preocupo mais, são estes ateus e os 
jovens, que não foram ensinados a Verdade. Peço a todos 
vocês, que Me reconheçam, seu Jesus, para trazê-los 
para Mim! Vou cercá-los com Minha Luz e Proteção e vou 
lutar com o maligno até o último segundo por estas almas. 
Vocês devem marchar para frente, Meus discípulos 
corajosos, e tentar bloquear o mal, que os rodeia. Se 
vocês se envolvem com aqueles, que estão desesperados 
para parar esta missão, vocês vão deixar-Me. 
Vocês podem perguntar: “Por que estas pessoas estão tão 
desesperadas para bloquear a Minha Palavra?” A 
resposta é que sempre foi assim onde Eu andava, onde 
Eu falei e onde Eu estiver presente. 
Movam-se e mantenham-se perto de Mim! Meu Poder 
cobrirá vocês e vocês estarão protegidos. Mas não tirem 
os olhos de Mim, porque há muitos que vão lhes ameaçar, 
insultar e tentar lhes enganar. Quando vocês ouvem os 
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arrogantes, mas desordenados, jogando em vocês 
reclamações verbais, vocês vão saber o que fazer. 
Mais determinados seus adversários são, na tentativa de 
convencê-los de que não sou Eu, Jesus Cristo, o Rei da 
Humanidade, que fala com vocês agora, então vocês vão 
saber que Eu estou realmente presente entre vocês. 
Eu ando com vocês quando vocês ficam perto de Mim. 
Seu silêncio e recusa a se envolver com essas 
provocações, irão mantê-los fortes. Deixem aqueles que 
gritam abuso e ridicularizam Minha Santa Palavra fazer o 
que fazem. Rezem muito por eles, pois eles estão 
precisando da sua ajuda. Pensem nisso como assim: 
Olhem para todas essas pessoas como se estivessem 
reunidos em um quarto e que eles são apenas crianças 
pequenas. Quando vocês olham para as crianças, vocês 
sentem um amor profundo por causa da sua 
vulnerabilidade. Vocês veem a confiança que elas têm em 
seus pais e encarregados de sua educação, e vocês se 
sentem dominados pelo amor que vocês tem em seus 
corações por elas. 
Algumas dessas crianças irão se comportar de acordo 
com o que foi dito, que é a maneira correta de se 
comportar. Outras mostram crueldade para com as outras 
crianças. E enquanto vocês ficam chocados com seu 
comportamento, vocês sabem, que devem corrigi-las, ou 
então puni-las, se elas continuarem a recusar-se a se 
comportar corretamente. Acima de tudo, vocês ainda as 
amam, não importa o que elas fazem, pois elas são 
preciosos filhos de pais amorosos. 
É desta forma, que Meu Pai se sente com todos os Seus 
filhos. Não importa o que eles fazem, porque Ele ainda os 
ama. Mas Ele não vai permitir que alguns dos Seus filhos 
destruam Seus outros filhos, Ele vai puni-los, pois apenas 
assim Ele pode unir a sua família. 
Quando vocês rezam por aqueles que ofendem a Deus 
e que machucam Seus filhos, vocês causam terrível 
sofrimento a Satanás, que afrouxa o aperto que ele 
tem sobre as pessoas para quem vocês rezam. 
A humildade é mais do que apenas a aceitação do 
sofrimento. É um meio poderoso para derrotar o mal. 
Rezando por aqueles que lhes atormentam, vocês Me 
trazem um grande presente de amor verdadeiro. Um amor 
especial por Mim, o seu Jesus. 
Vou continuar a instruí-los, Meus discípulos, de modo que 
vocês vão permanecer fortes e fieis aos Meus 
Ensinamentos. Nestes tempos de grande apostasia, o 
Meu Santo Evangelho e Minhas mensagens, que estão 
agora sendo dados para prepará-los, devem ser 
espalhados por todo o mundo em Minha campanha para 
salvar almas. Seu Jesus 
 
644. Eu sou um Deus que tudo perdoa, 
pronto para conceder-lhes a liberdade de 
todos os pecados, que os aprisionaram 
Recebido sábado, 15 de dezembro de 2012, 21:45 
 
Minha muito amada filha, Eu desejo alcançar aqueles de 
vocês, que estão com problemas em suas vidas neste 
momento. 
Apelo aqueles de vocês, que estão em pecado profundo e 
que estão desesperados por não encontrar conforto, por 
causa da dor que sentem por dentro. Vocês podem ser 
culpados de pecados graves, incluindo assassinato, 
aborto, violência, depravação sexual, ou vocês podem ser 
envolvidos com o oculto, mas vocês não sabem que tudo 
o que devem fazer é voltar para Mim e Me pedir para 
ajudá-los? 
Eu sou um Deus que tudo perdoa, pronto para conceder-
lhes a liberdade dos pecados, que aprisionam vocês. 
Esses pecados podem ser banidos das suas vidas. Só é 
preciso coragem. Lembrem-se que não há um pecado, 
além do pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que 
Eu não absolvo. 
Não é que os pecadores não podem permanecer em um 
estado de graça por um longo tempo, que os bloqueia de 

buscar o Meu perdão. É o pensamento que Eu nunca 
poderia perdoá-los que os mantém longe de Mim. 
Minha Misericórdia é tão grande, que vai ser dada aos que 
pedirem por ela. 
Eu chamo a todos vocês, que não tem certeza da Minha 
existência. Eu peço que vocês confiem em Mim. Confiar 
em Mim, comunicando Comigo e pedindo-Me para 
perdoá-los, vocês vão receber a resposta que desejam. 
Eu vou responder e vocês vão sentir isso em seus 
corações, quando recitarem a Cruzada de Orações pela 
Graça da Minha Misericórdia pelos pecadores miseráveis. 
 
Cruzada de Orações (89): Pelos pecadores miseráveis 
 
Querido Jesus, ajudai-me, um pobre pecador 
miserável, a chegar até Vós com arrependimento em 
minha alma. Purificai-me dos pecados, que destruíram 
a minha vida. Dai-me o dom de uma vida nova, livre 
dos grilhões do pecado e a liberdade, que meus 
pecados me negam. Renovai-me na Luz da Vossa 
Misericórdia. Abraçai-me no Vosso Coração. Deixai-
me sentir o Vosso Amor, para que eu possa ficar perto 
de Vós e que o meu amor por Vós seja inflamado. 
Tende misericórdia de mim, Jesus, e mantende-me 
livre do pecado. Fazei-me digno de entrar no Vosso 
Novo Paraíso. Amém. 
 
Lembrem-se que não é porque as almas são dignas de 
entrar no Meu Reino, que recebem reconciliação. É 
porque a Minha Misericórdia é tão grande, que Eu posso 
salvar cada pecador, se ele tiver a coragem, que precisa, 
para Me pedir ajuda. 
Eu amo todos vocês com uma paixão permanente. Nunca 
rejeitem o Meu Amor ou Misericórdia, pois sem eles vocês 
vão afundar ainda mais em pecado e estarão perdidos 
para Mim. 
Quando vocês recitarem esta oração, Eu vou responder 
de tal forma, que vão achar muito difícil afastar-se 
novamente de Mim. O seu amado Jesus 
 
645. Trago esperança. Trago Misericórdia. 
Trago salvação. 
Recebido domingo, 16 de dezembro de 2012, 23:20 
 
Minha muito amada filha, é importante que os Meus 
discípulos não causem medo nos corações dos seus 
amigos e familiares por causa das Minhas mensagens 
para vocês neste momento. 
Eu venho a todos vocês neste momento para falar-lhes do 
Céu, a fim de prepará-los. Eu faço isso com Amor e 
alegria em Meu coração. 
Eu vim para ajudar aqueles, que acreditam em Mim, de 
modo que estarão prontos para aceitar-Me em estado de 
graça necessária, para reinar Comigo no Meu Reino. 
Venho também para pleitear com aqueles, que não podem 
entender o significado da Criação de Deus, especialmente 
aquelas almas que usam o raciocínio humano, para definir 
tudo em suas vidas. Eles acreditam apenas no que podem 
ver ou tocar. Essas mesmas almas vão aceitar mentiras 
daqueles, que acreditam que devem ser respeitados em 
suas sociedades e nações. Como são facilmente 
enganadas pelas mentiras dos homens e como elas são 
fracas, rejeitando a Verdade da sua Criação. 
Minha tarefa é ajudar a todos vocês e não ameaçar, mas 
atraí-los mais para perto de Mim, de modo que vocês vão 
receber conforto. 
Meu Reino é a sua casa. Vocês não devem sentir-se 
pressionados a rejeitar sua família, de modo que vocês 
possam unir os seus corações com o Meu. Em vez disso, 
tragam-Me a sua família através das suas orações. Muitos 
vão machucar-lhes quando vocês proclamarem a Verdade 
da Minha Palavra. Mas isso é bom. Não os desafiem e 
não tentem forçá-los contra a sua vontade. Vou levá-los 
para a Minha Luz de Proteção ao rezar Minha Cruzada de 
Oração para a Graça da Imunidade (Ladainha 2). 
Estou cheio de amor por vocês. Aqueles que acreditam 
em Mim, serão muito confortado pela Minha Segunda 
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Vinda. Essas outras almas podem ser salvas por suas 
orações. É por isso Eu os preparo agora. É para salvar 
todos vocês, para que vocês possam desfrutar os Novos 
Céus e a Nova Terra. 
Trago esperança. Trago Misericórdia. Trago salvação. 
Trago uma conclusão, o Pacto Final, a idade final, que 
será o cumprimento da vontade do Meu Pai. 
Nunca tenham medo Mim, porque Eu sou sua família, 
junto com Minha Carne e Sangue, por Minha Humanidade, 
bem como pela Minha Divindade. 
Estejam em paz, Meus queridos seguidores. Descansem 
em Meu ombro, pois Meu Amor e Misericórdia é maior do 
que vocês imaginam. Este é um momento de alegria, e 
não de tristeza, pois Eu lhes dei o Dom da Salvação. Este 
presente é para vocês, assim como para aqueles que 
estão perdidos. É para todos. Seu Amado Jesus 
 
646. O poder da morte sobre a Humanidade 
será derrotado finalmente 
Recebido segunda-feira, 17 de dezembro de 2012, 12:15 
 
Minha muito amada filha, o dia em que Eu vier reclamar a 
Minha herança, prometida a Mim por Meu Pai, será 
repentino. 
Enquanto Eu preparo toda a Humanidade para este 
grande evento, o dia virá inesperadamente. O momento 
para a besta ser lançada no abismo está próximo, e 
então as 12 nações gozarão de paz e unidade. 
Durante este momento os Santos no Céu, e todos os que 
morreram em Meu favor, serão levantados com os justos 
que sobreviverem à Tribulação. Todos serão 
ressuscitados e receberão como Dom corpos perfeitos, 
que irá superar a morte conhecida pela Humanidade 
desde o pecado de Adão. Eles vão desfrutar a paz e a 
prosperidade sob o Meu Reino Espiritual, até Meu Reino 
ser entregue ao Meu Pai. 
Esta será a Primeira Ressurreição e será seguida por um 
reinado de 1.000 anos de perfeita harmonia de acordo 
com a Vontade Divina do Meu Pai. 
Durante este tempo, os pecadores que Me negaram vão 
sofrer. A Segunda Ressurreição não é conhecida pela 
Humanidade, nem os detalhes foram revelados a 
ninguém, que não aos profetas Daniel e João Evangelista. 
Esses segredos serão revelados, com o tempo, pois eles 
não são para o seu conhecimento agora. 
O Poder de Deus será manifestado, quando a batalha 
para salvar almas suceder. O poder da morte sobre a 
Humanidade será derrotado finalmente. Esta é a Minha 
promessa. Vou cumprir as profecias, estabelecidas por 
Meu Pai. 
Aqueles dentre vocês, que estão confusos: não tenham 
medo! Tudo agora está em Minhas Santas Mãos, mas 
tenham a certeza que tudo o que importa é o perdão dos 
pecados. Isso será quando todos vocês Me pedirem o 
Dom da Redenção. É simples assim. 
Seu amor por Mim irá produzir o Dom da Vida. A morte, 
como vocês conhecem, não terá nenhum controle ou 
domínio sobre vocês de novo. Seu futuro é algo para 
acolher com alegria em seus corações, pois é o Maior 
Dom de Deus, e apenas aquelas almas merecedoras 
serão legadas com tal riqueza. Estejam em paz! Confiem 
em Mim! Me amem! Isso é tudo que importa. 
Seu Jesus 
 
647. Virgem Maria: Todos aqueles que 
promovem o aborto e que são 
responsáveis para que isso seja 
introduzido, são culpados de pecado 
mortal 
Recebido terça-feira, 18 de dezembro de 2012, 18:45 
 
Minha querida filha, a Criação mais sagrada do Meu 
amado Pai, a vida destes bebês no útero, está sendo 
destruída milhões de vezes em tudo o mundo. 

O maligno tem influenciado os governos em todas as 
partes do mundo, para garantir que o aborto não seja 
apenas aceito, mas que seja visto como uma coisa boa. 
Quantas lágrimas já estão sendo derramadas no Céu? 
Todos os Anjos e Santos curvam a cabeça com tristeza. 
Os filhos de Deus serão destruídos em muitos números, 
porque o tempo para a Grande Tribulação começa. 
Guerras, fomes, assassinatos e suicídios vão aumentar. É 
o pecado do aborto, no entanto, o que provoca a ira do 
Meu Pai mais do que qualquer outro pecado. 
Países que aprovam o aborto vão sofrer muito pela Mão 
de Deus. Seus Países vão chorar quando sua punição for 
testemunhada. Todos os responsáveis pela introdução de 
um ato tão vil precisarão de muita oração. 
Minha filha, é importante que todos recitem Meu Santo 
Rosário toda sexta-feira até a última semana de Janeiro 
de 2013, para impedir a disseminação do aborto. 
Cada criança, assassinada no útero, torna-se um Anjo no 
Reino do Meu Pai. Elas rezam a cada dia, para cada mãe 
que interveio conscientemente e sem hesitação, para 
acabar com a vida da criança em seu interior. Suas 
orações estão sendo usadas para salvar as almas das 
suas mães. 
Todos aqueles, que promovem o aborto e que são 
responsáveis por esta introdução, são culpados de pecado 
mortal. 
Rezem, rezem, rezem para estes pecadores, porque eles 
estão com grande necessidade da Misericórdia de Deus. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
648. Minhas Chamas de Misericórdia, como 
Línguas de Fogo, descerão sobre cada 
alma em breve 
Recebido terça-feira, 18 de dezembro de 2012, 19:30 
 
Minha muito amada filha, é hora para cada um dos Meus 
seguidores entender que a Minha Misericórdia deve ser 
aceita sem medo. 
Eu não estou vindo para prejudicar ou julgar os filhos de 
Deus durante o GRANDE ALERTA. Eu vim apenas para 
prepará-los, revelando-lhes a Verdade em seus corações. 
Só confiando no Meu Amor e Divindade vocês podem 
sentir a verdadeira alegria e paz. Se vocês permitem que 
o medo segure os seus corações, vocês não vão ser 
capazes de aceitar o Meu Dom. Alegrem-se, pois Eu amo 
todos vocês! 
O tempo de comemorar Meu Nascimento é importante, 
pois cada vez menos nações toleram Meu Nome. Quando 
vocês comemoram o Meu Nascimento, vocês reconhecem 
a sua própria salvação. 
Eu dei-lhes o Dom da Liberdade. Agora compartilhem a 
Verdade com os outros sem medo em seus corações. 
Quando chegar a hora para todo o mundo testemunhar o 
evento público da Minha Segunda Vinda, vocês vão se 
arrepender de não ter espalhado a Minha Palavra para as 
almas perdidas. 
Por favor, preparem seus corações e almas, para que 
possam ser purificados na expectativa da Minha 
Promessa de voltar. 
Usem esse tempo em oração! Passem este tempo com a 
família e as pessoas próximas a vocês. Ajudem aqueles, 
que estão com problemas em corpo e espírito! 
Minhas Chamas de Misericórdia, como Línguas de Fogo, 
descerão sobre cada alma em breve. Vocês não devem 
parar por medo ou se preocupar. Tudo que Eu peço é, que 
estejam preparados em todos os momentos! Seu Jesus 
 
649. Satanás será preso durante o Meu 
Reino e não vai mais enganar os filhos de 
Deus 
Recebido quarta-feira 19 de dezembro de 2012, 12:30 
 
Minha muito amada filha, o mundo deve saber que a Era 
da Paz será o ponto culminante da Minha Promessa, 
quando reinará sobre os Novos Céus e a Nova Terra. Este 
será um Reino Espiritual e a Minha Igreja, a Nova 
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Jerusalém, estará em paz e a Minha Palavra será ouvida 
entre todas as nações. 
Satanás será preso durante o Meu Reino e não vai mais 
enganar os filhos de Deus. Este Reinado não será um 
Reino simbólico, mas onde a Árvore da Vida vai inspirar 
Amor e Paz, para todos aqueles, que serão abençoados 
para desfrutar Meu Novo Paraíso, não vão sofrer a morte, 
mesmo quando Satanás for lançado, ainda por um curto 
período de tempo, no final deste período. 
Meu Plano é de acordo com a Vontade de Meu Pai, e 
ninguém tem o direito de negar a Vontade de Deus. 
Não se enganem! Vocês devem aceitar a Palavra de 
Deus, que está contida no Livro do Meu Pai, dada aos 
homens desde que o tempo começou através dos 
profetas, porque se vocês não fizerem, então vocês serão 
enganados. 
Sigam apenas o Meu caminho! Aceitem Minhas 
Promessas! Não duvidem de Mim, pois isso Me insulta. 
Aceitem-Me como seu Salvador e confiem em Mim 
completamente, ou não. 
Minha Palavra é a Verdade. A Verdade, quando aceita por 
cada alma vivente, será a chave para a liberdade e para 
as Portas do Meu Novo Paraíso. Seu Jesus 
 
650. Eu morri por vocês. Por isso, vocês 
devem confiar em Mim agora. 
Recebido quarta-feira, 19 de dezembro de 2012, 21:00 
 
Minha muito amada filha, devo avisá-la que a crítica vai 
investir contra você e Minha Palavra, dada neste 
momento. 
Você não deve permitir que distrações ou dúvidas a 
impeça de transmitir cada Palavra que Eu lhe dou. Os 
homens nunca devem duvidar das profecias proferidas 
desde o dia de Moisés. Nenhuma profecia contém 
inverdades. 
Não virem as costas, quando revelo ao mundo os 
segredos e os Meus planos para a Humanidade, 
escondidos de vocês até agora. Porque Eu apresento a 
vocês muitas coisas que ainda estão por vir, que vocês, 
Meus discípulos, devem ser informados, para que não 
deixem de se preparar para o Meu Regresso Glorioso. 
Que ninguém negue o presente que Eu trago, a vida 
eterna. Aqueles entre vocês, que tem a sorte de entrar na 
Nova Era, quando o Céu e a Terra vão se tornar um, 
devem seguir o caminho da Verdade. 
Agora é o tempo em que a sua fé em Mim, seu Salvador, 
vai ser verdadeiramente desafiada e testada. Vocês em 
breve vão ser intimidados em rejeitar as Minhas 
mensagens. Todos os esforços serão feitos, para forçá-los 
a rejeitar a Minha Palavra e declarar que a Verdade é uma 
heresia. 
Virem as suas mentes agora para o Meu Nascimento. 
Também para os Ensinamentos que dou à Humanidade, 
para que possam aprender a preparar as suas almas. E 
também para o Sacrifício feito por Minha Morte na Cruz, 
para salvar almas. 
Eu morri por vocês. Por isso, vocês devem confiar em Mim 
agora. 
Eu Sou a Luz, que brilha sobre o caminho em que devem 
andar. Em ambos os lados do caminho, os maus espíritos 
vão puxar vocês, lhes atormentar, tentar levá-los a 
caminhar de volta para a escuridão. Eles vão fazer isso 
através das provocações dos outros, que puxam vocês 
para longe, por causa da sua lealdade a estas 
mensagens. 
Vocês devem permanecer em meditação silenciosa, ler a 
Minha Palavra e sentir a Minha Presença. Permitam que o 
Meu Espírito Santo possa acalmar os seus corações para 
que sintam o Meu Amor envolvê-los. Quando a dor se 
intensifica, por causa desta missão, saibam que vocês 
estão em plena união Comigo, seu Jesus. 
Nunca desistam! Não rejeitem Minha Mão da Misericórdia! 
Permitam-Me abraçar-lhes, a fim de dar-lhes a coragem 
necessária para continuar esta jornada Comigo, até o dia 
que Eu vier para recompensá-los. 
O seu amado Jesus 

651. Deus Pai: O tempo para grandes 
mudanças, para o bem de todos, está sobre 
vocês 
Recebido quinta-feira, 20 de dezembro de 2012, 19:15 
 
Minha querida filha, peço a todos os Meus filhos para 
manter o Nome do Meu único Filho, Jesus Cristo, e 
mostrar-Lhe a honra, que foi concedida a Ele entre a 
Humanidade. 
Meus Anjos em Meu Reino Santo, ressoam e se alegram 
por causa da Misericórdia, que deve ser concedida a 
todos, através do Meu Filho. 
Este grande Dom Divino será usado para vencer a 
escuridão, que abrange o mundo. Será por Minha 
Intervenção Divina, que vou ser capaz de salvar a maioria 
dos Meus filhos. 
Este Natal, um momento de grande alegria, em que 
vocês celebram o Nascimento do Salvador, que Eu dei 
ao mundo, é um ponto de virada na história da raça 
humana. 
Como o seu Pai, Eu abençoo a todos e dou, com uma 
profunda compaixão, este grande Presente de 
Misericórdia. Eu reúno todos vocês da Minha Criação, 
para que Eu possa purificá-los de toda dúvida, todo 
pecado e toda blasfêmia contra as Leis do Meu Reino. 
Esta grande limpeza da Terra vai levar algum tempo, 
mas vou apressar esses tempos de perseguição. 
Seus sofrimentos, pelas mãos de governos corruptos, que 
não aceitam as Minhas Leis, vão ser difíceis, mas não vão 
durar muito tempo. 
Eu darei tempo a todos os Meu inimigos, para abrirem 
seus olhos para a Verdade do Paraíso Glorioso, que Eu 
estou aguardando para revelar ao mundo. 
Alegrem-se! Louvem Meu Filho, pois é por causa Dele, 
que Eu apresento o Novo Paraíso, onde o Reino, 
prometido a Ele por Mim, vai evoluir. 
O tempo para grandes mudanças, para o bem de 
todos, está sobre vocês. 
Meu Poder será mostrado em toda a sua força e glória, 
para o mundo testemunhar. 
Eu Sou o Começo. Eu Sou o Fim. Meu Novo Reino, o 
Novo Paraíso, vai finalmente substituir o velho. A Terra foi 
manchada pelo pecado de Adão e Eva. 
A criação perfeita do homem foi destruída, quando o 
pecado trouxe fim ao Dom da imortalidade. Em breve vou 
reverter tudo o que foi manchado pela contaminação, 
causada por Satanás e seus demônios. Eles não vão ser 
mais mestres da tentação. 
Agora vou mandar Meu Filho para recuperar o Trono, que 
foi criado para Ele. 
A batalha para este Trono é feroz, mas o Meu Poder 
prevalece e cada milagre será usado para trazer Minha 
Família de volta em segurança, para o Divino Coração 
Sagrado do Meu Filho. 
Meus filhos, vocês estão perdidos e em dor. Agora Eu 
mando o Meu Filho para iniciar o processo e levá-los para 
o seu verdadeiro lar. 
Eu os amo, Meus querido filhos. Eu nunca abandonei 
vocês, mesmo que tenham pensado assim, Eu os perdoo 
por isso. 
Vocês estão sendo chamados agora. Ninguém será 
excluído deste anúncio do Céu. Rezem, filhos, para que 
todos respondam à Misericórdia do Meu Filho. 
Seu amado Pai, Deus, o Altíssimo 
 
652. Meu Amor pela Humanidade é sentido 
por muitos. Infelizmente, aqueles que não o 
buscam, não vão encontrá-lo. 
Recebido sexta-feira, 21 de dezembro de 2012, 22:20 
 
Minha muito amada filha, amar-Me é simples. Mesmo que 
não tenham conhecimento profundo na Sagrada Escritura, 
tudo o que vocês precisam fazer é isso: 
Clamem a Mim, mesmo quando estiverem com dúvida 
sobre a Minha Existência. Vou enchê-los com a Minha 
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Presença inesperadamente e vão sentir um Amor 
como nunca antes. E então conhecerão a Verdade. 
Eu Sou real. Eu estou lá e Eu amo cada um de vocês. O 
verdadeiro amor perfura seus corações com uma emoção 
poderosa de apego. É um presente de duas vias: Vocês 
Me amam e vocês vão pensar: “como pode ser isso?”. 
Meu amor pela Humanidade é sentido por muitos. 
Infelizmente, aqueles que não o buscam, não vão 
encontrá-lo. Para aqueles, que ainda se encontram 
vagando longe de Mim: tudo o que precisam fazer é Me 
chamar, para que Eu possa iluminar as suas almas. 
Meu Nascimento anunciava a prova de Amor do Meu Pai 
para com a raça humana. Ele Me enviou, o seu Salvador, 
por causa do Seu Amor por vocês. 
O Amor não é algo que vocês devem ter sempre como 
rotina, porque é o maior Dom de Deus. Ele transcende 
a qualquer outro sentimento e pode derrotar o mal, se 
vocês simplesmente abraçá-lo. 
Meu Espírito de Amor, Minha Proteção cobre vocês neste 
momento especial. Vocês são Meus. Eu estou em seus 
corações. Tudo o que precisam fazer é permitir que Meu 
Amor os encha, porque quando fizerem isso, vão sentir a 
verdadeira paz. Eu abençoo todos vocês. Seu Jesus 
 
653. Minha Palavra será como uma espada, 
que irá cortar confusão e mentiras 
Recebido sexta-feira, 21 de dezembro de 2012, 22:50 
  
Minha muito amada filha, o tempo para os Meus 
Ensinamentos e Minhas Santas Mensagens, para serem 
espalhados em todos os cantos do mundo, é agora. 
Eu vou assegurar que o Livro da Verdade, prometido para 
o mundo, estará pronto em todas as nações, e todas as 
línguas. 
Meus discípulos e os Meus servos sagrados vão pregar 
nos quatros cantos da Terra. 
Bilhões vão seguir a Minha Palavra e muitos vão, 
finalmente, ler o Santo Evangelho. 
O Livro do Meu Pai, a Bíblia Sagrada, será revisitada e 
Minha Palavra será lida novamente. 
Agora, Minhas Mensagens de hoje, contidas no Livro da 
Verdade, serão alimentos, que alimentarão os filhos de 
Deus, quando no futuro for considerado ilegal ler a Santa 
Palavra de Deus. 
Vocês, Meus discípulos, devem converter aqueles, que 
não Me conhecem. Se eles não sabem quem sou Eu, eles 
não podem preparar-se adequadamente para o Meu Novo 
Reino. 
Minha Palavra será como uma espada, que irá cortar 
confusão e mentiras. Ela vai tocar as mentes, corações e 
as almas de todos. 
Alguns vão necessitar de tempo para digerir a Minha 
Palavra, mas a maioria da população do mundo vai aceitar 
a Verdade, quando for dada a eles. 
Por favor, rezem para tenham coragem, força e vontade, 
de fazer o que Eu os peço! Lembrem-nos de que Eu morri 
por eles! Digam-lhes que o momento da Minha Vinda está 
próximo! Conforta-os, revelando-lhes a Verdade sobre o 
grande Dom do Novo Paraíso, que Eu estou revelando. 
Digam-lhes que Eu estou vindo para salvá-los e acabar 
com seus sofrimentos! Seu Jesus 
 
654. Hoje Eu derramo sobre vocês esta 
Bênção Especial 
Recebido sábado, 22 de dezembro de 2012, 20:36 
 
Minha muito amada filha, o Dia de Natal é o Meu Presente 
para a Humanidade. É por causa desse dia, que a vida 
eterna se tornou possível ao homem mortal. 
Eu, Jesus Cristo, Salvador do mundo, digo: que todos os 
filhos de Deus sejam bem-vindos ao Reino, prometido a 
Mim por Meu Pai. 
Eu vim para o mundo, desconhecido apenas por alguns. 
Meu Nascimento mudou o futuro. Minha Promessa foi 
aceita por Meus seguidores. Eles sabiam que Eu viria de 
novo, mas não tinham ideia nenhuma de quando seria. 

Eles ouviram Meus Ensinamentos, embora muitos não 
foram homens estudados. Eles eram pobres e viviam 
vidas simples. No entanto, foram os que Me acolheram. 
O mesmo será a verdade agora, quando Eu prepará-los 
para Minha Segunda Vinda. Serão aquelas almas, com 
um amor simples por Mim, que vão abrir seus corações 
para a Minha Chamada. E vão ser aqueles entre vocês, de 
coração humilde e puro de alma, que se tornarão Meus 
discípulos de hoje. Será através de vocês, assim como foi 
quando Eu andava na Terra, que a Minha Palavra será 
ouvida e acreditada. 
Hoje Eu derramo sobre vocês esta Bênção Especial. 
Desejo que aceitem a Minha Bênção de Proteção através 
desta Cruzada de Orações, para receber a Mim, o 
Messias, quando Eu vou desvendar Meu Novo Reino. 
 
Cruzada de Orações (90): Ação de Graças pela Sua 
Segunda Vinda mais Gloriosa 
  
Ó meu Jesus, eu Vos ofereço o louvor e o 
agradecimento pela Vossa Segunda Vinda mais 
Gloriosa. Vós, meu Salvador, nascestes para me dar a 
vida eterna e para me libertar do pecado. Eu Vos 
ofereço o meu amor, o meu agradecimento e a minha 
adoração, assim eu preparo a minha alma para Vossa 
Grande Vinda. Amém. 
 
Vão agora e se preparem! Porque o tempo está curto e há 
muito para ser feito, a fim de salvar todas almas. 
Eu lhes trago Paz, Amor e Alegria neste dia especial. 
Seu Jesus 
 
655. A unidade da família, e a destruição da 
mesma, será a raiz de tudo 
Recebido domingo, 23 de dezembro de 2012, 15:30 
 
Minha muito amada filha, muitos daqueles Meus servos 
sagrados, devem enfrentar um desafio terrível. Este será 
um, que irá convencê-los a tomar um dos dois caminhos 
distintos. Caberá a cada um, por sua própria vontade, 
sobre qual o caminho que deve escolher. Porque a 
abominação vai se dar a conhecer em breve. 
No começo, muitos dos Meus servos sagrados não terão 
consciência imediata do que está acontecendo. Só terão 
consciência quando lerem as cartas, dadas a eles por 
seus superiores, e aí vão sentir as dificuldades. 
Aqueles, que defendem a Minha Santa Palavra, a Bíblia 
Sagrada, dada ao homem por Presente, serão desafiados 
e pressionados a aceitar as alterações. Estas alterações 
serão dadas a eles e espera-se que eles engulam-nas, e 
aceitem-nas como a Verdade. Isso significa que: 
Eles vão insistir que Meus Santos servos sagrados, 
aceitem e tenham tolerância com o pecado. 
Eles serão informados de que Deus é um Deus 
Misericordioso e que Ele ama a todos. Sim, esta parte é 
verdade. Mas então, eles serão instruídos a desculpar as 
leis, que são uma abominação diante dos Meus Olhos.  
A unidade familiar, e a destruição da mesma, vão ser a 
raiz de tudo. 
Outros serão convidados a aceitar um novo tipo de 
cerimônia, que irá substituir a Missa e a Presença da 
Minha Sagrada Eucaristia. 
Será considerado como um movimento abrangente, para 
juntar todas as religiões cristãs e outras, formando uma só 
religião. Isto será o começo do fim. 
O dia em que os sacrifícios diários da Missa forem 
cortados, será o início de que todos os eventos se 
desenrolam, como predito a João Evangelista. Será a 
época da ascensão da besta e sua influência será grande. 
Ela vai conquistar os corações e as almas de muitos 
sacerdotes. Seu objetivo é parar todas as Missas e 
profanar a Santa Eucaristia. 
Eles já fazem isso, por meio de missas negras, realizadas 
em muitas Igrejas Católicas. O núcleo de funcionários 
desleais estão conspirando contra a Minha Igreja, e eles 
enganarão a muitos. 
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Estejam alertas! Abram seus olhos e peçam-Me força, que 
vocês vão precisar, a fim de se levantar contra esse plano 
vil e perverso. 
Esta batalha, dentro da Minha Igreja na Terra, será 
viciosa. Sacerdote contra sacerdote. Bispo contra 
Bispo. Cardeal contra Cardeal. 
Que se torne conhecido: que aqueles entre vocês, Meus 
servos sagrados, que Me conhecem e Me amam: Eu vou 
levá-los. Vou guiá-los. Eu lhes darei força para lidar com 
esses inimigos de Deus. Vocês não estão sozinhos. 
Vocês nunca devem ouvir mentiras, dadas ou 
apresentadas a vocês, em Meu Santo Nome. Só vocês 
sabem a Verdade em seus corações. Ouçam seus 
corações! Permaneçam fieis a tudo o que lhes foi dito, que 
é a Lei de Deus. 
Se a vocês for apresentada qualquer coisa, que pareça 
estar em contradição com os Meus Ensinamentos, então 
vocês devem dar as costas. Seu Jesus 
 
656. Virgem Maria: No dia em que Eu trouxe 
ao mundo um Salvador, mudou o destino 
da Humanidade 
Recebido segunda-feira, 24 de dezembro de 2012, 18:00 
 
Minha filha, no dia em que Eu trouxe ao mundo um 
Salvador, mudou o destino da Humanidade. 
 
Eu amava esta criança com uma paixão como qualquer 
outra mãe. Mas havia uma graça extra, dada a Mim pelo 
Meu Pai. Essa foi a graça da proteção. Eu protegi o Meu 
Filho, desde o início, de uma forma que era diferente. Eu 
sabia que Ele era o Messias prometido e, assim, a Mim foi 
dado uma responsabilidade muito especial, mesmo que 
Eu não tinha nenhuma ideia da magnitude que essa 
responsabilidade implicaria. 
A Mim não foi dado a entender, no início, que o Meu Filho, 
o Salvador, enviado por Deus para salvar a raça humana 
do fogo do inferno, seria assassinado. Esta parte da Minha 
missão foi um choque terrível e Minha dor não pode ser 
descrita, tão intensa era ela. 
Eu sofri com o Meu Filho, Nele e com Ele. Até hoje, Eu 
sinto Sua dor e tristeza pela descrença da Existência do 
Meu Filho no mundo de hoje. Como a Mãe da Salvação, a 
Minha responsabilidade é ajudar o Meu Filho em Seu 
plano para salvar almas. 
Esta é a época do dilúvio; o tempo para mudanças 
rápidas e repentinas. Guerras vão começar, e uma 
grande guerra emergirá das cinzas, e o Plano de Deus 
vai aumentar o seu ritmo, para despertar Sua 
Presença entre todas as nações e todas as raças. 
Minha filha, rogo-lhes a rezar o Santíssimo Rosário, pois 
Eu choro hoje. Minhas lágrimas, que você acabou de 
testemunhar, são para aquelas almas, que não 
reconhecem o Meu Filho. São aqueles Cristãos, que 
dizem que aceitam Jesus Cristo como Salvador, e que O 
insultam, por não rezar a Ele, isso O entristece mais. 
A difusão do ateísmo é como uma epidemia terrível, 
varrendo a Terra. Deus não foi esquecido, pelo contrário, 
a Sua Existência é deliberadamente ignorada. Suas Leis 
proibidas nos seus Países. Suas Igrejas não são 
honradas. Seus servos sagrados são muito tímidos e não 
são corajosos o suficiente, para proclamar a Sua Santa 
Palavra. 
A Terra vai mudar agora, fisicamente e espiritualmente. A 
limpeza já começou. A batalha será travada entre aqueles 
que seguem o maligno e a Igreja Remanescente de Deus. 
Aqueles leais ao Meu Filho devem sempre chamar-Me, 
sua querida Mãe da Salvação, para que Eu possa 
consagrá-los ao Meu amado Filho, a fim de conceder-lhes 
Graças muito necessárias. Vocês devem estar preparados 
como soldados de Jesus Cristo! Suas armaduras devem 
ser feitas mais fortes, porque o seu papel é como um 
Cruzado e vocês terão que marchar contra a grande 
crueldade e injustiça. 

Vão em paz, filhos, e mantenham-se em oração diária, 
pois as mudanças começam, para que a salvação da 
Humanidade possa ser alcançada. 
Tudo será feito de acordo com a Santa Vontade do Meu 
Pai, através do Seu Filho unigênito, Jesus Cristo. A vocês, 
Meus filhos, que pedirem a Minha ajuda, será concedida 
grande proteção para suas nações. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
657. Haverá um grande dilúvio. Vocês 
também vão testemunhar menores 
inundações em outros Países. 
Recebido terça-feira, 25 de dezembro de 2012, 19:20 
 
Minha muito amada filha, o Meu Plano de Salvação para o 
mundo começou no Meu Tempo, no dia 22 de Dezembro 
2012. 
Este tempo no mundo é Meu, porque Eu reúno todos os 
filhos de Deus, como um só, pois a grande batalha 
começa. 
Este período de Grande Tribulação vai durar algum tempo. 
As guerras vão aumentar até a Grande Guerra ser 
declarada e o mundo vai mudar. 
Todas as nações irão testemunhar as mudanças. Vocês 
devem estar preparados para isso e devem aceitar que 
todas essas coisas devem acontecer antes da Minha 
Segunda Vinda. 
Haverá um grande dilúvio. Vocês também vão 
testemunhar menores inundações em outros Países. 
Todos os climas vão começar a mudar e seu clima vai ser 
diferente, de uma forma, que pode parecer estranho para 
vocês. 
Este é um tempo para todos aqueles, que abriram seus 
olhos para a Verdade, para preparar o caminho para Mim, 
para que Eu possa acolher todos em Meus Braços 
Sagrados. 
Não tenham medo, porque Meu Amor vai diluir muito, e 
suas orações podem e vão mitigar muitas destas coisas, 
bem como as atrocidades planejadas pela besta. 
Seu Jesus 
 
658. Deus Pai: Em breve, uma nova Luz, um 
novo sol, será visto 
Recebido quinta-feira, 27 de dezembro de 2012, 18:20 
 
Minha querida filha, esta é uma mensagem de grande 
esperança para todos os Meus filhos. 
O tempo para as mudanças, como previsto, quando a 
Terra se transformará, os planetas vão mudar e os 
climas não serão mais previsíveis, está sobre vocês. 
O Meu Grande Poder está sendo manifestado agora no 
Céu, como está na Terra, pois Eu lidero a batalha contra 
os Meus inimigos. Satanás e seus demônios estão sendo 
derrotados, mas eles colocaram uma defesa terrível. 
Assim, eles sugam Meus pobres filhos, cujos corações 
estão cheios de ambições políticas e mundanas, a 
representar um papel, pois eles tentam crucificar Meus 
filhos. 
Os homens são fracos. Homens são facilmente seduzidos. 
Por causa da sua cegueira para a Verdade; previsto por 
Mim, desde o início da Criação, os homens acreditam em 
mentiras. Eles acreditam que as mentiras, vomitadas pelo 
mal, porque eles são atraídos pelas promessas de 
poderes e prazeres. 
Meus filhos devem reconhecer a Luz gloriosa e esplêndida 
do Meu Reino. Você, Minha filha, viu esta Luz e você sabe 
como Ela é Poderosa. Você conhece o Poder de Deus, e 
como Ele a envolve. Você pode imaginar o que isso vai 
ser, quando o Meu Novo Paraíso for revelado? Você, 
Minha filha, já viu apenas uma pequena parte desta Luz 
gloriosa e brilhante. 
É importante acolher a Luz do Meu Filho em seus 
corações. Quando vocês O convidarem para salvá-los e 
levá-los para o Seu Sagrado Coração, vocês vão sentir 
essa Luz. 
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A Luz do Novo Amanhecer – a Nova Era - vai devagar, 
mas seguramente, iluminar o mundo. Em breve, uma 
nova Luz, um novo sol, será visto. Ele será maior e 
será a causa de muitas maravilhas. 
Este é um Sinal do Meu Poder e da Minha Majestade. 
Será um milagre e vai provar que o homem não entende 
completamente o segredo da Criação. 
Somente Eu, Deus, o Criador do Universo, comando 
tudo o que há. Tudo isso será. Tudo isso pode ser. 
Nenhum homem, nenhum cientista, pode resolver 
estes segredos mais sagrados, pois não é para os 
homens compreender neste momento. 
As maravilhas da Minha Criação, e a força do Meu Poder, 
serão mostrados para o mundo. Que nenhum homem 
cometa o erro de acreditar que Satanás e seus maus 
seguidores, tem qualquer poder para trazer-lhes as 
maravilhas que Eu Criei para cada uma das Criaturas! Eu 
prometi revelar a Verdade, para que vocês, Meus filhos, 
possam tirar a cegueira, que cobre seus olhos. 
Quando chegar o Dia em que a Verdade for finalmente 
aceita por vocês, Eu vou conceder-lhes riquezas 
esplêndidas, Graças e uma vida que vocês nunca 
poderiam imaginar-se, porque isso está além da sua 
imaginação. 
Fico feliz em transmitir esta mensagem de esperança 
hoje. Espero que lhes traga muita felicidade e paz. 
Minha Promessa, para trazer sua herança final, tornar-se-
á uma realidade em breve. 
Seu Amado Pai, Deus, o Altíssimo 
 
659. Muitas vezes o conhecimento pode 
cegá-los para a Verdade 
Recebido sexta-feira, 28 de dezembro de 2012, 06:05 
 
Minha muito amada filha, só quando os seus corações 
estão realmente abertos para Mim, vocês podem 
experimentar a Minha Luz e reconhecer a Verdade. 
Muitos dizem que pediram o Dom do discernimento e que 
rezaram ao Espírito Santo, a fim de recebê-Lo. Nem a 
todos que pedem, será dado o conhecimento necessário, 
para receber este Dom precioso. No entanto, eles vão 
dizer que eles têm. E depois Me insultam, alegando que a 
Minha Santa Palavra os desconforta. Eles alegam que as 
suas preocupações devem significar que Minhas Santas 
Mensagens estão vindo do espírito do mal. 
Àqueles de vocês, que orgulhosamente proclamam sua 
distorcida interpretação da Minha Santa Palavra, dada 
através dessas mensagens, seja falsa, Eu tenho que dizer 
isto: 
Quando foi a última vez que vocês chegaram puros diante 
de Mim, sem o escudo do orgulho protegendo vocês? 
Quando vocês vieram ante Mim, de joelhos, pedindo-Me 
realmente orientações, sem primeiro colocar as suas 
mãos nas orelhas, recusando-se a ouvir? Vocês não 
sabem que Eu somente vou iluminá-los com o Dom do 
discernimento, quando vocês vierem ante Mim sem 
quaisquer opiniões pré-concebida? Vocês não podem ser 
libertos das correntes do orgulho intelectual, que cega-os 
para a Verdade do conhecimento espiritual, até que 
estejam despidos de todo orgulho humano. 
A aqueles entre vocês, que passam anos estudando a 
Sagrada Escritura, e que consideram-se bem versados e, 
portanto, mais dignos para definir a Minha Palavra: vocês 
devem pensar de novo! 
O conhecimento do Livro do Meu Pai não os qualifica mais 
do que o mendigo na rua, sem educação de assuntos 
espirituais. Muitas vezes o conhecimento pode cegá-los 
para a Verdade. O conhecimento do Livro do Meu Pai, 
com base em sua própria interpretação humana, não 
significa nada, quando se trata de compreender a Palavra 
de Deus. 
Aqueles de vocês, que se gabam de suas formas 
aprendidas de seguir as Sagradas Escrituras de Deus, e 
depois usam isso para negar a Minha Palavra, dada ao 
mundo de hoje, são culpados do pecado. Seu pecado é o 
pecado do orgulho. Vocês Me ofendem, porque seu 

orgulho vale mais para vocês do que o amor por Mim, na 
sua forma mais simples. 
Amor por Mim, seu Jesus, vem do coração. Almas, dignas 
do Meu Reino, reconhecem a Minha Voz rapidamente. 
Almas, que desafiam a Minha Palavra e incentivam outros 
a rejeitar-Me publicamente, são influenciadas pelo espírito 
do mal. Vocês Me dão desgosto. Suas vozes vis, com que 
gritam e orgulhosamente declaram o seu merecimento, 
com base em seu conhecimento da Sagrada Escritura, 
serão silenciadas. 
Minha paciência nunca termina, mas aqueles de vocês, 
que estão diante de Mim e danificam Meu Plano de 
Salvação, com a intenção deliberada: vocês serão 
lançados para o deserto, em um piscar de olhos. 
Seu Jesus 
 
660. Nunca tenham medo de Mim, porque 
Eu venho em paz 
Recebido sábado, 29 de dezembro de 2012, 19:36 
 
Minha muito amada filha, mais uma vez Eu digo a todos 
vocês, Meus queridos discípulos, que não tenham medo! 
Quando os eventos, que virão, forem angustiantes para 
vocês verem, lembrem-se das Minhas Sagradas Palavras, 
dadas a vocês agora: 
Meu Amor pela Humanidade é tão grande, que Eu perdoo 
facilmente qualquer pecado, não importa quão ofensivo 
seja, se verdadeiro arrependimento for mostrado pelo 
pecador. Nunca tenham medo de Mim, se vocês 
realmente Me amam, porque Eu os protejo em todos os 
momentos. Sim, vocês vão sofrer em Meu Nome, quando 
andarem atrás de Mim. Mas isso é algo, que vocês devem 
aceitar. É um preço pequeno a pagar para a Glória, que 
está à frente de vocês. 
Aqueles, que andam na Minha frente, na crença 
equivocada de que eles não precisam da presença de 
Deus em suas vidas, precisam ter medo. Estes pecadores, 
que nunca vão mostrar arrependimento, porque acreditam 
que estão no controle dos seus próprios destinos, vão cair 
no abismo. Esta armadilha, colocada para eles pelo 
maligno, pode ser comparada ao tic-tac do relógio girando. 
Porque cada minuto, que continuam a abandonar-Me, seu 
tempo está se encurtando. Seu tempo, de redimir-se 
diante de Mim, é curto. 
Saibam que os dois exércitos, para a batalha das almas, 
já se alinharam, a fim de se preparar para a guerra. O 
tempo está passando, então estejam preparados em todos 
os momentos! 
Nunca tenham medo de Mim, pois Eu venho em paz! Mas 
tenham medo da besta, que será vista como quem vem 
em paz, mas vem para destruir vocês! Ele, o maligno, e 
seus seguidores na Terra, são aqueles, que vocês devem 
ter medo. E não de Mim. Seu Jesus 
 
661. Ele executa, pelo poder do oculto, o 
que vai ser visto como a cura das pessoas, 
que estão com doenças incuráveis  
Recebido domingo, 30 de dezembro de 2012, 17:50 
 
Minha muito amada filha, quero dizer-lhes que as 
mudanças, que irão preparar o mundo para a Minha 
Segunda Vinda, estão prestes a ser vistas em todo o 
mundo. 
As guerras no Oriente Médio vão acelerar e serão 
espalhadas. Eles vão envolver o Ocidente também como o 
Oriente. O tumulto será interrompido pelo “homem da 
paz”, a besta, o Anticristo. Muitos, com o tempo, 
acreditarão que ele seja Deus, o Messias; e parecerá que 
ele tem muito poder. Seus poderes foram concedidos a 
ele pelo pai do mal: Satanás. 
Ele executa, pelo poder do oculto, o que vai ser visto 
como a cura das pessoas que estão com doenças 
incuráveis. Eles vão ser curados das suas doenças, 
temporariamente, e as pessoas vão acreditar que os 
poderes dele chegaram do Céu. As pessoas acreditarão 
que ele seja Eu, Jesus Cristo. Eles acreditarão que ele 
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vem para preparar o mundo para a Nova Era e que a 
Segunda Vinda está ocorrendo diante deles. 
Ele (o Anticristo) irá realizar outros milagres, mas serão 
simplesmente ilusões. Alguns dos Meus servos sagrados 
vão cair diante dele e adorá-lo. Líderes políticos vão 
aplaudi-lo publicamente. Ele será visto como o messias, 
bom e humilde, e ele vai imitar todas as Minhas 
características. Infelizmente, ele enganará a muitos. 
Eu imploro a vocês, Meus discípulos, que alertem as 
pessoas, que Eu, Jesus Cristo, não virei em carne! Isso 
não pode ser! Eu já vim à Terra em carne e isso não pode 
acontecer uma segunda vez. Quando Eu voltar de novo, 
será da maneira como Eu saí (nas nuvens e em Grande 
Gloria) e aí então os ímpios serão banidos e o Meu Novo 
Paraíso vai substituir a Terra. 
Não se deixem enganar! Estejam alertas! Vou continuar a 
avisá-los sobre o Anticristo e as mentiras, que ele vai 
apresentar para o mundo. Desta forma, vocês podem Me 
ajudar a salvar as pobres almas, que vão segui-lo 
servilmente ao abismo do inferno. Seu Jesus 
 
662. Você será o foco de muito ódio  
Recebido segunda-feira, 31 de dezembro de 2012, 19:25 
 
Minha muito amada filha, a carga em cima de você, a 
mensageira, enviada para preparar o caminho para a 
Minha Segunda Vinda, vai tornar-se mais difícil. 
Você será o foco de muito ódio e muitos, incluindo 
sacerdotes dentro da Minha Igreja, vão tentar destruí-la. 
O mesmo acontecerá com aqueles, que espalham Minhas 
mensagens. Como portadores da Verdade, eles também 
serão atacados verbalmente. 
Este é o momento em que vocês devem manter-se com 
calma e simplesmente continuar a fazer o que é 
necessário, para garantir que o maior número possível de 
pessoas tenham acesso a estas mensagens. 
Porque a Minha Santa Palavra começa a chegar a muitos 
cantos, a raiva contra elas se aprofundará. Quando as 
mensagens são deixadas de lado e, em alguns casos 
declaradas como heresia, vocês devem continuar. 
Permaneçam juntos e não ouçam os discursos 
venenosos, que serão lançados contra vocês! 
Mantenham-se fortes e corajosos! Mantenham-se ao Meu 
lado, porque caminhamos o caminho do Calvário. Para 
não errar: esta missão difícil foi predita e vai ser muito 
difícil para muitos de vocês. 
Eu abençoo a todos vocês e os alerto: vocês não devem 
preocupar-se, quando os ataques se tornarem mais 
ferozes. É porque esta é a Minha Santa Palavra e muito 
ódio será mostrado. Este é o preço a ser pago, para a 
salvação das almas, incluindo aqueles que mais 
atormentam vocês. Seu Jesus 
 
663. O Templo de Deus será profanado 
além do reconhecimento 
Recebido terça-feira, 1° de janeiro de 2013, 19:20 
 
Minha muito amada filha, o novo amanhecer surgiu e as 
mudanças já começaram, em preparação para Minha 
Segunda Vinda. 
No Oriente Médio vão aumentar as guerras agora e muitos 
vão morrer pelas mãos do grupo do mal. Eles, o grupo 
mal, vão ser interrompidos pela Mão do Meu Pai. Cada um 
será derrubado, quando representarem um perigo maior 
para os filhos de Deus. 
Meus Planos estão sendo manifestados e aqueles entre 
vocês, escolhidos por Mim para liderar a Igreja 
Remanescente, construirão rapidamente bases em todo o 
mundo. Nestes lugares vocês vão honrar-Me, em paz, 
quando suas Igrejas não recebê-los da forma em que 
deve ser. 
Suas igrejas se tornarão locais de entretenimento, onde os 
rituais pagãos e músicas serão encenadas em cerimônias 
elaboradas. 
Eles vão dizer que estes eventos serão para honrar a 
Deus. Em vez disso, eles idolatrarão atos pecaminosos e 

eles vão declará-los de acordo com os Meus 
Ensinamentos. 
Muitos vão se apresentar, em breve, como os novos 
servos de Deus. Muitos nunca foram preparados na Igreja 
Cristã e, por isso, não estarão aptos a apresentar os 
Santos Sacramentos aos filhos de Deus. Eles serão 
impostores. Eles vão ditar a todos, que a verdade do que, 
dizem, são os ensinamentos de Deus no mundo de hoje. 
Suas mentiras vão chegar aos ouvidos da Humanidade 
em todo o mundo. 
Muitos serão atraídos para o que eles consideram uma 
aproximação nova e atual dos Meus Ensinamentos e do 
Amor de Deus. Tudo vai ser uma mentira terrível. Muitos 
serão enganados a aceitar a “Nova Única Religião 
Mundial”. 
A falsa igreja crescerá e atrairá muitas celebridades, a 
mídia e os líderes políticos, e a Minha Igreja 
Remanescente também crescerá. Muitos dos Meus servos 
sagrados serão desleais a Mim e participarão na “Nova 
Única Religião Mundial”, onde serão recebidos de braços 
abertos. 
Estes impostores vão causar sofrimentos terríveis para os 
Cristãos em toda parte, se não aceitarem esta nova 
organização cultural, apoiada pelos políticos, que irá 
chamar-se uma igreja de Deus. 
Os Cristãos serão o alvo principal do ódio, e a Casa de 
Israel também será perseguida e os Judeus serão 
feitos bodes expiatórios nesta guerra pelas almas. 
Nada do que vocês vão ver, vai ser diferente, 
exteriormente, do que já aconteceu no passado. Logo será 
visto um edifício rico e poderoso em Roma, que vai se 
tornar um lugar de encontro. Todas as religiões serão 
bem-vindas lá, até que elas serão forçadas a engolir as 
mentiras, que lhes serão apresentadas pela Nova Ordem 
Mundial (New World Order). 
Com o tempo, tornar-se-ão inaceitáveis realizar certas 
práticas Cristãs em público. 
Isto inclui os Sacramentos do Batismo e da Santa 
Comunhão. Eles serão considerados inaceitáveis em um 
mundo moderno e secular e vocês vão achar que é 
impossível para os receber. O Sacramento do Matrimônio 
será alterado e o casamento será disponível de uma forma 
diferente. A única maneira de receber os Sacramentos 
verdadeiros, nesta fase, será através da Igreja 
Remanescente. 
Meus servos sagrados, que sofrerão em Meu Nome, 
porque vão lutar para segurar os Sacramentos e a Santa 
Missa, saibam disso: Seu dever é a Mim, através dos seus 
Santos Votos, e vocês nunca devem ser tentados a 
desviar-se da Verdade! Pressão vai ser colocada em 
vocês, para abandonarem os caminhos do Senhor. Suas 
vozes vão se tornar apenas como um sussurro, quando o 
inimigo tentar abafar a verdadeira Palavra de Deus. 
Se reúnam! Unam-se! Porque muito em breve o Templo 
de Deus será profanado além do reconhecimento. Tudo o 
que vocês precisam fazer é seguir-Me, ouçam os seus 
corações e a sua consciência! Estejam prontos em todos 
os momentos, para esta jornada difícil, que está à frente! 
Vocês vão precisar de toda a sua coragem, da sua força e 
da sua perseverança. 
Saibam que, no final da sua jornada, Eu vou estar à 
espera e levá-los em Meus Santos Braços, no porto 
seguro do Meu Novo Paraíso. Seu Jesus 
 
664. Virgem Maria: Nem todos aceitarão a 
liberdade. Muitos ficarão com o maligno e 
rejeitarão Meu Filho 
Recebido quarta-feira, 2 de janeiro de 2013, 06:29 
 
Minha filha, muito se desenrolará no mundo agora e 
muitos eventos são necessários, a fim de purificar os filhos 
de Deus. 
É importante que os corações de todos sejam abertos 
para a Verdade, a Santa Palavra de Deus. Se não abrirem 
os seus corações, não serão capazes de aceitar a 
Verdade da Promessa do Meu Filho para a Humanidade. 
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Logo, Ele virá novamente, para resgatar o Seu Reino na 
Terra. A Terra vai ser libertada das garras de Satanás. A 
todos os filhos de Deus será oferecida a liberdade que 
precisam, para se tornar um com o Meu Filho. 
Mas nem todos aceitarão a liberdade. Muitos ficarão com 
o maligno e rejeitarão Meu Filho. Eles serão tão fracos, 
que não vão aceitar a Sua Promessa e vão continuar a 
perseguir as ambições mundanas. 
Peço-lhes, filhos, para serem generosos para com estas 
almas. Eles não só rejeitarão a Misericórdia do Meu Filho, 
alem disso vão perseguir e zombar de todas essas almas 
corajosas, que vão se levantar e proclamar a Verdade de 
Deus. 
Fiquem em oração diária, filhos, e entreguem todos os 
medos, que vocês ainda têm, ao Meu Filho! Ele ama 
vocês e quer libertá-los de tal tristeza e dor. Vinde a Mim, 
sua querida Mãe, e Eu vou pedi-Lo para fazer vocês mais 
fortes em sua fidelidade a Ele. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
665. Amem a todos aqueles, que lhes 
perseguem em Meu Nome. E rezem por 
eles. 
Recebido quarta-feira, 2 de janeiro de 2013, 20:00 
 
Minha muito amada filha, você deve informar todos os 
Meus seguidores, que suas orações vão ajudar a mitigar 
muito do que foi predito. A oração é tão poderosa. Se 
suficientes pessoas rezarem as orações que Eu dou para 
o mundo, as Cruzadas de Orações, grande parte da difícil 
tribulação pode ser reduzida. 
Eu também devo apontar para o poder do perdão: Quando 
são perseguidos, em Meu Nome, vocês devem rezar por 
aquelas almas, que os atormentam. Quando rezam por 
elas, do fundo dos seus corações, Eu vou cobri-las com o 
seu amor. Quando rezam por seus inimigos, vocês 
atrasam a missão de Satanás de levar as almas para 
longe de Mim. Minha filha, agora Eu devo instruir você e 
os Meus seguidores, para que mantenham a calma diante 
de muita oposição a estas mensagens. Vocês nunca 
devem temer a Palavra de Deus, mesmo quando isso lhes 
trouxer muita dor pelo mundo exterior. 
Não pensem que é fácil de entrar no Meu Reino! Para 
cada um de vocês, que realmente Me amam, haverá uma 
ou duas pessoas mais tentadas para impedi-los em sua 
fidelidade a Mim. Este tem sido o caso desde a Minha 
Morte na Cruz. Isso permanecerá desta forma, até a 
Minha Segunda Vinda. 
Meus discípulos atrairão as almas que Me procuram. 
Meus discípulos, então, vão abraçar essas almas, para 
que Meus seguidores cresçam para tornarem-se um, em 
união Comigo. Este caminho solitário ao Meu Reino nunca 
será sem sofrimento. 
Quando eles lançam acusações sobre vocês, pensem em 
Meu próprio caminho para o Calvário. Pensem em Meu 
silêncio, e da dignidade de simplesmente focar no Meu 
único objetivo, para salvar almas, por cada segundo que 
vocês suportam o ridículo, em Meu Nome. 
Isso irá tornar sua viagem mais suportável. Deixem os 
seus detratores gritar abusos; deixem-nos chamar-lhes de 
idiotas; deixem-nos declarar Minhas mensagens como 
heresia. Porque quando vocês fizerem isso, as más 
línguas deles não terão poder sobre vocês. 
Amem a todos aqueles, que lhes perseguem em Meu 
Nome! E rezem por eles! E quando vocês os perdoarem, 
vocês destruirão o poder que Satanás exerce sobre eles. 
Este é o segredo da humildade. Seu Jesus 
 
666. Virgem Maria: A razão pela qual tantas 
pessoas estão com tanta dor e escuridão, é 
porque não acreditam em Deus 
Recebido quinta-feira, 3 de janeiro de 2013, 21:00 
 
Minha filha, a razão pela qual tantas pessoas estão com 
tanta dor e escuridão, é porque eles não acreditam em 
Deus. 

A fé, que era para ser introduzida em cada alma, por 
aqueles nomeados, caducou. Muitos se afastaram de 
Deus e percebem agora, que as suas vidas estão vazias e 
sem sentido. Quando uma alma vira as costas para Deus, 
torna-se inquieta. Elas enchem o vazio com um amor a 
coisas falsas, que nunca vão satisfazer seu desejo de paz. 
A verdadeira paz só pode ser encontrada através do 
Sagrado Coração do Meu Filho. Quando vocês aceitam a 
Jesus Cristo como seu Salvador, vocês nunca vão morrer. 
Nem vão permanecer secos de espírito. Meu Filho lhes 
traz a salvação, e até mesmo os mais fracos entre vocês 
encontrarão uma força interior, quando chamam por Ele. 
Àqueles, que nunca foram ensinados a Verdade, porque 
foi negado a eles, será oferecida a Mão de Misericórdia do 
Meu Filho. Ele vai iluminá-los, porque eles são os, que Ele 
deseja chamar para Seu Reino Glorioso. 
A Glória de Deus vai salvá-los, se permitirem com 
corações abertos, que a Verdade seja dada a vocês. 
Quando reconhecerem a bondade de Deus, vocês nunca 
mais poderão colocar ninguém, ou qualquer coisa, diante 
Dele. 
Por favor, rezem para que a Luz da Verdade abra a 
mente, o coração, o corpo e alma de cada um de vocês 
durante o GRANDE ALERTA! É por isso que Deus está 
enviando o Grande Dom da Misericórdia. Por favor, 
respondam ao Seu apelo! 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
667. Chamo a todos aqueles, que não tem 
certeza se Eu existo ou não 
Recebido quinta-feira, 3 de janeiro de 2013, 21:10 
 
Minha muito amada filha, Eu chamo a todos aqueles, que 
não tem certeza se Eu existo ou não. 
Sei que é difícil para vocês acreditar em uma vida, que 
não seja a que vocês vivem agora. Eu sei que vocês 
acham que é difícil aceitar a Minha Presença Divina. No 
entanto, saibam que: quando vocês amam alguém, que a 
Presença de Deus em suas almas, permite este presente. 
Utilizem este amor para chamar-Me e Eu vou falar dentro 
dos seus corações! 
Esta é uma era em que, muito em breve, vocês vão saber 
instintivamente, que muitos eventos no mundo são 
causados pelo mal, presente nos corações dos homens 
com crueldade em suas almas. 
Este é o momento em que Eu vou fazer a Minha Voz ser 
ouvida entre vocês. Eu falo através dos Meus profetas, a 
fim de iluminá-los, para que Eu possa mostrar o Amor que 
tenho por vocês. Não se afastem de Mim! Há uma 
centelha de reconhecimento para Mim, dentro das suas 
almas. Agora é a hora que vocês devem refletir sobre o 
seu futuro, pois vocês devem saber disso: Sem Mim, sem 
Meu Amor e Minha Misericórdia, vocês nunca encontrarão 
a paz. 
Eu sou a Verdade. Trago notícias, que talvez não são 
confortáveis para vocês, mas Eu falo a Verdade. A 
Verdade é difícil de aceitar no início, porque revela o mal, 
assim também como o bem. As pessoas só querem ver o 
lado agradável, mas muitas vezes, o exterior das coisas 
agradáveis simplesmente esconde a Verdade. Muitos não 
podem saborear a Verdade - a Existência de Deus, o 
Criador de todas as coisas - e, eles estão preparados para 
aceitar as falsidades, que são apresentadas a eles. 
Estas são apenas formas de excitação que passam e são 
sem sentido. Elas conseguem distraí-los e dar-lhes uma 
falsa sensação de segurança, mas não têm substância. 
Lembrem-se: seu tempo na Terra é simplesmente uma 
forma de exílio, provocada pelo pecado. 
Quando vim pela primeira vez, Eu vim para salvar a raça 
humana do pecado. Infelizmente, Eu não era bem-vindo. 
Eu fui assassinado e morri na Cruz, antes que Eu pudesse 
reclamar o Meu Reino. Agora Eu virei outra vez, como 
predito, para reivindicar o Reino, prometido a Mim por Meu 
Pai amado. Desta vez, Eu vou preparar todos vocês para 
este evento, pois Eu prometo agora o maior presente de 
todos. 
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Vocês são filhos de Deus, mesmo que não aceitem este 
fato. Vocês são muito amados. Eu vou iluminar vocês, se 
vierem a Mim e Me pedirem para ajudá-los. Não há nada a 
temer, porque Eu sou o seu amado Jesus, e por vocês Eu 
morri uma morte de grande sofrimento. Seus próprios 
sofrimentos, quando vagueiam perdidos, na confusão, e 
quando acham que é impossível encontrar a paz, está 
quase no fim. 
Venham, sigam-Me! Tenho grandes planos e a Minha 
Divindade será provada para todos. Mesmo para aqueles, 
que continuam a rejeitar-Me, será apresentada a Verdade, 
quando a Minha Gloriosa Segunda Vinda for 
testemunhada por mais de 7 bilhões de pessoas. 
Então, ninguém mais vai negar que Eu existo. Eles vão 
achar impossível, mas muitos se recusarão a aceitar o 
Novo Reino, que Eu vou revelar para todos os filhos de 
Deus. 
Não se afastem, porque Eu desejo salvar vocês e toda a 
Humanidade e levá-los à herança, para qual todos 
nasceram. O seu amado Jesus 
 
668. Virgem Maria: Os próximos tempos 
vão ser um desafio para todos os Cristãos 
Recebido sexta-feira, 4 de janeiro de 2013, 12:30 
 
Meus queridos filhos, vocês devem rezar, para que as 
Igrejas Cristãs acordem para a Verdade destas 
mensagens! Será pelo poder de seus números, que eles 
vão continuar a defender os Ensinamentos do Meu Filho. 
Ele, Meu querido Filho, deseja a lealdade de todos os 
Seus seguidores. Vocês devem rezar, para que aqueles, 
entre Suas Igrejas, com responsabilidade para a 
proclamação diária da Sua Santa Palavra, permaneçam 
fieis a Ele em todos os momentos. 
Devo alertar, para que não ouçam qualquer nova doutrina, 
que será apresentada em Nome do Meu Filho, Jesus 
Cristo, que não vem em Seu Santo Nome. 
Os próximos tempos vão ser um desafio para todos os 
Cristãos. Vocês vão precisar de muita perseverança, se 
quiserem manter-se fieis a Deus. 
Quando vocês forem desafiados, maltratados e 
perseguidos, por outros Cristãos, para aceitar as novas 
leis, que vocês sabem em seus corações que não são de 
Deus, então devem recitar esta Cruzada de Orações para 
mantê-los fieis à sua Fé. 
 
Cruzada de Orações (91): Mantende-me fiel à minha Fé 
 
Ó Mãe da Salvação, protegei-me na minha hora de 
necessidade, quando for confrontado com o mal. 
Ajudai-me a defender a Palavra de Deus com força e 
coragem, sem qualquer medo em minha alma. 
Rezai para que eu permaneça fiel aos ensinamentos 
de Cristo e que eu possa entregar totalmente meus 
medos, minhas preocupações e minhas tristezas, 
completamente. Ajudai-me, para que eu possa 
caminhar sem medo, à frente, neste caminho solitário, 
a fim de proclamar a Verdade da Santa Palavra de 
Deus, mesmo quando os inimigos de Deus tornarem 
essa tarefa quase impossível. Ó Mãe, peço que, 
através da Vossa intercessão, a fé de todos os 
Cristãos continue forte, em todos os momentos, 
durante a perseguição. Amém. 
 
Filhos, vocês devem se lembrar que, quando a sua fé está 
sendo constantemente desafiada, insultada e 
menosprezada, Meu Filho sofre com vocês. Este 
sofrimento e perseguição é como foi durante Seu 
julgamento cruel, durante o qual Ele foi acusado de 
heresia por simplesmente falar a Verdade. 
A Verdade, quando falada, atrai a controvérsia, a ira e, às 
vezes, a violência. Saibam que o Meu Filho vai lhes dar 
força que vão precisar, para suportar este momento de 
grande dificuldade. 
Filhos, ouçam a Minha chamada! Vou interceder em seu 
nome, para mantê-los fortes, e Meu Filho vai levar-lhes 
Graças especiais, para que possam evitar serem 

intimidados em aceitar as leis da blasfêmia, as quais 
causarão uma grande fenda nas Igrejas Cristãs e, em 
particular, na Igreja Católica. 
Eu os amo e lhes ofereço as Minhas orações em cada 
etapa da sua jornada no caminho da Verdade. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
669. Por favor recitem esta Cruzada de 
Orações (92), para a Graça da Perseverança 
Recebido domingo, 6 de janeiro de 2013, 17:50 
 
Minha muito amada filha, é por meio do Espírito Santo que 
estrangeiros de todo o mundo estão respondendo agora a 
este apelo do Céu. 
Só pode ser pela força do Espírito Santo, que tantos 
milhares de almas se unirão com o amor em seus 
corações, a fim de acompanhar Meus Grupos de 
Cruzadas de Orações. 
Vocês vão saber imediatamente, se uma Missão de Deus 
é autêntica, pelos números que são chamados e que se 
unem como um em Meu Santo Nome. Nenhuma pergunta 
foi feita. Nenhum dinheiro pedido. Nenhum argumento 
questionado. Simplesmente todos se juntam, por causa do 
amor por Mim. Por causa da resposta de tantas almas 
para as Minhas Cruzadas de Orações, em tantas nações, 
agora Eu vou lhes dar esta Bênção. 
Meus amados discípulos, vocês Me trazem grande alegria 
e conforto. Pela fidelidade e a perseverança que mostram, 
Eu lhes abençoo com o Dom do Espírito Santo. A partir 
deste dia, para cada tarefa que vocês realizam, para Me 
ajudar a salvar almas, antes da Minha Segunda Vinda, Eu 
vou dar-lhes uma graça especial, que vão reconhecer 
imediatamente: É a Graça da Perseverança diante das 
adversidades. 
Por favor, rezem esta Cruzada de Orações (92): Pela 
Graça da Perseverança 
 
Ó querido Jesus, eu Vos peço o Dom da 
Perseverança. Suplico-Vos conceder-me as graças de 
que eu preciso, para manter a Vossa Palavra 
Santíssima. Eu peço que me livreis de quaisquer 
dúvidas. Eu peço que inundeis a minha alma com 
gentileza, paciência e perseverança. Ajudai-me a 
permanecer digno, quando for insultado em Vosso 
Santo Nome. Fazei-me forte e cobri-me com a graça de 
continuar, mesmo quando eu estiver cansado, com 
falta de força e quando for confrontado com todas as 
tribulações, que estão à frente, pois eu trabalho 
incansavelmente para ajudar-Vos a salvar a 
Humanidade. Amém. 
 
Vão, Meus preciosos seguidores, e saibam que Meu 
coração explode de amor e de alegria, quando Eu 
testemunho o seu amor, quando vocês respondem a 
Minha chamada. 
Eu os amo. Eu cubro-os com o Meu Precioso Sangue. 
Seu Jesus 
 
670. Só pelo Poder de Deus, que você 
existe. Só pelo Amor de Deus, que você vai 
viver para sempre. 
Recebido segunda-feira, 7 de janeiro de 2013, 22:15 
 
Minha muito amada filha, você pode se perguntar por que, 
quando Eu Me comunico com você, parece que é a coisa 
mais natural do mundo. 
Às vezes você se pergunta por que não se sente 
dominada pela Minha Presença. Eu permito isso, porque 
você vai achar impossível estar diante da Minha Presença, 
e poderia desmaiar pelo Poder da Minha Luz. No entanto, 
Eu lhe permito vislumbrar um pouco desta Luz Divina, 
como um presente especial. Então você vai entender 
como é poderosa a Minha Luz, Meu Amor e Meu Espírito. 
Se os homens pudessem vislumbrar uma fração da 
Minha Divina Presença, eles estariam tão 
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sobrecarregados, que não poderiam suportar a Luz, 
que os cegaria. 
Esta é a distância que o pecado colocou entre os homens 
e o seu Criador. Quando Minha Luz for mostrada para as 
almas, elas só podem ser abraçadas por Mim no Meu 
Reino, quando forem purificadas. Apenas aqueles, que se 
humilharam perante Mim, podem ser envolvidos dentro da 
Luz da Minha Misericórdia. Não importa o quanto 
afirmam que Me amam, vocês devem se redimir 
constantemente diante de Mim, se querem receber 
este presente da Minha Misericórdia. 
Para cada pecador digo isso: Não passa uma hora, sem 
que vocês pecam em seus pensamentos, através dos 
seus lábios e por suas ações. Mas, quando aceitam em 
silêncio a sua fraqueza, e estão cheios de amor por Mim, 
e Eu posso ver sua tristeza, então Eu vou esquecer as 
suas iniquidades em um instante. 
Quando Eu vier para lhes cobrir com a Minha Divina 
Misericórdia (GRANDE ALERTA), antes da Minha 
Segunda Vinda, será para oferecer-lhes a purificação 
necessária, para que vocês possam ser abraçados e 
levados para a proteção e segurança da Minha Luz Divina. 
Minha Luz, naquele dia, vai cobrir a Terra. Muitos, 
apesar de cegos pela Luz da Minha Grande 
Misericórdia, vão imediatamente aceitar a Minha Mão 
de Salvação. 
Para ser aceito pela Luz da Minha Misericórdia, vocês 
devem aceitar que o Poder de Deus é eterno. Só pelo 
Poder de Deus, que vocês existem. Só pelo amor de 
Deus, que vocês vão viver para sempre. Aqueles, que 
rejeitam a Luz, só podem encontrar escuridão. Trevas só 
pode significar uma coisa: que vocês aceitam a vida de 
sofrimento eterno, oferecido a vocês pelo maligno. 
Permitam Minha Luz brilhar sobre vocês, mas primeiro 
devem ganhar o direito de participar dessa poderosa 
Luz, que lhes oferece um lugar no Meu Reino, para 
sempre. 
Eu os abençoo. Eu os chamo. Vinde a Mim, sem medo, 
porque Eu espero pacientemente por vocês! Se vierem a 
Mim, então, compreenderão a Verdade da Minha 
Promessa. Seu Jesus 
 
671. Não deem ouvidos a afirmações 
exageradas que ouvem sobre o Fim dos 
Tempos 
Recebido terça-feira, 8 de janeiro de 2013, 21:00 
 
Minha muito amada filha, como quero preparar o mundo 
para a Minha Segunda Vinda, devo pedir que todos os 
Meus seguidores confiem em Mim completamente. Eu os 
amo. Eu vou sempre responder às suas orações, a fim 
de mitigar os atos maus, que estão sendo planejados 
no mundo pelos inimigos de Deus. 
Eu os protejo, Meus amados seguidores. Eu nunca posso 
esconder a Verdade de vocês, e devo alertá-los contra as 
profecias imprecisas, que estão sendo entregues pelos 
falsos profetas no mundo neste momento, e que criam 
terror nos corações das almas. 
A Mão do Meu Pai, como já disse antes, vai cair sobre 
estas pessoas más, quando elas tentarem levar os filhos 
de Deus da Terra, antes que estejam aptas para entrar no 
Meu Reino. 
Vocês nunca devem permitir que o medo destrua a 
esperança, ou o terror destrua o amor. O amor vai destruir 
o mal. O amor vai aumentar no mundo e se espalhar por 
causa da Graça de Deus, em resposta às orações dos 
Seus filhos. 
Não deem ouvidos a afirmações exageradas que ouvem 
sobre o Fim dos Tempos. Não permitam que tais 
falatórios, muitos dos quais equivalem ficção, incomodem 
ou assustem vocês. 
Eu, Jesus Cristo, na Minha Misericórdia, vou destruir o 
mal, pois Eu nunca vou desistir das almas. Deus é Amor. 
O Poder de Deus é Todo-Poderoso. Deus é 
Misericordioso. Nunca se esqueçam disso! 

Rezem, rezem, rezem, porque vocês não devem permitir 
que seus corações sejam incomodados, pois a oração 
pode mitigar muito do mal no mundo. Rendam-se a Mim 
no amor, na esperança e na alegria e Eu vou tirar todos os 
seus medos e preocupações desnecessárias. 
Quando vocês estão se preparando para uma grande 
festa, sempre estão alegres e animados. E, apesar de 
muitas rupturas e retrocessos difíceis ocorrerem 
antes do grande dia, tudo será esquecido, quando o 
sol se levanta na madrugada do dia tão esperado. 
Isto é como devem olhar para a Minha Segunda Vinda. 
Enquanto o mal, que vão testemunhar na preparação, vai 
assustar e incomodar vocês, vai ser de curta duração, pois 
logo todo o mal vai ser esquecido. 
Estejam em paz! Nunca percam a esperança na Minha 
Misericórdia! Eu nunca vou abandonar aqueles que Me 
amam. Seu Jesus 
 
672. Quando vocês eliminam a Verdade, ou 
a falsificam, ela já não é mais a Verdade. 
Tudo o que resta é uma casca. 
Recebido quarta-feira, 9 de janeiro de 2013, 10:45 
 
Minha muito amada filha, quanto conhecido Eu sou, 
através das línguas dos homens, a cada dia, e ainda 
assim, Eu estou tão longe deles. 
Muitos, instintivamente, chamam Meu Nome em voz 
alta, em momentos de expressão, sem realmente 
perceber como eles usam o Meu Nome. Não sou 
somente reverenciado; nenhum respeito de qualquer tipo 
é mostrado a Mim. Meu Nome é usado para amaldiçoar os 
outros, em momentos de grande atrito. Isso Me dói muito 
e Me choca; quando Eu sou usado desta forma. 
Muitos usam o Meu Nome na conversa diária, mas não de 
uma forma, que aborda o Meu papel como o Salvador da 
raça humana. 
Eu gostaria muito de apelar a estes ateus e agnósticos, 
para que eles pudessem prestar atenção em como usam o 
Meu Nome em suas conversas diárias. Se é um hábito, 
então por que eles não usam uma outra forma de 
expressão? Por que Me incluem, se não Me aceitam? 
Por que usam-Me como uma forma de blasfêmia, se 
vocês não acreditam que Eu existo? 
Muitas pessoas Me demitem, como não sendo importante 
em suas vidas. Sou empurrado para um lado, como se 
isso não tivesse nenhuma consequência. 
Muitas pessoas, que creem em Mim, não praticam a sua 
fé. Como tal, elas não preparam suas almas. Muitas não 
sabem quando serão levadas desta Terra para a próxima 
vida, e cometem um erro terrível. Pois, elas não estão 
aptas a entrar no Meu Reino. 
O dia, em que as almas estiverem divididas em dois 
grupos, a Verdade do futuro será finalmente revelada 
a elas. Ai dos homens que não se prepararam para 
este grande dia e que desperdiçaram o tempo, 
concedido a eles na Terra! 
Para os outros, que se recusaram a ouvir a Verdade e 
que, publicamente, Me humilharam e Me rejeitaram: seu 
terror será impossível de descrever! Haverá choro, histeria 
e choque testemunhado naquele dia, quando estas almas 
verem que o caminho, que escolheram, apenas as levou 
para o fogo do abismo. 
Este é o momento da renovação espiritual para as 
almas, que foram abençoadas com o Dom de ver 
como as antigas profecias estão acontecendo agora 
no mundo, como previsto. 
Eu olho para o mundo e vejo confusão terrível, como as 
pessoas estão sendo sugadas pelas mentiras, sobre como 
o mundo foi criado - essas mentiras são projetadas para 
afastar as pessoas da Verdade. 
Eu vejo que a boas pessoas estão sendo dito para 
rejeitar a sua compreensão dos Meus Ensinamentos e 
jogá-los de lado, em favor de aceitar o pecado. Em 
seguida, elas são encorajadas a aplaudir o pecado, até 
que elas se convençam de que Eu, Jesus Cristo, vou 
fechar os Meus olhos. 
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A Verdade dos Meus Ensinamentos está no núcleo do 
Cristianismo. Quando vocês eliminam a Verdade, ou a 
falsificam, ela já não é mais a Verdade. Tudo o que resta é 
uma casca. 
É o momento de perceber se vocês estão preparados 
ou não, para permitir a serem enganados pelo 
espiritismo moderno da “Nova Era” (New Age), ou 
para manterem-se firmes e defender a Santa Palavra 
de Deus. Isto pode não parecer importante para vocês 
agora, mas quando chegar o Dia, quando Eu vier para 
Julgar, somente a Verdade vai ser aceitável em Meu 
Reino. 
Quando vocês aceitam mentiras, já não estão sendo 
honestos. Vocês não são verdadeiros. Por isso, vocês não 
receberão Graças. Vocês serão como um vaso vazio, que 
flutua nos mares, gabando-se de uma carga, que existe 
apenas em suas mentes. Não será de nenhum uso para 
ninguém, esta falsa sensação de segurança. Não lhes 
dará acesso às chaves do Meu Novo Paraíso. 
Rezem todos os dias, como se o amanhã fosse o seu 
último dia, porque vocês não sabem o momento da 
Minha Segunda Vinda. Isso vai acontecer 
inesperadamente. Quando esse dia amanhecer, haverá 
pouco tempo para converter. Vocês vão aceitar a 
Minha Pessoa e a Minha Promessa de trazer-lhes para 
o Meu Reino, ou vocês serão enviados para o lugar do 
qual não há retorno. Seu Jesus 
 
673. Agora Eu lhes concedo a Graça das 
Lágrimas de Amor e Conversão 
Recebido sexta-feira, 11 de janeiro de 2013, 11:25 
 
Minha muito amada filha, por favor, ouçam como Eu 
revelo Minha dor. Minha cabeça, coberta de espinhos, 
está sendo esmagada dolorosamente, quando suporto 
a dor da Minha Crucificação, dois mil anos depois do 
Meu tempo na Terra. 
O momento para a Minha Segunda Vinda está muito 
próximo! Não deixem ninguém duvidar sobre a Minha 
Promessa de voltar! Não deixem ninguém duvidar que 
pode acontecer em qualquer momento! Preparem as 
suas almas, porque o momento está próximo! É 
melhor, que vocês se concentram sobre o estado das 
suas almas, do que sobre o estado da sua 
prosperidade futura! 
A dor de espinhos está sendo sentida agora pelos 
líderes das Igrejas Católicas e Cristãs. Eles sofrem 
assim, porque são forçados a aceitar doutrinas, ditadas a 
eles por líderes políticos, que derramam forças que saem 
da boca da besta. 
Para todos aqueles, que atacam a Minha Palavra, através 
destas mensagens: Devo avisá-los de que a batalha entre 
Deus e Satanás, no Fim dos Tempos, é agora! Que Meu 
Pai os perdoe por suas contravenções! Que Ele derrame a 
Sua Misericórdia em seus caminhos equivocados e 
rebeldes, todos aqueles, que toleram o pecado! 
A dor da Coroa de Espinhos, que está sendo pressionada 
para baixo, em agonia, sobre as Minhas Igrejas Cristãs na 
Terra, está sendo replicada, neste momento, como 
previsto. A dor da rejeição - a rejeição da Minha Palavra, 
da Minha Existência e dos Meus Ensinamentos - está 
sendo sentida, não só por Mim, mas por todas essas 
pobres almas, que Me honram, que proclamam a Minha 
Santa Palavra e que Me amam. 
Meu coração está entrelaçado com eles no amor e 
sofrimento. Eles vão saber disso, imediatamente, 
porque Eu lhes concedo agora a Graça das Lágrimas 
de Amor e de Conversão, quando recitarem esta 
Cruzada de Orações. 
 
Cruzada de Orações (93): Pelas Lágrimas da 
Conversão 
 
Ó Meu amado Jesus, Vós estais perto do meu 
coração. Eu sou um Convosco. Eu Vos amo. 
Eu me lembro de Vós. 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. Concedei-me as Lágrimas da Conversão, 
para que eu possa realmente me oferecer a Vós,  
como um verdadeiro discípulo, para ajudar na Vossa 
missão,  para salvar cada alma na Terra, antes que 
Vós venhais a julgar os vivos e os mortos. Amém. 
 
Vão Meus amados seguidores. Eu prometo que vou lhes 
conceder a Graça das Lágrimas de Conversão, de 
modo que vocês vão se tornar verdadeiramente 
unidos dentro do Meu Sagrado Coração, quando 
rezarem esta oração. 
Meu Coração abraça vocês, Meus queridos e leais 
discípulos. Eu os amo. Estou convosco agora, de uma 
forma, que vão achar difícil de negar. 
O seu amado Jesus 
 
674. O plano para destruir a Igreja Católica, 
a partir de dentro de suas próprias fileiras, 
já está em andamento 
Recebido sábado, 12 de janeiro de 2013, 15:10 
 
Minha muito amada filha, este é o momento para a 
próxima fase do Meu Plano para preparar o mundo 
para a Nova Era, o Novo Paraíso, o Reino, prometido 
por Mim, o Filho do Homem. 
Meu exército deve reunir-se agora e vincular como um 
em oração, porque a batalha pelas almas já 
intensificou. Os planos do grupo do mal, em uma escala 
global, para legitimar guerras, assassinatos através da 
eutanásia e do aborto, está ganhando velocidade 
adquirida. 
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, e 
especialmente aquelas dentro das Igrejas Cristãs, que 
toleram o pecado e tentam legislar, saibam disso: Vocês 
vão sofrer terrivelmente! A Mão do Meu Pai vai intervir e 
destruir seu plano! 
Cada homem e mulher, que tenta criar leis contra a 
Vontade de Deus, vão enfrentar um terrível castigo. Eles 
não vão somente ser abatidos, suas próprias nações 
também vão ser castigadas. 
Meu Pai já sofreu muito. Ele não vai mais tolerar tais 
interferências em Sua Criação. A Terra será abalada e 
nenhum homem vai deixar de notar. 
Quanta maldade existe! E quanta astucia está no lugar, 
onde terríveis abominações estão sendo introduzidas pela 
Humanidade, que insulta a Deus! Por esses atos, os 
homens terão que enfrentar a Ira do Meu Pai. Oração, e 
muita oração, pode deter esta maldade.  
E é por causa das suas 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, vocês vão sofrer muito, pois 
testemunham os atos de desobediência contra as Leis de 
Deus. Vocês devem continuar rezando, a fim de mitigar as 
punições do Meu Pai. 
 
Agora, vocês devem instalar o máximo possível de 
grupos de oração para rezar Minhas “Cruzadas de 
Orações” em cada nação. Ao fazer isso, vocês vão 
reprimir o trabalho do grupo do mal. 
Minha paciência nunca termina, mas os homens serão 
punidos por seus atos perversos, antes da Minha Segunda 
Vinda. Esta punição foi demorada por algum tempo, 
mas Meu Pai permitirá transtornos ecológicos, a fim 
de purificar as almas. 
 
Aqui tem uma Ladainha importante, para ajudar a atenuar 
o Castigo por Meu Pai. 
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Ladainha (4): Para mitigar a punição por Deus Pai 
 
Ó Deus, ó Altíssimo.  
Nós imploramos Vossa Misericórdia  
pelos pecados dos Vossos filhos. 
Agradecemos-Vos pelo Presente da Terra. 
Nós Vos agradecemos pelo Dom da vida humana. 
Para nós o Dom da vida é como um tesouro. 
Defendemos o Dom da vida. 
Nós Vos agradecemos pelo Presente do Vosso Filho, 
Jesus Cristo. 
Nós Vos agradecemos pelo Dom da Redenção. 
Louvamos a Vossa Divindade. 
Nós nos rendemos completamente diante de Vós, 
de modo que a Vossa Santa Vontade possa ser 
concluída,  
assim na Terra como no Céu. 
Nós Vos agradecemos pelo Dom da Iluminação da 
Consciência (o GRANDE ALERTA). 
Nós Vos agradecemos pela promessa da vida eterna. 
Congratulamo-nos com o Novo Paraíso. 
Nós Vos imploramos para salvardes todas as almas, 
incluindo aquelas, que Vos atormentam  
e aquelas, que estão perdidas para Vós. 
Agradecemos-Vos pelo Amor que mostrais a todos os 
Vossos filhos. 
Nós Vos agradecemos pelo Dom da Profecia. 
Nós Vos agradecemos pelo Dom da Oração. 
Nós Vos pedimos que nos concedais a paz e a 
salvação. Amém. 
 
Minha filha, esta missão vai se tornar ainda mais difícil, 
pois o ódio dos homens contra os homens se intensifica e 
os divide. 
Os fiéis discípulos de Deus vão ser tentados a ceder aos 
pecados, porque serão disfarçados como leis de 
tolerância. Vocês devem resistir a qualquer tentativa de 
virar as costas para a Verdade dos Meus 
Ensinamentos! Quando vocês deixarem todas as suas 
provações em Minhas Santas Mãos, vão achar esta 
missão de salvar almas muito mais fácil. Seu Jesus 
 
675. Ignore perguntas ou demandas, feitas 
para alterar Minhas Palavras 
Recebido domingo, 13 de janeiro de 2013, 12:10 
 
Minha muito amada filha, você não deve esquecer nunca 
Quem é o seu Mestre. Quando você está sendo arrastada 
para todas as direções, e quando Meus discípulos 
colocam cargas enormes em cima dos seus ombros, você 
deve resistir. Coloque-se nas Minhas Santas Mãos, fica 
sozinha e pede-Me para tratar de tudo. 
Você deve responder apenas à Minha Voz. Qualquer outra 
voz, que lhe ordene fazer a Minha Santa Missão, de 
acordo com os seus caminhos e/ou suas interpretações, 
devem ser ignoradas. 
Muitos, que seguem esta Missão, devem compreender 
que a Minha Santa Palavra não pode ser examinada, 
alterada ou adaptada para servir os outros. Minha Palavra 
é Sagrada. Aceitem o que Eu digo, na fé, e fiquem 
contentes! Tentar encontrar significados ocultos, 
sensações, ou procurar adivinhação, é ofensivo para Mim. 
Aprendam a ouvir a Minha Voz! Deixem-se tocar nas suas 
almas e sejam gratos de que Eu lhes dou este presente 
dos Meus Ensinamentos e desejos íntimos. Eu faço isso 
por compaixão para com vocês e porque Eu os amo. 
Questionar e exigir que Eu lhes dê as respostas que vocês 
querem ouvir, é um insulto a Mim. 
Minha filha, por favor, ignore perguntas ou demandas 
feitas para alterar Minhas Palavras ou o significado do que 
Eu digo para você. Como Eu já disse antes: você não tem 
a autoridade para fazê-lo. Mesmo quando essas tortuosas 
almas planejam perguntas difíceis, para que você não 
tenha a resposta, permaneça em silêncio! 
Para aqueles de vocês, que continuam a tentar passar 
rasteira a Mim, desafiando e criticando a Minha Santa 
Palavra, saibam que vocês são pobres e fracos 

pecadores. Não é que vocês façam perguntas para o bem 
da sua alma, que Eu acho desagradável, mas é a sua 
recusa em aceitar que Eu, Jesus Cristo, poderia Me 
comunicar ao mundo, como Eu faço agora. 
Se vocês tomam as Minhas Palavras e as torcem de 
acordo com seu pensamento, elas não terão mais sentido. 
Se vocês, em seguida, as rasgam, a fim de desafiar Minha 
Santa Missão para salvar esta última geração, então 
vocês serão jogados pro lado. 
Meu Plano é poderoso agora, pois Eu levo a Humanidade 
rapidamente adiante, ao longo do Caminho da Verdade. 
Aqueles, que vagueiam e desviam, serão deixados para 
trás. Resta somente tempo para salvar cada um de vocês. 
Por que vocês desperdiçam este tempo? Cada minuto é 
precioso! 
Permitam-Me a oportunidade de levá-los, ensiná-los e 
salvá-los! A obediência a Mim, o seu Jesus, é necessária, 
se Eu estou para ajudá-los. Vocês só podem obedecer-
Me, entregando sua vontade para Mim. Quando fizerem 
isso, a confusão não será mais presente nas suas almas. 
Seu Jesus 
 
676. Apesar da Minha Divindade, Eu Me 
sinto enojado e rejeitado com os pecados 
dos homens 
Recebido segunda-feira, 14 de janeiro de 2013, 18:12 
 
Minha muito amada filha, o tempo de preparação para o 
GRANDE ALERTA é curto. Este é um tempo, em que, não 
importa quão dolorosa a perseguição seja, vocês devem 
ignorar tudo, exceto a Minha Santa Palavra! 
Como os preparativos começam, não deixem ninguém os 
impedir, Meus amados seguidores, pois vocês preparam 
as suas almas e rezam por aqueles, que vão morrer em 
pecado mortal durante o GRANDE ALERTA. 
Vocês, Meus seguidores e Meus servos sagrados, vão 
suportar agora a dor que Eu sinto, quando olho para baixo 
sobre os miseráveis pecadores. Apesar da Minha 
Divindade, Eu Me sinto enojado e rejeitado com os 
pecados dos homens, que desfilam diante dos Meus 
olhos. 
Sua arrogância, insolência e orgulho, demonstrado 
por estes pecadores, seguem exatamente os traços de 
Satanás e seus demônios. Estes mesmos espíritos 
malignos devoraram as almas dos filhos de Deus, de 
modo que eles já não parecem os filhos que foram uma 
vez, quando receberam sua primeira respiração. 
Tão cheios com orgulho e convencidos da sua própria 
invencibilidade são eles, que não são mais capazes de 
permitir que o Espírito de Deus toque as suas almas. É 
por isso que eles precisam das suas orações. 
Eu os abençoo com a Graça para salvar essas almas e 
vocês devem, por amor a Mim, ajudar-Me a salvá-las. 
Não contentes em satisfazer seus próprios desejos, para 
alimentar os desejos dos seus corpos, os homens então 
sentem que devem interferir com a Minha Criação. Eles, 
então, tomam medidas e tentam, não só imitar o Poder de 
Deus, quando se trata da criação da vida humana e a 
tomada da vida humana, eles acham que tem o poder de 
substituir a Existência de Deus. Eles acreditam agora em 
sua própria divindade, que é nada mais que uma mentira, 
colocada dentro das suas almas por Satanás, a quem 
prometeram a sua lealdade. 
Estas medidas, que os homens tomam agora, vão além 
dos limites permitidos por Deus. Agora, que as Igrejas de 
Deus estão para serem assediadas pelo espírito do mal, 
dos inimigos e impostores, a punição vai finalmente 
descer sobre a Terra. 
O Poder do Meu Pai será testemunhado e Sua punição 
será severa. Ela vai chocar até mesmo o pecador mais 
arrogante, que não terá dúvida de Quem é a Mão que caiu 
sobre a Terra. Meu Pai vai fazer isso, a fim de livrar a 
Terra da maldade, permitindo, ao mesmo tempo, o 
crescimento de Seu exército de fiéis seguidores, que vão 
ajudar na salvação das almas. 
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O pecado danificou a Terra, em que vocês pisam, e isto 
pode ser visto em doenças, poluição e na corrupção entre 
seus governos. A mancha do pecado cobre o mundo, de 
modo que se tornou uma coisa repugnante e vil diante de 
Meu Pai. Ele, que criou o mundo como um lugar, onde Ele 
poderia alimentar a Sua família, está inconsolável. 
Meu Pai também está com ira e as escalas da justiça já 
estão no alcance agora. Sua punição não pode ser 
interrompida, porque se tornou necessária. 
Ajudem seus irmãos e irmãs, especialmente aqueles, que 
criaram leis, que interferem com aquelas, criadas por 
Deus, o Altíssimo. Vocês devem fazer isso por meio das 
Cruzadas de Orações. Sejam fortes! Sejam corajosos! 
Sejam esperançosos e não tenham medo de nada, se 
vocês Me amam. Seu Jesus 
 
677. Por favor, dediquem este novo Dom de 
Cura, que Eu apresento a vocês agora 
Recebido terça-feira, 15 de janeiro de 2013, 22:50 
 
Minha muito amada filha, esta missão continua a crescer e 
se expandir em todo o mundo, e será abençoada com 
novos milagres, que serão dados àqueles que sofrem 
terrivelmente. Assim como Eu vim a primeira vez, a Minha 
Misericórdia será estendida para as almas, que precisam 
da Minha Ajuda. 
Haverá aqueles, que serão penetrados por uma falta de fé 
e oprimidos por sofrimentos físicos terríveis. Aqueles, que 
vêm a Mim, Eu vou aliviar o seu sofrimento. Eu vou fazer 
isso, para inflamar a fé das suas almas, mas será só pelo 
Poder do Espírito Santo, que eles poderão ser curados. 
Tragam-Me seus sofrimentos! Tragam-Me as suas 
preocupações! Tragam-Me a sua dor! Vinde a Mim, 
através das suas orações, e Eu vou escutar. Gostaria de 
levar todos vocês em Meus Braços Sagrados e protegê-
los. 
Por favor, dediquem este novo Dom de Cura, que Eu 
apresento a vocês agora. É na forma de uma Cruzada 
de Orações e vai curá-los em mente, corpo e alma. 
Por esta oração, deixo o precioso Dom de Cura. Ao 
recitá-la, vocês vão saber que este pedido de ajuda vai 
trazer para vocês e aqueles, que vocês incluírem nesta 
oração, grandes presentes do Céu. Como tal, ele (o 
Dom) vem com uma proteção especial para a 
renovação dos perdidos, que não tem certeza da sua 
fé, e que sentem uma sensação de cansaço. Eles 
podem estar sofrendo de dúvidas. Eles podem estar 
sofrendo com doenças físicas, que estão destruindo a 
sua capacidade de permitir-Me trazer-lhes paz, amor e 
conforto. 
Para receber esta bênção para a cura, por favor, recitem 
esta Cruzada de Orações. 
 
Cruzada de Orações (94): Para curar a mente, o corpo 
e a alma 
 
Ó querido Jesus, eu me coloco diante de Vós, 
cansado, doente, com dor e com um desejo de ouvir a 
Vossa Voz. Deixai-me ser tocado por Vossa Presença 
Divina, para que eu possa ser inundada pela Vossa 
Divina Luz através do meu corpo, minha mente e 
minha alma. Eu confio na Vossa Misericórdia. 
Eu entrego a minha dor e o meu sofrimento 
completamente para Vós e peço que me deis a graça 
de confiar em Vós, para que Vós me possais curar 
dessa dor e escuridão, para que eu possa me tornar 
inteiro de novo e para que eu possa seguir o Caminho 
da Verdade e permitir que Vós me leveis à vida no 
Novo Paraíso. Amém. 
 
É a sua fé, que a deve preocupar em primeiro lugar. 
Depois, pela graça da Minha Misericórdia, vou responder 
ao seu pedido de cura, de acordo com a Minha Santa 
Vontade. 
O seu amado Jesus 
 
 

678. Tudo será feito para causar o 
rompimento dos seus Grupos de Oração 
Recebido quinta-feira, 17 de janeiro de 2013, 23:17 
 
Minha muito amada filha, o Fogo do Espírito Santo tem se 
intensificado entre os Meus Grupos de Oração (que rezem 
as “Cruzadas de Orações”) e eles se espalharão agora por 
todo o mundo, e se multiplicarão mil vezes. A Graça, 
concedida a estes grupos, lhes permitirá crescer 
rapidamente, como Eu pretendi. 
Como o Fogo da Verdade engole a Terra, assim também 
a escuridão desce, como uma névoa grande e grossa. O 
maligno e seus demônios atormentarão o maior numero 
possível que puderem, a fim de levá-los para longe de 
Mim. Eu não posso deixar que ele faça isso. 
A dor de estar separado destas pobres almas, que 
acreditam de boa vontade nas mentiras, entregadas a eles 
por Satanás, é muito difícil para Eu suportar. Nada, porém, 
pode parar a Palavra de Deus, mesmo que não pareça 
assim para muitos de vocês. 
Por Meu Poder, vou espalhar o Amor por estas almas que 
respondem ao Meu chamado de orações. Se elas rendem 
sua livre vontade a Mim, Eu posso fazer o que é 
necessário, para atraí-las para o Amor de Deus. Este 
Amor foi ausente das suas vidas por algum tempo. Então 
elas reconhecerão o vazio, que sentiram por dentro, antes 
que Eu traga este conforto para elas. O conforto que faltou 
a elas, é a tranquilidade da alma, que só pode vir de Mim. 
Vinde a Mim e Eu vou ajudá-los a ver tudo o que importa. 
Ouvem a Minha Voz agora, pois Eu ajuntarei todas as 
nações e trarei Minha família junto, para que possa 
prepará-los para a sua nova vida, em que a morte não 
existirá mais. Nem a morte do corpo e nem da alma 
poderá existir no Meu Novo Paraíso. A morte será 
concluída. Meu Novo Paraíso está pronto, mas deve ser 
preenchido com cada alma viva no mundo de hoje. Este é 
o Meu grande desejo. 
Para os Meus seguidores: Vocês devem se preparar 
agora para as terríveis provações, que terão de enfrentar 
por causa da sua resposta ao Meu chamado! Tudo será 
feito para causar o rompimento dos seus Grupos de 
Oração. Muitos sacerdotes, por exemplo, vão tentar detê-
los. Dirão a vocês para não frequentá-los (os Grupos de 
Oração). A vocês será dito que eles não serão permitidos. 
Vocês serão informados que Minhas Orações vêm do 
espírito do mal. A vocês será dado todo tipo de desculpa – 
tudo isso simplesmente para evitar que a Minha missão 
seja cumprida. 
Exorto-lhes a trabalhar juntos em paz e harmonia! Não 
permitam que as diferenças de opiniões possam deter 
esta missão! Este é um momento em que Satanás vai 
tentar abrir uma brecha entre vocês, para que as 
Cruzadas de Orações não sejam distribuídas globalmente, 
como predito por Mim. 
Os Grupos de Oração “Jesus à Humanidade” (que 
rezem as “Cruzadas de Orações”) devem ser instalados 
em todos os lugares! Eles serão uma parte integrante da 
formação e coordenação do Meu exército remanescente 
na Terra. Vocês devem trabalhar em estreita colaboração, 
no amor e na harmonia, e mantenham-se em contato com 
Minha filha, Maria da Divina Misericórdia. Eu a instruí para 
ajudar, como possível, para orientar vocês. Eu a enviei um 
grupo de pessoas, que irão coordenar esses grupos em 
diferentes regiões do mundo. Vocês devem concentrar-se 
na sua própria região e ter a ligação com todos os outros. 
Maria será instruída por Mim, de que maneira Eu preciso 
que esses grupos sejam administrados e formados, como 
Eu desejo. 
Bendirei cada Grupo de Oração, quando concordarem 
com a Minha Direção. Eu preciso de membros do clero 
envolvidos, e livros de oração para serem usados. Maria 
vai informar vocês do que é esperado, em breve. 
Preparem-se para esta Missão global, como nunca houve 
antes e nenhuma outra haverá! É a Última Missão de 
salvar almas e cada passo do caminho será ditado por 
Mim, Jesus Cristo. Então, peço-lhes que coloquem toda a 
sua confiança em Mim! Alegrem-se, porque vocês estão 
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abençoados para ser dado este papel neste momento 
mais importante da história do mundo! Para isso, vocês 
vão receber muitos Dons de Mim, porque Eu preciso da 
sua ajuda, para salvar almas. 
Permitam-Me dar-lhes a Bênção de Proteção para os 
Grupos de Cruzadas de Orações “Jesus à Humanidade” 
em cada lugar, uma vez que estão criados. 
Meu Amor, Minha Bênção, Meus amados discípulos! 
Vocês Me trazem paz, amor e conforto neste momento. 
O seu amado Jesus 
 
679. Virgem Maria: A abolição de todos os 
sinais do Meu Filho significará o início do 
Fim 
Recebido sexta-feira, 18 de janeiro de 2013, 19:30 
 
Meus filhos, a onda virou, porque o pecado continua a se 
espalhar por toda parte. Como o pecado se torna aceitável 
nos corações dos homens, a Terra vai gemer em agonia 
sob o peso das trevas. 
A Guerra Mundial está sendo encenada e logo irá revelar 
a feiura, que está nos corações dos líderes mundiais, que 
estão unidos, como com um cordão umbilical. Um 
alimenta o outro, mas logo nenhum vai continuar a ser um 
líder em 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 pelos demônios 
encarnados, que vagam pelos corredores do poder. Por 
isso, toda a Humanidade vai sofrer. O poder, realizado por 
esses líderes, escravos do mal, significará que os direitos 
civis desaparecerão. Os sinais já podem ser vistos. Em 
breve, todos eles vão ser abolidos e vocês vão ter que 
confiar em Meu Filho, e entregar-se a Ele, para que 
possam suportar as injustiças, que vão ter que 
testemunhar. 
A abolição de todos os sinais do Meu Filho significará o 
início do Fim. Quando isso acontecer, vão saber que o 
momento para a Segunda Vinda está próximo. 
Vocês devem manter-se em oração, filhos, e continuar a 
rezar as Cruzadas de Orações, pois elas são muito 
poderosas e vão ajudar a mitigar o sofrimento, que está 
sendo planejado pelo grupo do mal. 
A Terra vai tremer agora, onde os assentos destes líderes, 
influenciados por demônios, estão localizados. A Mão de 
Deus, o Altíssimo, atacará a Terra, mas muitos daqueles, 
que vivem uma vida pecaminosa, podem ser salvos 
através das suas orações. 
A influência do maligno está sendo sentida agora entre as 
Igrejas e daqueles, que proclamam a Palavra Sagrada de 
Deus. Eles são os alvos principais do maligno e o 
Anticristo não vai ceder em sua busca para destruir todas 
as Igrejas Cristãs. 
Rezem, rezem, rezem para que o exército de Cristo 
mantenha a calma e a paz. Será quando confiarem 
completamente em Meu Filho, por meio da entrega do seu 
livre arbítrio, que vão se tornar fortes. Então serão 
capazes de resistir a essas provações. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
680. Vocês devoram tão facilmente essas 
palavras falsas, que são apresentadas por 
mentirosos 
Recebido sexta-feira, 18 de janeiro de 2013, 20:15 
 
Minha muito amada filha, é muito fácil abafar a Minha Voz 
pelos gritos dos falsos profetas, que se infiltram no mundo 
neste momento. 
Que insensatos são aqueles entre vocês, incluindo Meus 
fiéis seguidores, que estão com tanta fome de Meu Amor, 
que devoram tão facilmente essas falsas palavras, que 
são apresentadas por mentirosos! 
Vocês não sabem que Eu só transmito a Minha Palavra 
apenas para algumas poucas almas? Não lhes digo que 
as Minhas Palavras, dadas a vocês agora, são as últimas 
da sua espécie? Por que então vocês procuram 

ansiosamente as palavras dos profetas recém declarados, 
que dizem falar em Meu Nome? Seu desejo é o de buscar 
a glória e atenção. O que eles fazem é alimentar o Meu 
rebanho com uma alternativa fraca, cheia de palavras sem 
substância. Para muitas dessas pobres almas não 
significa nenhum dano, porque muitas estão sendo 
lideradas por sua devoção a Mim, a fim de transmitir o 
Amor de Deus. Mas Eu não as instruí a fazer isso, porque 
Eu não revelo à elas a Minha Sagrada Palavra, ou 
detalhes do Meu Plano Sagrado. Outras, infelizmente, 
estão sendo influenciadas pelo espírito do mal, a fim de 
prejudicar a Minha Santa Palavra. 
Enquanto tantas vozes, das bocas dos falsos profetas, 
chamam a atenção de muitos, Minha verdadeira Voz é 
jogada pro lado.  
Para aqueles, que procuram a Minha Voz, e que 
testemunham as palavras de muitos profetas auto-
proclamados: Vocês têm que Me ouvir agora! 
Há almas escolhidas, através das quais Eu comuniquei 
desde décadas. Eu ainda comunico com elas. Desde o 
início DESTA Missão, Eu não dei mais permissão a 
nenhuma alma mais, para proclamar a Minha Palavra em 
público neste momento, com exceção das queridas almas 
escolhidas, que trabalharam para Mim durante anos. 
Como posso levantar a Minha Voz, de modo que vocês 
possam Me ouvir? O que é que vocês procuram? É a 
Verdade? É a sensação? É a poesia, que lembra vocês de 
que maneira a Minha Palavra deve aparecer no papel? 
Por que, então, escutando todos os profetas que dizem 
falar em Meu Nome, vocês Me rejeitam por ESTAS 
Mensagens? 
Ó, vocês estão sendo muito enganados! Vocês estão 
sendo atraídos para longe de Meus Braços de Amor! 
Vocês estão sendo seduzidos para ouvir sons doces, que 
não têm qualquer semelhança com a Minha Palavra 
Verdadeira! 
Quando o tempo vier, vão se envergonhar da sua 
crueldade, sua rejeição amarga da Minha Santa Palavra, a 
sua recusa obstinada, a cargo do pecado do orgulho, para 
abraçar a Minha Sagrada Palavra, neste momento. 
Porque ESTE é o tempo em que a Verdade é revelada 
para a Humanidade, para o bem das suas almas e das 
almas de cada homem, mulher e criança. 
Eu prometi ao mundo que a Verdade fosse revelada a eles 
durante este tempo, e ainda muitos de vocês são cegos e 
surdos à Palavra de Deus. Eu peço para refletirem sobre a 
sua busca da Minha Misericórdia, da Minha Palavra e da 
Minha Promessa! Então vocês têm que Me implorar para 
orientá-los e dar-lhes a clareza da mente, de modo que 
possam Me ver, Me ouvir, confiar em Mim e, finalmente, 
se render por completo ao Meu desejo de salvar suas 
almas. Vocês não devem perder tempo pensando, ou 
sendo enganados, pois Eu preciso de vocês. Seu Jesus 
 
681. Virgem Maria: Vocês devem lutar 
contra todas as leis e todos os argumentos 
que promovem o aborto 
Recebido sábado, 19 de janeiro de 2013, 20:45 
 
Minha filha, quando os atos malignos escalam, na forma 
como os Países tentam introduzir o aborto, o Espírito 
Santo desce sobre os filhos de Deus, de modo que eles 
possam ganhar coragem de lutar. 
O aborto é o pecado mais grave diante do Meu Pai. 
Nenhuma razão apresentada a Ele, pode justificar este 
ato vil contra a Criação de Deus. O aborto é uma 
afronta à Criação Sagrada da Humanidade e traz 
consigo um terrível castigo. 
Todo argumento será feito para justificá-lo entre suas 
nações, mas nada pode fazê-lo aceitável a Deus. 
Ninguém tem o direito de interferir com o Dom da Vida, 
criada por Deus, o Criador de tudo o que é. 
Muitas pobres almas acreditam que mostram 
compaixão quando toleram o aborto, mas tudo o que 
fazem é tolerar o assassinato, o que é um pecado 
grave. Vocês devem lutar contra todas as leis e todos os 
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argumentos, que promovem o aborto e salvar a vida dos 
filhos de Deus, dentro dos ventres das suas mães. Vocês 
nunca devem sentir medo, quando proclamarem a 
santidade da vida. 
Rezem, rezem, rezem para aquelas almas, que não 
conseguem aceitar a importância da vida e o Sagrado 
Ato da Criação de Deus. Estas almas precisam das 
suas orações e paciência. Mostrem que vocês não irão 
aceitar as suas exigências, para tolerarem o 
assassinato de uma criança de Deus, que ainda está 
dentro do ventre da sua mãe! 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
682. São as missões dos verdadeiros 
profetas, que causam indignação 
Recebido domingo, 20 de janeiro de 2013, 10:10 
 
Minha muito amada filha, o Meu maior desejo é ver os 
incrédulos lerem a Minha Santa Palavra. Mesmo que 
seja apenas por uns poucos minutos, eles seriam 
tentados a voltar para ler as Minhas Escrituras de novo. 
Satanás engana o mundo fazendo acreditar que ele e 
seus demônios, os anjos caídos, não existem, mas 
eles percorrem o mundo livremente em busca de 
refúgios nos corações e corpos das pessoas. Satanás 
é desconhecido para os incrédulos. Somente quando o 
homem aceitar a existência do mal no mundo, é que ele 
realmente vai abrir a sua mente, para aceitar a Existência 
de Deus. 
Quando os maus espíritos vagam, eles procuram 
lugares onde possam facilmente entrar numa alma. 
Uma vez dentro da alma, é muito difícil retirar. Eles se 
apegam a essas pobres almas, que não têm fé ou 
confiança em Deus. Eles atacam Meus seguidores de 
formas semelhantes e apenas suas orações podem 
oferecer-lhes proteção. Quando um profeta é enviado ao 
mundo, Satanás e seus demônios vão a extremos, 
para combater o Dom da Profecia. 
Você, Minha filha, está cercada pelos ataques de Satanás. 
Isso acontece de varias formas. Pessoas que respondem 
às Minhas Mensagens também serão atormentadas. Em 
primeiro lugar, dúvidas serão plantadas em seus corações 
pelo espírito do mal, que, então, cria ansiedade na alma. 
Isto irá levá-las a questionar e desafiar as Minhas 
Mensagens, até que suas dúvidas se transformem em 
ódio. 
Muitas almas, com que você se associar, 
inconscientemente serão tentadas constantemente, para 
trair você. Alguns estrangeiros virão dizer a você, que eles 
também são profetas. Algumas dessas almas, que vieram 
para você desde o início desta Missão, na pretensão de 
que elas também seriam Meus profetas, com presentes 
especiais de Mim, e mentem para você, são os seus 
piores inimigos. Elas estão infestadas por espíritos 
malignos, e muitas, infelizmente, não percebem isso. 
Aqueles Meus servos sagrados, a quem você confiou 
e que traíram você, também foram impedidos de 
cumprir a Mim o seu dever, por causa do espírito de 
ciúme. 
Há muito poucos que podem ser confiáveis para trabalhar 
com Meus profetas, e por isso os genuínos tem que 
trabalhar sozinhos, com apenas um punhado de pessoas 
em que podem confiar. Vocês, Meus seguidores, nunca 
devem sentir-se magoados ou ofendidos, quando Eu 
não permitir que a Minha profetisa os encontre, ou 
participe de eventos públicos. 
Ela é A Profetisa do Fim dos Tempos, e por isso Eu 
não posso permitir desvios. Eu preciso de todo o 
tempo e devoção da Maria da Divina Misericórdia. Sou 
Eu, Jesus Cristo, Quem irá guiá-los em suas orações, 
e por meio dos Meus Grupos de Oração. Nunca 
subestimem o espírito do mal, que cria dúvidas e 
argumentos entre vocês, juntamente com a tentação, de ir 
embora. 
Reconheçam as razões para isso! É porque a maior 
guerra de Satanás está sendo travada neste momento. 
São as Missões dos verdadeiros profetas, que causam 

indignação. Sou Eu, Jesus, Quem lidera a batalha 
contra o mal e sou Eu, quem vai ganhá-la. 
Seu Amado Jesus 
 
683. Essas pessoas vão destruir as Minhas 
Igrejas e poucos serão autorizados a 
oferecer os Sacrifícios diários 
Recebido domingo, 20 de janeiro de 2013, 17:50 
 
Minha muito amada filha, Eu quero que Meus discípulos 
abracem as mudanças, que vem pela frente, sem medo. É 
por causa dessas mudanças, que o homem pode ser 
purificado. 
Os maus atos de guerra e da abolição dos seus 
direitos, feito para controlar a maneira em que seus 
Países são administrados, em breve acontecerão. Se 
esta batalha final, entre o Reino do Meu Pai e do diabo e 
seus espíritos malignos, não fosse para acontecer, então 
o mal não poderia ser destruído. 
Constantemente tentativas serão feitas, para assumir 
suas moedas e seu acesso pessoal ao dinheiro. Mas 
suas orações podem impedir esses líderes perversos 
de infligir essa tentativa de escravidão. Essas pessoas 
vão destruir as Minha Igrejas e poucos serão 
autorizados a oferecer os Sacrifícios diários. No 
entanto, haverá aqueles entre eles, que irão permanecer 
de pé por causa da Graça de Deus. 
Eles vão perseguir a Igreja e provocar uma grande 
divisão entre os líderes das Igrejas Cristãs, e haverá 
sacerdotes e clérigos que ainda ficarão de pé, porque se 
recusarão a submeter-se a essa pressão. 
Eles vão tentar impedir os Sacramentos do Batismo, 
da Comunhão e da Confissão e esses servidores 
sagrados, fiéis e corajosos, ainda continuarão a servir-Me. 
Lembrem-se: suas orações vão diluir o impacto e a 
gravidade destas provas. Quando Minhas almas 
escolhidas rezarem especialmente por esses atos de 
Misericórdia, Eu vou responder a suas chamadas. 
Seu Jesus 
 
684. Meu Tempo, que está entrelaçado com 
a Divina Vontade do Meu Pai, está quase 
sobre vocês 
Recebido segunda-feira, 21 de janeiro de 2013, 15:50 
 
Minha muito amada filha, Meu tempo na Terra pode 
parecer ter terminado com a Minha Crucificação, mas 
isso foi só o começo. 
Meu Tempo, que está entrelaçado com a Divina 
Vontade do Meu Pai, está quase sobre vocês e, 
finalmente, Eu virei mais uma vez, para envolver a 
Humanidade em Meu Sagrado Coração. 
Muito já foi conseguido, não só por vocês, Meus 
amados discípulos, mas pela fé da Minha Igreja, em 
levantar-se contra a perseguição, infligida ao Meu 
Corpo na Terra, pelos governos seculares. 
Eu amo muito Meus fiéis seguidores! Quanto conforto 
Me trazem, por causa da sua firme e leal fidelidade. O 
Espírito Santo é galopante nestes tempos e foi 
derramado como uma rede sobre a Humanidade, 
como um antídoto para o espírito do mal, presente nos 
corações dos homens. 
Meus seguidores, se vocês pudessem ver os espíritos 
malignos, que vagueiam pela Terra, buscando uma 
casa, como Eu os vejo, vocês morreriam de susto! 
Eles buscam refúgio nas almas humanas e nas casas que 
habitam. Almas, que não Me amam, que rejeitam a Deus e 
que seguem falsos ensinamentos, espalhados por 
Satanás, incluindo organizações da Nova Era (New Age) - 
que se representam como organizações religiosas e 
espirituais – se abrem para estes espíritos. Muitas destas 
almas seriam insultadas, se elas fossem informadas de 
que eram portadoras de tais espíritos malignos. Elas não 
iriam acreditar, mesmo quando mostrassem sinais de 
sofrimentos emocionais profundos. 
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Esses espíritos malignos, e são muitos, mostram-se a 
Mim, e contorcem na escuridão diante de Mim. Eu 
posso vê-los zombando e cuspindo em Mim de suas 
bocas vis. Quando eles estão presentes nos filhos de 
Deus, eles transformam a pessoa, em quem eles 
entraram, começando lentamente. Com o tempo, essas 
pobres almas, vão vomitar obscenidades contra Deus e 
contra as Leis, estabelecidas por Ele. Eles vão promover 
atos perversos, de todos os tipos, e vão com grandes 
esforços seduzir outras almas a cometer o pecado. 
Porque eles aumentaram a velocidade da sua 
infestação, o Espírito Santo, presente nos corações 
dos Meus seguidores, será palco de uma batalha 
poderosa, para ajudar a erradicar este mal. É por isso 
que a oração é tão importante! Suas orações, oferecidas 
para impedir a propagação das leis más, que ofendem a 
Deus, vão ser ouvidas e atendidas. 
Por favor, continuem a recitar a Cruzada de Orações 
(87), para proteger a sua nação do mal e para que atos 
perversos de perseguições possam ser mitigados. 
Seu Jesus 
 
685. Com o Dom do Espírito Santo, vocês 
profetizarão em Meu Santo Nome em todo o 
mundo 
Recebido terça-feira, 22 de janeiro de 2013, 10:24 
 
Minha muito amada filha, Minha Luz brilhará agora 
sobre as nações, que não foram ensinadas a Verdade. 
Onde não há nenhuma menção de Deus, Minha Divina 
Presença, irá agora preencher cada canto destas 
nações, que não Me honram, embora conscientes de 
Quem Eu Sou. O véu da escuridão será levantado e, 
enfim, estas almas famintas vão beber o Meu Espírito 
Santo e devorar Minha Santa Palavra. Depois de todo 
esse tempo, será dada a Verdade a eles, através da 
difusão dos Meus Grupos de Oração. 
Refiro-Me a essas nações, onde suas igrejas estão vazias, 
onde os Sacramentos são raramente disponibilizados, e 
onde as Missas diárias não são mais celebradas. Cabe a 
vocês, Meus amados discípulos, espalhar a Minha 
Palavra Sagrada, para que as almas das trevas, e 
aqueles que não sabem nada sobre Mim, sejam 
iluminados e incentivados, suavemente, para vir a Mim. 
Eu os abençoo, e pelo Poder do Meu profundo Amor 
por todos e cada um de vocês, Eu vou aumentar seus 
números, grandemente. Meus Grupos de Oração serão 
criados em cada País, e com o Dom do Espírito Santo, 
vocês profetizarão em Meu Santo Nome em todo o 
mundo. 
Lembrem a todos sobre os Meus Ensinamentos! 
Lembrem as almas para ler a Bíblia Sagrada, um dos 
maiores Presentes, dados a vocês por Meu Pai! Rezem 
as Minhas Orações; leiam as Minhas Mensagens 
Gloriosas e rezem para que vocês possam chegar até os 
corações mais endurecidos! 
Eu vou conceder-lhes muitos Dons e Eu vou instruí-
los a cada passo, que derem para o Caminho da 
Verdade. Seu Jesus 
 
686. Virgem Maria: É pelo poder da oração, 
que a Misericórdia do Meu Filho pode ser 
espalhada por todo o mundo 
Recebido quarta-feira, 23 de janeiro de 2013, 16:05 
 
Meus filhos, vocês devem esforçar-se para dedicar pelo 
menos 15 minutos por dia rezando as Cruzadas de 
Orações, porque isso é muito importante! 
Vocês devem encontrar o tempo para rezar essas 
orações, porque elas já estão mitigando muitas 
tragédias no mundo, que são causadas por essas 
pessoas perversas, que realizam atos do mal. 
Vocês nunca devem esquecer o poder da oração, ou o 
fato de que, através da Minha intercessão, Eu posso 
ajudá-los em sua luta com a sua fé. 

Muitos de vocês estão ocupados com outros assuntos em 
suas vidas, mas vocês devem fazer todos os esforços, 
para prestar homenagem ao Meu Filho! Para muitos a 
oração pode ser difícil. 
Pode ser difícil rezar em particular, e para quem não pode 
ver o Rosto mais perfeito e belo do Meu Filho Jesus 
Cristo, eles são facilmente distraídos. 
 
Aqui está uma pequena Cruzada de Orações (95): Para 
ajudar a encontrar tempo para a oração 
 
Ó Mãe da Salvação, vinde em meu auxílio, porque eu 
me esforço para encontrar o tempo para a oração. 
Ajudai-me a dar, ao Vosso amado Filho, Jesus Cristo, 
o tempo que Ele merece, para mostrar-Lhe o quanto 
eu O amo. Eu peço que Vós, minha Santíssima Mãe da 
Salvação, me alcanceis as Graças de que eu preciso 
e peçais ao Vosso Filho amado toda a Graça e favor, 
para que Ele possa me envolver no seio do Seu 
Coração Sagrado. Amém. 
 
Filhos, para seguir o Caminho da Verdade, tudo o que 
vocês precisam fazer é ter o tempo, que é necessário, 
para a oração. É pelo poder da oração, que a 
Misericórdia do Meu Filho pode ser espalhada por 
todo o mundo. Vai ser por causa do recital das 
Cruzadas de Orações, que o Pacto pode ser cumprido, 
por Meu Filho, para salvar o mundo. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
687. Peço aos Meus seguidores, para 
lembrar as pessoas sobre a importância da 
leitura da Bíblia Sagrada 
Recebido quarta-feira, 23 de janeiro de 2013, 16:40 
 
Minha muito amada filha, Eu estou alegre e satisfeito por 
causa do amor, que Meus discípulos guardam em seus 
corações por Mim. 
O Céu se rejubila com a velocidade em que Minhas 
Divinas Mensagens e Orações estão se espalhando 
por todo o mundo. Este é o tempo predito, desde 
muito tempo atrás, quando o Meu Santo Evangelho foi 
pregado em todo o mundo. 
Peço aos Meus seguidores para lembrar as pessoas sobre 
a importância da leitura da Bíblia Sagrada, a Palavra 
estabelecida, de acordo com a Vontade do Meu Pai. 
Hoje, a Minha Palavra é falada, mais uma vez, para 
incutir nas mentes das pessoas, a importância dos 
Meus Ensinamentos. A falha em não aceitar a Palavra de 
Deus, resulta na morte da alma. 
Cada homem na Terra nasceu com o livre arbítrio. Para 
cada homem, que recebeu a vida por Meu Pai, o 
Sacramento do Batismo foi disponibilizado, mas nem 
a todas as crianças de Deus foi dado acesso a este 
Dom importante, que limpa a alma e a livra dos 
demônios. 
Cada homem tem o direito à Verdade dos Meus 
Ensinamentos, mas nem a todo homem foi dada a 
Verdade. Em seu lugar, as falsas religiões foram 
alimentadas nas almas dos inocentes. Isso levou ao 
ódio um pelo outro, porque as mentiras, criadas e 
espalhadas por essas falsas religiões, infestaram os 
corações dos homens. 
A Verdade é que a Minha Santa Palavra é o alimento da 
alma. Sem ela, a alma murcha. Quando está vazia da paz, 
que Meu amor traz para ela, ela então procura consolo 
nos braços das coisas mundanas, que a drena de todo o 
conforto, eventualmente. 
Agora, que a Minha Santa Palavra está sendo acesa nos 
corações dos homens cansados, Meu Amor vai se 
espalhar, quando a Verdade é dada para a 
Humanidade. Esse Amor vai chamar as almas 
famintas, e assim Meu Plano de Salvação vai 
continuar. Vou fazer tudo o que é possível, com os 
corações das almas humildes - que realmente Me amam - 
a fim de salvar toda a raça humana. Não importa que deus 
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eles idolatram, porque, muito em breve, a Verdade será 
revelada a eles (no GRANDE ALERTA). Então, eles não 
vão querer mais nada, somente a Minha Gloriosa 
Presença. Seu Jesus 
 
688. Vou mitigar grande parte do 
sofrimento predito, através do poder dos 
Meus Grupos de Cruzada de Oração  
Recebido sexta-feira, 25 de janeiro de 2013, 20:00 
 
Minha muito amada filha, Eu desejo instruir Meus 
Grupos de Cruzada de Oração, de serem vigilantes, 
quando se instalarem em suas nações. Eles devem ter 
perto Água Benta (melhor Água Benta exorcizada), ter 
um Crucifixo presente (Crucifixo com Cristo, ou 
melhor um Crucifixo com Cristo e a Medalha de São 
Bento), e recitar esta Cruzada de Orações especial, 
para abençoar e proteger o seu Grupo de Cruzada de 
Oração. 
 
Cruzada de Orações (96): Para abençoar e proteger o 
nosso Grupo de Cruzada de Oração  
 
Ó meu querido Jesus, por favor, abençoai e protegei o 
Vosso Grupo de Cruzada de Oração, para que nos 
tornemos imunes aos maus ataques do diabo, e de 
quaisquer maus espíritos, que nos possam atormentar 
nesta Sagrada Missão de salvar almas. Que possamos 
permanecer leais, fortes e perseverantes, para 
mantermos o Vosso Santo Nome no mundo e nunca 
abandonarmos nossa luta de espalhar a Verdade da 
Vossa Santa Palavra. Amém. 
 
Por favor, rezem esta oração antes e depois de cada 
reunião de oração! 
Devo também instruí-los, Meus amados discípulos, 
para garantir que a oração é a base para todas as 
reuniões de oração. Eu não quero que transmitam 
negatividade ou criem medo entre vocês, porque tudo o 
que Eu trago é Amor e Misericórdia. 
Minhas Mensagens estão cheias de esperança e Eu vou 
mitigar grandes partes do sofrimento predito, através do 
poder dos Meus Grupos de Cruzada de Oração. O 
objetivo desta Missão é salvar almas; nunca houve 
qualquer outro objetivo. Minhas Mensagens são dadas 
para iluminá-los, para alertá-los para os perigos que 
afetam a sua fé, e para prepará-los para o Meu Novo 
Paraíso. 
Vão agora em paz. Vou cobrir cada Grupo de Cruzada 
de Oração com Minha Abundância de Graças, 
incluindo o Dom do Discernimento. Seu Jesus 
 
689. Eles vão chorar de alívio, quando 
perceberem que têm um futuro, em que a 
morte não mais existirá  
Recebido sexta-feira, 25 de janeiro de 2013, 23:20 
 
Minha muito amada filha, Meu Poder está surgindo 
através do Poder do Espírito Santo nos corações dos 
homens neste momento. Mesmo almas frias e 
distantes serão convertidas através dos Dons, que Eu 
derramo sobre a Humanidade, por causa das suas 
respostas generosas ao Meu chamado do Céu. 
Nenhuma nação vai deixar de aceitar a força do Espírito 
Santo; todas as pedras serão viradas; nenhum sacerdote 
inconsciente das Minhas Mensagens; todos os Meus 
amados discípulos serão tocados, com as notícias que Eu 
trago. Mesmo aqueles que Me rejeitam vão voltar uma 
segunda vez, para ouvir a Minha Palavra, porque o Meu 
Espírito toca os corações. 
Alegrem-se, porque em apenas dois anos desde que 
esta Missão começou, Minha Palavra é lida em mais 
de 200 Países e em quase 40 línguas! Vou continuar a 
espalhar Minhas Mensagens, em cada língua, entre os 

ricos e os pobres, entre os ateus e os Meus servos 
sagrados. 
Eu não faço diferença entre as pessoas, que não 
acreditam em Deus e aquelas que dedicam suas vidas a 
Mim, o seu Jesus. Cada alma é tão importante para Mim, 
quanto aquelas, que Me machucam; aquelas que Me 
traem; que Me fazem chorar; que Me atacam; Me 
crucificam e Me odeiam - Eu amo todas elas. Portanto, Eu 
sou paciente. Eu sei que, quando a Verdade entrar nelas 
(no GRANDE ALERTA), elas virão a Mim. Então elas vão 
chorar com alívio, quando perceberem que têm um futuro, 
em que a morte não mais existirá. 
Esta é a Minha Promessa e quando vocês estiverem 
preocupados e forem flagelados, abusados e se 
sentirem como tolos, isso é tudo que vocês precisam 
se concentrar: Este Novo Paraíso é para todos vocês. 
Quando lutarem para salvar almas, mantenham esta 
Promessa em seus corações! 
O seu amado Jesus 
 
690. Deus Pai: É por isso que só um 
milagre pode salvar a raça humana 
Recebido sábado, 26 de janeiro de 2013, 19:22 
 
Minha querida filha, Meu querido Filho, que sofreu uma 
morte tão cruel, em nome dos Meus filhos, está se 
preparando para sua Grande Misericórdia. 
Eu já concedi a Ele, até agora, o tempo necessário, para 
levar o maior numero de almas possível sob a Sua Divina 
Misericórdia, sem ter que abrir mão de uma alma perdida.  
O tempo está muito próximo para o Meu Presente para 
a Humanidade (o GRANDE ALERTA). 
O tempo em que o Meu Filho, o Messias, veio viver na 
Terra, foi desperdiçado pela Humanidade; eles O 
rejeitaram. A segunda vez, quando 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 ser, quando Eu, Deus, 
o Criador de tudo o que é, posso garantir que o livre 
arbítrio dos homens permaneça intocado. Neste presente 
do livre arbítrio, Eu não posso interferir. Quando ele for 
oferecido a Mim como presente por uma pessoa, é o 
presente mais precioso e perfeito de todos. 
Ao apresentar-lhes a prova dos seus pecados (no 
GRANDE ALERTA vamos ver o filme da nossa vida com 
os nossos pecados), Meu Filho pode incentivar as almas 
para responder ao Seu chamado. Então, quando o 
remorso for mostrado, Sua Misericórdia irá abranger 
bilhões de almas, que nunca poderiam ter sido salvas 
caso contrário. 
Rogo-lhes, queridos filhos, para se prepararem bem 
(para o GRANDE ALERTA)! 
Seu Pai Amor, Deus, o Altíssimo 
 
691. As profecias, contidas no Livro do 
Apocalipse, são conhecidas apenas 
parcialmente  
Recebido domingo, 27 de janeiro de 2013, 20:30 
 
Minha muito amada filha, tenho que informar Meus 
seguidores, que vocês vão ser castigados por alguns dos 
Meus servos sagrados. Vocês em breve vão ser 
instruídos, por alguns deles, a se afastar desta missão. 
Vocês serão tratados como Meus discípulos foram 
tratados, pelos sacerdotes do seu tempo. A eles 
também foi dito para se afastarem de Mim, e muitos 
não foram autorizados a entrar nos templos, para 
prestar homenagem a Deus, Meu Pai Eterno. 
Muito equívoco das Minhas Promessas para a 
Humanidade serão usados como um instrumentos, para 
incentivar outras pessoas a rejeitar-Me, pois Eu comunico 
Minha Santa Palavra ao mundo todo, neste momento. 
Vocês, Meus discípulos, vão ser acusados de heresia 
e dirão que não estão seguindo a Santa Doutrina. 
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Erros terríveis serão feitos por Meus servos sagrados, 
quando eles seguirem a bifurcação errada na estrada 
para o Meu Reino. Eles vão fazer isso por ignorância, 
porque muitos deles assumem que já sabem as profecias, 
que Eu ainda não revelei ao mundo, antes da Minha 
Segunda Vinda. 
Oh, eles estarão confusos, pois foram instruídos a fazer as 
coisas erradas, rejeitar Minhas advertências, dadas a 
todos, para a salvação das almas! As profecias, contidas 
no Livro do Apocalipse, são conhecidas apenas 
parcialmente. 
Nenhum dos servos sagrados na Minha Igreja 
compreende o Livro do Apocalipse, ainda. Eles serão 
informados, e isso Eu vou fazer em partes. É só para 
vocês saberem, quando Eu decidir a hora certa. 
Por favor, abram os seus corações para a Verdade! 
Tenham cuidado quando julgarem a Palavra de Deus, 
dada a Seus profetas escolhidos. Julgue-os severamente, 
e vocês serão julgados, em conformidade! Rejeite-os 
cruelmente, e vocês também vão ser rejeitados pela 
Minha Mão de Justiça! Aceite-os com amor, e Eu vou 
envolvê-los em Meus Santos Braços. 
Nada do que Eu lhes dou agora, contradiz o Livro do 
Meu Pai, pois isso não é possível. Eu venho agora, para 
concluir os Ensinamentos estabelecidos por Mim, durante 
o Meu tempo na Terra. Quando a Minha Missão for 
concluída, Meu Tratado será finalmente cumprido. Então, 
Eu trarei o Dom mais Glorioso, a Vida Eterna. 
Seu Jesus 
 
692. Em breve, eles vão passar uma lei, que 
vai proibir o significado da blasfêmia 
Recebido segunda-feira, 28 de janeiro de 2013, 21:15 
 
Minha muito amada filha, diga aos Meus discípulos, que 
eles nunca devem desistir da sua devoção a Minha Santa 
Palavra! 
O crescimento do ateísmo significa, que a simples 
menção de Deus, ou as Leis dirigidas por Ele, causam 
indignação. Tornou-se, como se fosse uma blasfêmia, 
mencionar o papel de Deus em suas vidas. 
Em breve, eles vão passar uma lei, que vai proibir o 
significado da blasfêmia, a fim de acabar com qualquer 
aliança pública a Deus. 
Vocês, Meus pobres seguidores, vão achar difícil levantar 
suas vozes em Meu Nome. Eles irão insultá-los e declarar 
coisas terríveis sobre Mim, mas vocês não serão capazes 
de Me defender. 
Esses Países Cristãos, cujo povo Me honra, não serão 
permitidos declarar seu Cristianismo, por causa da 
criação dessas leis, que desafiam os Meus 
Ensinamentos. 
Muitos não querem saber de Mim. Aqueles de vocês que 
querem, serão perseguidos. Com isso Eu quero dizer, que 
cada vez que vocês tentarem rezar a Mim, sua 
privacidade será interrompida. Cada vez que vocês 
tentarem receber os Sacramentos, eles serão para vocês 
de difícil acesso. 
Quando vocês criarem Grupos de Oração, será dito a 
vocês para parar. Cada grupo vai enfrentar, não apenas a 
oposição entre alguns setores, mas os impostores vão 
tentar infiltrar-se, a fim de estragar os frutos, que serão 
gerados como resultado. Nunca antes vocês 
testemunharam tal oposição em sua devoção a Mim, aos 
Meus Grupos de Cruzadas de Oração, ou às Minhas 
Mensagens. 
Muitos sacerdotes e clérigos responderão rapidamente à 
Minha chamada, porque eles Me conhecem e reconhecem 
a Minha Voz. Muitos continuarão a ser chamados, pois 
Meu pedido para preparar as almas, a quem foram 
confiados, serão respondidos.  
Mas, como o números deles aumenta, outros vão se 
levantar com indignação e condenação. Eles vão sofrer 
por causa do seu amor por Mim. Seus inimigos serão 
compostos por aqueles que me amam, mas que estão 
sendo mal orientados por outros, a quem juram fidelidade. 
Outros serão tentados pelo espírito do mal, para Me 

denunciar. Eles vão fazer isso, para evitar, que o Meu 
Plano, para cumprir a Vontade do Meu Pai para salvar 
almas e abraçar todos os filhos de Deus em Seu Novo 
Paraíso, se cumpra. 
Vocês devem resistir a esses esforços, mas continuem 
dignos, em todos os momentos. Continuem rezando por 
aqueles Meus servos sagrados, que vão, como Judas 
antes deles, Me beijar numa bochecha, enquanto Me 
traem com a outra. 
Eu vou ficar com vocês durante esse tormento, pois vocês 
ficarão chocados com o veneno, que sair da boca 
daqueles, que dizem ser Meus discípulos. Seu Jesus 
 
693. A ascensão do ódio, assassinato e 
falta de caridade é intensa e o pecado 
infestou a Terra como um incêndio 
Recebido terça-feira, 29 de janeiro de 2013, 04:15 
 
Minha muito amada filha, a fúria de Satanás derrama 
sobre a Terra e o Espírito Santo aumenta Sua Divina 
Presença dentro das almas de muitos, através desta e 
outras Missões, sancionadas por Mim. 
A ascensão do ódio, assassinato e falta de caridade é 
intensa e o pecado infestou a Terra como um incêndio. 
O tempo para a preparação para o Grande Dia do Meu 
Retorno tem que começar agora com muito cuidado. 
Como vocês, Meus amados seguidores, respondem ao 
Meu Chamado, vou aumentar sua fé e vocês vão se 
multiplicar por toda parte. 
Esta missão é o culminar de todas as instruções, 
dadas para a Humanidade através do Meu Pai, a todos 
aqueles que vieram antes de vocês. Vocês não 
percebem que, desde o início, os profetas, quando 
descreveram o Dia do Senhor, se referia ao Meu 
Tempo, o tempo em que Eu vou cumprir o Pacto 
Final? 
Meu Plano é chegar e dar-lhes a vida eterna, que Eu 
prometi quando os libertei das cadeias do pecado, pela 
Minha Morte na Cruz. Para aqueles de vocês, que estão 
receosos Comigo, saibam que Eu nunca poderia enganá-
los em uma Missão como esta! Eu não lhes pediria para 
Me ajudar a salvar almas, lutar contra o mal, ou encorajá-
los a rezar, se não fosse Eu, o seu Jesus, a chamá-los 
agora! 
Meus pobres pequeninos, vocês estão vivendo em um 
deserto, não da sua própria criação. Eu sou a sua única 
saída. Se vocês não Me seguem agora, vão perder tempo 
vagando, se perder e se distrair. Sua fé só pode ser 
mantida forte através dos Sacramentos. Mantenham a 
sua fé e sigam-Me! Isso é tudo o que Eu peço. E rezem 
para a salvação das almas! 
Eu nunca vou lhes condenar por não aceitar estas, Minhas 
Santas Mensagens. Mas eu nunca vou lhes perdoar, se 
blasfemarem contra a Palavra de Deus, dada a vocês pelo 
o Poder do Espírito Santo! Se vocês não acreditam em 
Minhas Mensagens, então vão embora e continuem com 
sua devoção em Mim! 
Meus queridos discípulos, vocês vão se mover 
rapidamente para criar um grande exército e uma forte 
defesa contra os inimigos de Deus. E como este 
aumenta em força, por favor, incentivem o maior número 
possível dos Meus servos sagrados, para ajudá-los! Que 
eles não se importem com a resistência que encontrar, 
pois é importante que celebrem as Missas diárias, 
para alimentar com o Sacramento da Santa 
Comunhão, a quem precisa. Seu Jesus 
 
694. A Intervenção do Meu Pai já começou 
e a Sua ira abalará a Terra 
Recebido terça-feira, 29 de janeiro de 2013, 23:10 
 
Minha muito amada filha, a destruição da vida humana, 
pelas mãos daqueles, que não honram a importância 
deste Dom de Deus, está aumentando. A Ira do Meu 
Pai, por causa deste pecado abominável, chegou a tal 
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ponto, que Seus rugidos (*) podem ser ouvidos ao 
longo dos Céus. 
A Mão de Sua Ira irá expulsar esse mal, Ele vai arrancar 
esses homens maus e destruí-los. Para cada homem, 
abatido como um animal, Meu Pai vai jogar o perpetrador 
no fogo do inferno. 
Por favor, saibam que, como as guerras aumentam, os 
ímpios entre estes ditadores serão desafiados. Eles serão 
eliminados e vão ser julgados, atrairão sobre si o peso 
da Justiça. 
Os homens não podem ver o que Eu vejo. Eles não 
sabem a extensão do mal, o que resulta na destruição da 
vida, na destruição da Terra e na perseguição dos 
homens, por seus irmãos e irmãs. 
A Intervenção do Meu Pai já começou e Sua ira 
abalará a Terra. Basta! O fracasso do homem para 
aceitar a Verdade da Existência de Deus é a raiz deste 
mal. Os homens jogam com a vida, como se eles 
controlassem tudo o que está sobre a Terra, sobre a qual 
eles não têm autoridade. Deus não autoriza a continuação 
desse mal. Haverá uma Intervenção Divina e o temor de 
Deus será sentido por aqueles, que não aceitam Suas 
Leis. Seu Jesus 
 
(*) Joel 4, 16: O Senhor rugirá de Sião, trovejará de 
Jerusalém; os céus e a terra serão abalados. Mas o 
Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza 
para os israelitas. 
Oséias 11, 10: Eles seguirão o Senhor, que rugirá como 
um leão; ao seu rugido tremerão os filhos do ocidente; 
Amos 1,2: Ele diz: O Senhor rugirá em Sião, de 
Jerusalém faz sair o Seu grito! Choram as pastagens dos 
pastores, seca até o pico do Carmelo. 
Amos 3,6-8: O leão ruge, quem não temerá? O Senhor 
Deus fala: quem não profetizará? 
 
695. Mãe de Deus: O exército remanescente 
de Cristo triunfará 
Recebido quinta-feira, 31 de janeiro de 2013, 15:30 
 
Meus amados filhos de Deus, Eu sou sua Mãe Celestial, a 
Mãe da Misericórdia, a Mãe da Salvação. Vocês são Meus 
filhos preciosos e Eu cobri a todos com o Meu véu da 
salvação, pois suas almas cansadas lutam em dor. 
Meus filhos, rezem a Meu Filho, com plena fé e confiança 
na Sua Misericórdia. Ele nunca vai deixar vocês para 
baixo. Enquanto vocês suportam dor e tristeza, porque 
vocês sabem a Verdade, e se sentem miseráveis, por 
causa da maldade que veem ao seu redor, vocês devem 
estar em paz! Porque estão cercados com o Amor de 
Deus, Meu Pai, e são abençoados com as Graças que 
Meu Filho concede a vocês, e isso enriquece suas almas. 
Vocês não devem permitir que o medo e as preocupações 
possam distraí-los do papel, que Meu Filho já conquistou 
para vocês. O exército remanescente de Cristo 
triunfará e trará, em seu rastro, bilhões de almas, que 
irá apresentar diante do Trono de Deus. 
Que Bênção foi dada a vocês! Aqueles entre vocês, 
que irão liderar e ajudar aos Grupos de Cruzadas de 
Orações do Meu Filho, estão salvando bilhões de 
almas! Estas orações são como nenhumas outras, 
porque foram dadas à Humanidade como um Dom, 
com Graças Especiais, que foram aplicadas. Sem 
vocês saberem, as almas que ajudam a salvar, são 30 
vezes mais, quando rezam estas orações! Elas 
permitem que confortem o Coração do Meu Filho, por 
aumentar e fortalecer as almas em números, que Ele 
precisa para cumprir o Seu Plano de Salvação! 
Obrigada por responder ao Apelo do Meu Filho do Céu! 
Muitas graças foram dadas a vocês nas últimas duas 
semanas. Os frutos dessas graças ficarão mais claros, 
quando avançarem no Caminho da Verdade, para a vida 
eterna. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
 
 

696. Deus Pai: Eu vou acabar com aquelas 
nações, que cospem na Minha cara 
Recebido sexta-feira, 1° de fevereiro de 2013, 16:20 
 
Minha querida filha, Meu coração está partido neste 
momento, porque os homens, através da maldade dos 
seus pecados, finalmente tentaram a Minha paciência! A 
Minha dor é agravada pela Minha Ira, porque Eu não 
posso permitir que a infestação, que aconteceu a 
Humanidade em um tal nível, continue. 
Minha Mão de Justiça cairá agora em nações, que 
desafiam, descaradamente, as Minhas Leis. O ódio do 
homem para com seus companheiros, com os irmãos e 
irmãs, é palpável, por toda a Terra, e tem muitas formas. 
Para o homem mortal a Minha mensagem é: Parem 
suas más ações agora, ou o Meu Castigo vai acabar 
com tudo que vocês fazem e vocês vão sofrer a dor 
eterna! 
Vocês não tem o poder de tirar a vida, porque Eu Sou o 
Autor da Vida! Só Eu dou a vida. A vida não vem de 
qualquer outra fonte. Só Eu posso tirá-la! Quando 
interferirem com o Meu Plano Divino, vou interrompê-
los! Este Plano tem sido menosprezado por vocês, 
criaturas, a quem Eu tenho dado tanto! Ele foi atacado e 
rasgado, como se não tivesse consequência. 
Suas guerras vão aumentar, pois Eu trarei a morte aos 
seus líderes ímpios. Eu vou encontrá-los, pegá-los e 
lançá-los para o abismo, onde a besta será a sua 
companheira eterna! Vocês vão chorar, a ponto de 
rasgar seus olhos de sofrimento, por causa das 
atrocidades cometidas contra Meus filhos! 
É por causa dos pecados contra os inocentes, cujas vidas 
destruíram, que o Meu Castigo será lançado sobre vocês! 
Nenhuma nação escapará a este Castigo, e o nível da 
Minha Punição será de acordo com as profundezas dos 
pecados, ao qual vocês se rebaixaram. 
Vocês podem pensar que Meu Castigo é duro, mas sem 
ele, vocês iriam destruir um ao outro. Se Eu não 
intervisse, o mundo deixaria de existir, porque, com as 
más tecnologias, que criaram, iriam quebrar o mundo ao 
meio. 
E Eu não permitirei que façam isso! Meu Poder é Todo-
Poderoso e vocês vão testemunhar agora as Minhas 
Punições, quando estas caírem sobre a Humanidade. 
Arrependam-se! Rezem pelos seus companheiros 
pecadores e, especialmente por aqueles, que têm sido 
infestado pelas trevas do mal! Eu vou acabar com as 
nações, que cospem na Minha cara, e que perderam o 
controle. Aqueles, que perseguem os outros, vão 
sofrer a dor, que lhes causaram! 
Seu Pai, Deus, o Altíssimo 
 
697. Os sinais, que mandarei, serão 
instantaneamente reconhecíveis 
Recebido sábado, 2 de fevereiro de 2013, 15:30 
 
Minha muito amada filha, Eu amo você e estou com você 
a cada segundo nesta Santa Missão. Eu estou presente, e 
vou orientá-la em todas as tarefas, que você realizar, para 
garantir que a Minha Palavra seja espalhada a cada um 
dos filhos de Deus. 
Nunca permita que a interferência, ou contratempos, 
possa impedir ou atrasar esta Missão, que agora é 
urgente, para salvar a Humanidade! 
Quando Meus seguidores se reunirem em Grupos de 
Oração, eles também irão sentir Minha Divina 
Presença, e Eu Me farei conhecido a eles de várias 
formas. Os sinais, que mandarei, serão 
instantaneamente reconhecíveis. 
Eu derramarei Meu Amor, Minha Cura, Minhas Graças e 
Minhas Bênçãos. Esta é uma época em que nada é 
impossível para o bem de todos, se está de acordo com a 
Vontade de Deus. 
 
Agora, quando Meus Grupos de Oração estão juntos e 
interligados, Meu exército remanescente irá florescer 
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e crescer. No início as sementes foram plantadas em 
apenas alguns corações, mas cresceram e se 
multiplicaram em mais de 200 Países; muitos dos 
quais são desconhecidos para vocês, Meus queridos 
seguidores. 
Continuem a construir a fundação, um passo de cada vez! 
Cada pedra virada é importante, porque finalmente ela irá 
criar a escada ao Céu. Seu Jesus 
 
698. Não vai demorar muito, para a Fase 
Final da Purificação da raça humana 
começar 
Recebido domingo, 3 de fevereiro de 2013, 22:50 
 
Minha muito amada filha, hoje é um dia especial, porque 
Meu Amor pela Humanidade aumenta como um grande 
oceano, como uma última tentativa, para derramar Minhas 
Graças sobre as suas almas. 
Eu toco o coração de cada homem, mulher e criança, de 
formas diferentes, de modo que eles estejam cientes da 
presença do Amor e boa vontade. Muitos respondem, 
muitos não o fazem. No entanto, há um sentimento de 
Amor profundamente enraizado dentro de seus corações, 
desta Presença Divina de Deus. Os homens são 
amarrados ao Meu Sagrado Coração, embora eles 
talvez não entendam isso. Meu Sangue flui, como que 
através de uma artéria, na vida de cada filho de Deus. 
É o elo, que une todos em uma família. Esta santa 
família forma as raízes da árvore, que irá brotar muitos 
ramos no Meu Novo Paraíso. 
Muitas destas almas endurecidas vão amolecer no tempo 
e permitir-Me abraçá-las. Estou preparando todos vocês 
para Minha Grande Misericórdia (o GRANDE ALERTA). 
Algumas dessas almas endurecidas vão cair e murchar, e 
em seguida, elas serão varridas sem vida restante. Mas, a 
maioria dos filhos de Deus vão saber, instintivamente, 
quando for a hora certa. Eles vão saber, que todos eles 
vêm da mesma família, e aceitar que foram gerados por 
Meu Pai. 
Ele, o mais amoroso de todos os pais, está com grande 
dor neste momento, e profundamente magoado com a 
escuridão, que Ele testemunha nas almas de muitos dos 
seus filhos. Não vai demorar muito para a Fase Final da 
Purificação da raça humana começar. Isso significará 
a separação dos bons dos maus. Isso vai quebrar o 
Coração do Meu Pai, mas deve ser feito. É como se 
Ele estivesse preparando Seu jardim, para que seja 
saudável e perfeito. As ervas más devem ser 
destruídas ou elas vão se espalhar e infestar as 
lavouras saudáveis. 
Estejam preparados em todos os momentos! 
Seu Jesus 
 
699. O homem deve esforçar-se, em todo 
momento, para ser como Eu 
Recebido segunda-feira, 4 de fevereiro de 2013, 22:45 
 
Minha muito amada filha, como as calamidades crescem, 
em todo o mundo, em um nível mais simples, o homem 
deve esforçar-se, em todos os momentos, para ser como 
Eu! 
Em suas vidas diárias, é importante tratar os outros como 
Eu lhes ensinei, durante o Meu Tempo na Terra. Vocês 
devem sempre pensar primeiro, antes de tomar 
qualquer atitude, que afete a outra pessoa de forma, 
que poderia causar conflitos. Quando vocês forem 
solicitados para ajudar, ajudem! Se alguém cria uma 
contenda com você, e você sabe que vai causar mal a 
outros, você deve parar com isso! Como vocês se 
comunicam com os outros, terão um efeito direto 
sobre a sua paz de espírito. Tratem os outros 
injustamente, falem mal deles ou tentem enganá-los, e 
vocês vão fazer isso sobre si mesmos! Porque Eu vou 
julgar vocês, como vocês trataram os outros. Alguma 
coisa boa, dentro de seus corações, nutri-os, para que 
possam se tornar um vaso, para tratar os outros como 

Eu os trataria. Pois, cada ação que vocês tomam para 
Me agradar, dá grande Glória para Deus. 
Busquem sempre a Verdade em suas vidas diárias, 
porque isso vai ajudá-los em sua luta contra o mal, 
que vão encontrar colocado contra vocês, durante 
todas as fases desta jornada Comigo. Seu Jesus 
 
700. Mãe de Deus: Muitos vão se sentir 
sozinhos em sua busca para formar Grupos 
de Oração 
Recebido terça-feira, 5 de fevereiro de 2013, 19:45 
 
Meus filhos, vocês devem procurar o conforto de uns 
aos outros, quando se reunirem, em cada canto da 
Terra, para formar o Exército Remanescente do Meu 
Filho. 
Muitos vão se sentir sozinhos, em sua busca para formar 
Grupos de Oração, e às vezes poderão sentir que é inútil. 
Para cada Grupo de Oração que foi formado, para 
rezar as Cruzada de Orações, uma Graça especial será 
dada a vocês por Meu querido Filho. 
Ele está presente em todos os Grupos e vai 
demonstrar isso. Vocês vão sentir o Seu Amor e então 
vão testemunhar os frutos, que derramarão e espalharão a 
Sua Palavra Santíssima. 
Filhos, vocês são abençoados pois receberam o Dom da 
humildade, porque somente aqueles, que aceitam a 
Palavra do Meu Filho, sem dúvida, trarão muitas 
conversões, por causa de seus Grupos de Oração. 
O Espírito Santo está agora a avançar, rapidamente, 
entre vocês, queridos filhos, e isso Me traz muita alegria, 
por ver o quanto Ele mexe com as suas almas. 
Vocês devem permanecer unidos, Meus pequenos filhos, 
porque o Meu Filho precisa do seu amor e compromisso, 
para que Ele possa salvar a Humanidade. No entanto, 
vocês se tornarão alvo para o maligno, ele vai reunir mais 
demônios sob suas asas, para se infiltrar entre vocês e 
causar divisão. Reconheçam essas tentativas, por aquilo 
que são, e confiem completamente em Meu Filho! 
Chamem-Me, a sua amada Mãe, para manter seus 
Grupos de Cruzada de Orações unidos! 
 
Cruzada de Orações (97): Para unir Grupos de 
Cruzadas de Orações 
 
Ó amada Mãe da Salvação, Eu Vos imploro para 
unirdes, através de Vossas orações, todo o Exército 
Remanescente de Deus, em todo o mundo! Cobri 
todos os Grupos de Cruzadas de Orações com a 
Graça da Salvação, derramada sobre nós, pela 
Misericórdia de Vosso Filho, Jesus Cristo! Enviai os 
Vossos Anjos, para cobrirem cada um de nós, e, 
especialmente, os sacerdotes, que lideram os Grupos 
de Cruzadas de Orações. Ajudai-nos a evitar as 
distrações, que causam divisão entre nós, e protegei-
nos com o Vosso Dom de armadura, de modo que nós 
nos tornemos imunes aos ataques, que teremos de 
suportar, por causa do nosso amor por Jesus Cristo, 
nesta Santa Missão, para salvar almas. Amém. 
 
Vão em paz, Meus queridos filhos, e saibam que o 
Exército Remanescente de Deus, através da Graça do 
Meu Filho, irá ajudá-Lo a salvar bilhões de almas. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
701. Mãe de Deus: Vocês devem rezar por 
todos aqueles em lugares elevados, com 
poder sobre suas nações 
Recebido quarta-feira, 6 de fevereiro de 2013, 14:55 
 
Minha filha, vocês devem dedicar todas as suas orações, 
agora, para essas almas perdidas, que não vão 
reconhecer a Existência de Deus. 
Espalhadas por todo o mundo, essas pobres almas estão 
vivendo num momento, em que elas são atormentadas 
com mentiras. Essas mentiras são plantadas em seus 
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corações pelo enganador. Sem a Luz de Deus em seus 
corações, elas não têm nada para olhar à frente. Eles não 
honram a Deus, então, em vez disso, elas tentam 
encontrar um substituto. A substituição geralmente toma a 
forma de idolatria para outras pessoas, ou de coisas 
materiais. Tudo o que elas recebem, ao final da sua busca 
pela paz, é tumulto e confusão. Elas nunca vão encontrar 
a paz, sem amar a Deus. 
Meu amado Pai, através da Misericórdia do Seu Filho, 
Jesus Cristo, derrama o Seu Amor e Luz sobre tais almas. 
Elas não aceitam essas Graças e viram as costas para o 
único caminho que elas têm, para alcançar a paz e a 
felicidade eterna. 
Vocês devem rezar por todos aqueles em lugares 
elevados, com poder sobre suas nações, pois eles 
sofrem muito. Eles são alvo do maligno diariamente, 
para que possam ser usados como um meio para 
provocar dificuldades nas vidas dos filhos de Deus. O 
plano deles de destruir todos os traços de Deus nas 
vidas das nações que eles controlam, já está em vigor.  
Quando eles revelarem sua verdadeira intenção, 
também irão se tornar vítimas, como aquelas almas, 
que sofrem sob seu regime. 
Aqui está a Cruzada de Orações, que vocês devem rezar 
para iluminar os governos, para que a Graça de Deus 
possa cobrir os líderes mundiais. 
 
Cruzada de Orações (98): Que a Graça de Deus cubra 
os líderes mundiais 
 
Ó minha Santíssima Mãe da Salvação, por favor, pedi 
a Vosso Filho que Ele derrame as Suas Graças e o Seu 
Amor sobre os líderes que controlam o mundo! Rezai 
para que a Luz de Deus os cure da cegueira e 
desbloqueie os seus corações de pedra! Impedi-os de 
infligirem perseguições contra pessoas inocentes! 
Por favor, rezai para que sejam orientados por Jesus, 
e os proíba de impedirem que a Verdade dos Seus 
Ensinamentos seja espalhada para as nações, em 
todo o mundo. Amém. 
 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
702. Deus Pai: Vem e sigam Meu Filho, ao 
longo do Caminho da Verdade 
Recebido quinta-feira, 7 de fevereiro de 2013, 23:30 
 
Minha querida filha, que importa, que Meus filhos amem 
tanto as coisas boas, que Eu forneço na Terra? 
Que importa, que o mundo bonito, que Eu Criei, é tão 
amado e admirado por Meus filhos? 
Que importa, que os Meus filhos se amem uns aos outros, 
e encontram alegria em outros? 
Todos estes são presentes Meus, seu amado Pai. Vocês 
nunca devem temer esses presentes maravilhosos, nem 
devem se sentir culpados, quando eles lhes trazem 
prazer. 
O Presente mais importante, porém, que Eu trouxe, é o 
Meu Amor por cada um de vocês. Este é um Amor 
único, e o amor que vocês têm em seus corações para 
outros, tem apenas uma pequena semelhança com o Meu 
Amor Todo-Poderoso. 
É somente quando vocês colocam o seu amor por 
estes presentes especiais, antes de seu amor por 
Deus, vocês vão deixar de sentir a paz. Então, se vocês 
encontram alegria nos presentes que Eu os dei, eles só 
podem ser apreciados corretamente, quando são 
combinados com amor puro de coração para o Criador de 
vocês. 
A prova para vocês que Eu sempre dou o Meu abraço 
de Amor a vocês, foi, quando Eu enviei o Meu Filho 
unigênito, para livrá-los do pecado. Ele era Meu maior 
Presente e, através Dele, vocês vão encontrar a vida 
eterna no Meu Novo Paraíso. 
O Caminho até os Portões do Paraíso foi preparado 
para vocês e vai ser moldado com cuidado, através 
DESTA Última Missão do Céu. 

Venha, sigam Meu Filho ao longo do Caminho da Verdade 
e permitam que Ele os reúna em um casulo de segurança, 
através da Sua Grande Misericórdia. 
Estendo Meus Braços Sagrados e abraço vocês para o 
Pacto do Meu Filho, pois Ele prepara os estágios finais 
para trazer todos os Meus filhos para Mim. 
Sua casa vai ser entrelaçada com a Minha. Paciência, 
perseverança, sofrimento, lágrimas e amor por Meu Filho, 
tudo vai ser combinado, quando vocês caminharem por 
este difícil caminho até Mim. Somente aqueles, 
suficientemente fortes, atingirão as etapas finais. 
Seu amado Pai, Deus, o Altíssimo 
 
703. Eu Sou seu Mestre, e por Mim, vocês 
vão entender os Mistérios do Meu Divino 
Plano Final  
Recebido sexta-feira, 8 de fevereiro de 2013, 23:45 
 
Minha muito amada filha, se as pessoas perceberem o 
Dom que Eu estou a outorgar à Humanidade, quando Eu 
levantar para a vida os mortos e os santos, que vão juntar-
se aqueles, que concedi o Dom da vida eterna no Meu 
Reino, vocês realmente entenderão, em seguida, esta 
bênção muito especial. 
Perder um ente querido pela morte na Terra, pode ser 
muito doloroso e provoca dor angustiante. Mas a Minha 
Promessa de unir vocês, com os que morreram em estado 
de Graça, como um, vai unir todos os filhos de Deus de 
uma forma verdadeiramente gloriosa. 
As famílias vão se unir. Entes queridos se reúnem e isso 
vai resultar em uma grande festa. Todos aqueles, que são 
abençoados a entrar em Meu Novo Paraíso, que oferece a 
vida eterna, serão surpreendidos pela magnitude do Meu 
Grande Dom. 
Preparem-se para a morte! Não a temam! Mas, saibam 
que não é fácil entrar no Céu. Muita preparação espiritual 
é exigida. Quando entenderem claramente a vida 
maravilhosa, que espera por vocês, na Minha Segunda 
Vinda, então vocês vão entender o que é esperado de 
vocês. 
Vocês devem, não somente, seguir as Minhas 
instruções, neste momento, mas devem assumir a 
responsabilidade de ajudar-Me a salvar as almas 
daqueles, que não têm interesse em Mim e que não 
têm o desejo de salvar as suas almas, redimindo-se 
diante de Mim, ou receber os Sacramentos. Isso é 
porque eles fizeram uma decisão consciente, para manter 
Minha Existência separada das suas vidas no dia-a-dia. 
Eu sou algo de que eles podem ser vagamente 
conscientes - algum conceito espiritual, que eles não 
podem compreender. A razão é que eles não estão 
interessados em fazer as mudanças, que são necessárias, 
para que possam tornar-se dignos do Meu Reino. 
Estas almas mornas perdidas são Minha maior 
preocupação, porque seus números são grandes, e, 
lentamente, elas estão à deriva mais e mais longe de Mim. 
Eu Me consumo por estas almas. A única maneira que Eu 
posso incentivá-las é através das comunicações 
modernas, a fim de obter a sua atenção. Cada pedra será 
movida. Tudo que estiver ao Meu alcance será feito, para 
trazê-las para Mim. 
E finalmente há as almas - não por culpa própria - que 
nunca ouviram falar de Mim. Quem nunca ouviram sobre 
a Minha Morte na Cruz, ou das implicações, que tem isso 
para o futuro de sua existência. Eu preciso dizer-lhes a 
Verdade. Eu preciso ensiná-los. Eu preciso fazer Minhas 
mensagens simples. Eu preciso mostrar-lhes a prova da 
existência das suas almas, e vocês, Meu exército, vão Me 
ajudar a fazer isso. 
Haverá muitas tarefas exigidas de vocês na salvação 
de todas as almas, e Eu, o seu Jesus, vou mostrar-
lhes como estas podem ser trazidas. Vou instruí-los 
com mais detalhes e espero, que vocês respondam ao 
Meu Chamado, não importa o quão impossível a tarefa 
pode parecer. 
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Me amem e confiem em Mim, pois Eu Sou seu Mestre, e 
por Mim vocês vão entender os Mistérios do Meu Divino 
Plano Final. Então, tudo vai ser feito e o mundo estará 
pronto para o Meu Regresso Glorioso. 
Seu amado Mestre, Jesus Cristo 
 
704. Nunca se esqueça que você é a 
escritora. Eu sou o Autor. 
Recebido sábado, 9 de fevereiro de 2013, 15:50 
 
Minha muito amada filha, as Minhas Mensagens 
espalham-se rapidamente, e você, neste momento, é 
vítima de um ataque feroz por Satanás e seu exército de 
demônios. Eles dançam em torno de você em todos os 
lugares, a fim de distraí-la, feri-la e atormentá-la, tudo com 
um objetivo: Isto é para acabar com esta missão. 
Digo isso para alertá-la: quanto mais Minha Santa Palavra 
for ouvida e quanto mais os homens têm fome de 
aproveitar-se das Minhas Graças, mais miséria será 
levada para você suportar. Todos os envolvidos com esta 
missão vão sentir agora os efeitos de tais ataques. Isto é 
como você vai saber que eles vêm do maligno. 
Você será atormentada com a tentação de reduzir a 
quantidade de tempo que Me dá, através das suas 
orações. Você vai ser interrompida a cada segundo, 
quando tentar completar as tarefas necessárias, para 
fazer a Minha Santa Vontade. 
Desafiada, em cada oportunidade, por outros, que tentam 
impedir a publicação dos Meus Livros, você vai se tornar 
frustrada e incapaz de dar o próximo passo para a frente. 
Então, como um poderoso chute no estômago - um 
verdadeiro sinal de ataque satânico - você vai ser 
desprezada por todos aqueles, que fornecem ligações 
importantes nesta missão. E, quando você achar que essa 
missão é impossível, Eu vou abrir uma porta, depois outra, 
e vou continuar a tirar todas as barreiras, até que Meus 
Desejos sejam cumpridos. 
Este é um ponto de virada no Meu Plano Divino de 
Salvação. Desde este dia em diante, a Minha Palavra 
vai se tornar mais alta, que poucos serão capazes de 
ignorá-la. Então, todas as nações, em todas as 
línguas, vão saborear a Verdade. Alguns vão engolir a 
Palavra de Deus. Outros vão cuspi-la para fora, e depois 
haverá aqueles, que vão se sufocar, tão duros seus 
corações se tornam. 
Toda vez, que você sente que esta Missão tornou-se 
impossível de cumprir, saiba que não é pela sua mão, que 
faz a Minha Palavra ouvida em todas as nações, é por 
Minha Mão, Minha Voz e Meu Poder, através do 
Espírito Santo, que esta Missão é dirigida. 
Nunca se esqueça que você é a escritora. Eu sou o 
Autor. Meu Poder flui através de você. Meu Sofrimento 
flagela sua mente e seu corpo. Quando você sentir dor, é 
Minha Dor que você sente. Quando você é atormentada, 
por obstáculos, colocados antes de você por Satanás, Sou 
Eu, Jesus Cristo, que provoca. Você é simplesmente o 
veículo. Nunca se esqueça disso, e seja grata por ter sido 
abençoada com tal Dom! 
Você já tem capacidade para Me entregar esses 
problemas e continuar fazendo o que é exigido de você, 
Minha filha! Meu Plano é salvar todas as almas vivas no 
mundo de hoje, e Satanás vai travar uma guerra 
terrível para Me impedir. Qualquer pessoa, que trabalha 
Comigo, será um alvo e só o seu amor e confiança em 
Mim vai sustentá-los nestes tempos turbulentos. 
Seu Jesus 
 
705. Minha Palavra vai se espalhar na 
Austrália e Nova Zelândia 
Recebido domingo, 10 de fevereiro de 2013, 02:18 
 
Meus amados discípulos, vocês trazem lágrimas de alívio 
para os Meus Olhos Sagrados. 
Suas Nações bonitas, cheias de ricos recursos 
naturais abundantes, são vazias de alma. As Nações da 
Austrália e da Nova Zelândia são exuberantes, por um 

lado, por causa do presente que Meu Pai lhes legou, e de 
outro lado, elas são improdutivas. 
Eu chamo as suas Nações, agora, para Me ajudarem a 
acender a sua fé e espalharem a Minha Santa Palavra, 
de modo que ela vai nutrir as almas de todos os filhos 
de Deus em seus Países. 
Minha Palavra será distribuída na Austrália, através 
dessa, a Minha última Missão, para salvar as almas na 
Terra. 
A você, Minha filha, vai ser dado o Dom do Espírito Santo, 
a fim de trazer-Me as almas, que Eu anseio. Vocês, Meus 
seguidores, têm uma carga pesada de suportar, porque a 
Palavra de Deus, é desconhecida para milhões de 
pessoas, entre suas nações. Muitas poucas igrejas, dentro 
das comunidades Cristãs, são utilizadas da maneira em 
que deveriam. Elas são conchas vazias e Eu estou 
descontente com a fé fraca, que existe entre vocês. Vocês 
têm muito a aprender e muito a ganhar, quando Me 
seguem - por sua própria vontade - no Caminho da 
Verdade. 
Meu plano para preparar as suas almas e solicitar a 
sua ajuda para salvar essas almas, que não acreditam 
em Deus, é grande. Minha missão é chamar os ateus e 
cobri-los com o Meu Espírito Santo, para que Minha Voz 
seja ouvida, rapidamente. Aqui está uma Cruzada de 
Orações especial, para a Salvação da Austrália e Nova 
Zelândia. 
 
Cruzada de Orações (99): Pela Salvação da Austrália e 
Nova Zelândia 
 
Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, em Nome do Vosso 
amado Filho, Jesus Cristo, tende Misericórdia de 
todos os Vossos filhos na Austrália e Nova Zelândia! 
Perdoai-nos a nossa rejeição à Vossa Santa Palavra! 
Perdoai-nos o pecado da indiferença! 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 Vós 
concedais a todos nós as bênçãos de que 
necessitamos, para garantir que apenas a Verdade da 
Vossa Santa Palavra possa ser ouvida e que a todas 
as almas sejam concedidas as chaves para a vida 
eterna. Amém. 
 
Muito em breve, o Meu Espírito Santo vai devorar suas 
almas e vocês vão marchar adiante com uma 
confiança calma, quando declararem a Verdade a 
todos aqueles, com quem entrarem em contato. 
Sejam gratos por esta bênção, com que cubro agora suas 
Nações. Eu os amo e confio que vocês responderão a 
Minha Chamada. Seu Jesus 
 
706. Muitos acreditam que o inferno é 
apenas um lugar de folclore 
Recebido segunda-feira, 11 de fevereiro de 2013, 12:30 
 
Minha muito amada filha, o desejo do Meu coração é 
salvar essas pessoas, que cometem pecados terríveis, 
da tortura do inferno. 
Para cada pecado mortal cometido, a dor do fogo vai 
rasgar a alma à parte, como se fosse feito de carne. Os 
gritos de angústia e terror, de tais almas, quando são 
puxadas para as profundezas do inferno, quebram o Meu 
Sagrado Coração. 
Meu coração é cortado e a dor terrível, que Eu sinto, é por 
causa destas pobres almas. Muitas pessoas vivas na 
Terra, neste momento, estão em terrível perigo! Isto, 
porque muitos acreditam que o pecado mortal é apenas 
um mal menor e, como resultado, o justificam. Então, elas 
continuam em um caminho de autodestruição. A menos 
que possam ver os graves erros que estão fazendo, elas 
vão sofrer a condenação, onde vão queimar em agonia, 
por toda eternidade. 
Poucas pessoas acreditam na existência do inferno. 
Muitos acreditam que o inferno é apenas um lugar de 
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folclore. Muitos não acreditam que Deus permitiria, que 
um tal lugar existisse, e que todos os pecados, não 
importa o quão ruim, estão perdoados. Isto é por causa 
dos erros cometidos, por aqueles servos sagrados, que, 
ao longo das décadas, sucumbiram às pressões de um 
mundo secular. Esse engano significa a perda de bilhões 
e bilhões de almas, e para estas já é tarde demais. Mas, 
para aquelas, que estão marcadas com a mancha do 
pecado mortal, hoje, ainda há tempo para serem salvas. 
Vocês devem rezar, para que essas pessoas possam 
ser protegidas contra o fascínio do mal de Satanás, 
que se alegra com a perspectiva de seu destino. A 
minha Luz só vai e só pode ser derramada sobre eles, 
quando abrirem os olhos para a Verdade do pecado. 
Embora eles Me atormentem com sua maldade, não há 
um entre eles que não sente desconforto ou desespero, 
por causa dos seus pecados. Enquanto muitos sabem a 
causa desta agitação, eles não vão fazer nada a respeito, 
pois continuam a desculpar e justificar seus pecados. 
Alguns fazem isso, porque estão cercados com a 
escuridão da mentira, que é incorporada em sua cultura. 
Tais mentiras promovem a aceitação do pecado. 
Ajudam-Me a salvá-los com esta Ladainha: 
 
Ladainha Jesus à Humanidade (5): Para a salvação 
daqueles em pecado mortal 
 
Jesus, salvai todos os pecadores do fogo do inferno! 
Perdoai as almas enegrecidas! 
Ajudai-as a ver-Vos! 
Tirai-as da escuridão! 
Abri seus olhos! 
Abri seus corações! 
Mostrai-lhes a Verdade! 
Salvai-as! 
Ajudai-as a ouvir! 
Livrai-as do orgulho, da luxúria e da inveja! 
Protegei-as do mal! 
Ouvi seus pedidos de ajuda! 
Segurai suas mãos! 
Puxai-as para perto de Vós! 
Salvai-as do engano de Satanás! Amém. 
 
Ajudem-nos, Meus seguidores, pedindo-Me 
diariamente para perdoa-lhes os insultos terríveis, que 
arremessam sobre Mim! Seu Jesus 
 
707. Esta vida, num piscar de olhos, 
passará para uma nova vida, um Novo 
Paraíso renovado 
Recebido terça-feira, 12 de fevereiro de 2013, 02:19 
 
Minha muito amada filha, muitas pessoas no mundo não 
têm conhecimento da sua espiritualidade. Tão apegado 
estão em assuntos sobre sua vida cotidiana, seus 
empregos, seu papel como pais, sua luta para passar por 
exames e educar-se, que se esquecem, que após o seu 
tempo na Terra, este jeito de viver, chega ao fim. 
É justo que eles fazem o melhor que podem, em assuntos 
de responsabilidade, para se alimentar e se vestir, mas 
quando negligenciam seu bem-estar espiritual, eles estão 
negando-se o maior presente, que os espera. 
Muitos se esquecem, que Meu Pai pode tirar a vida a 
qualquer momento. Se as almas não estão preparadas, 
elas vão sofrer arrependimento e não podem entrar no 
Céu no momento em que passam desta vida para a 
próxima. 
É difícil para aqueles, que levam vidas ocupadas, a 
considerar o que acontece quando esse tempo, 
concedido a eles por Deus, chega ao fim. Porque 
muitos veem a morte como algo assustador e não querem 
pensar sobre isto. E assim, eles Me rejeitam, seu Jesus, 
seu caminho para o Reino do Meu Pai. Eu, Jesus Cristo, 
Sou o único caminho que pode auxiliá-los para a vida 
eterna, uma vida desconhecida para vocês. 

Quero dizer-lhes que há uma vida maravilhosa para 
todos os filhos de Deus, esperando por eles. Esta vida 
é importante, porque como vocês vivem a vida, que é 
dada a vocês nesta Terra, vai determinar o seu futuro. 
Vocês nunca devem pensar que a morte é o fim. Em 
vez disso, pensem nisso como o início de uma vida 
nova e maravilhosa. O tempo que vocês gastam na Terra 
é um teste. É um teste e, em muitos aspectos, é um exílio. 
Nascidos como pecadores, vocês também vão morrer 
como pecadores. Mas, serão aqueles pecadores, que 
amam um ao outro, que tratam os outros com amor e 
respeito, e que vivem suas vidas em Minha Imagem, que 
têm muito a olhar para frente. 
Por causa da Minha grande Compaixão por todos os filhos 
de Deus, faço grandes exceções para as almas que 
vagam, perdidos e confusos. Eu persigo almas, que não 
querem nada Comigo e Eu mexo seus corações, para que 
sintam compaixão pelos outros. 
Muitos não percebem o quanto Eu trabalho, dentro de 
seus corações, mas Eu faço isso, para seduzi-los para 
Mim. Para cada alma que Me chama, mesmo se não tiver 
certeza da Minha existência, Eu venho correndo. Eu 
respondo, instantaneamente, e ouço todas as intenções. 
Eu Sou um Deus Amoroso. A raiva não Me desperta 
facilmente. Eu Sou Paciente. Eu Sou Expectante. Eu 
Sou Leal. Eu sou Todo Misericordioso. Estou 
esperando por todas as almas, para reconhecerem a 
Minha Chamada, porque em breve, elas vão estar em 
dúvida quanto a Voz que ouvem, acenando-lhes para 
sentir o Amor de Deus. 
Esta vida, num piscar de olhos, passará para uma nova 
vida, um Novo Paraíso renovado. Embora este tempo na 
Terra possa estar cheio de provações, pressões, estresse, 
altos e baixos, não se pode comparar com a paz e a glória 
da vida, que espera por todos aqueles, que Me amam. 
Seu Jesus 
 
708. A maçonaria se infiltrou na Minha 
Igreja na Terra, e logo o cisma, como 
previsto, criará divisão e inquietação entre 
Meus fiéis servos  
Recebido quarta-feira, 13 de fevereiro de 2013, 11:20 
 
Minha muito amada filha, há uma ira no Céu, neste 
momento, porque a Coroa de Espinhos desce para 
esmagar o Meu Corpo na Terra, a Igreja Católica. 
Esta profecia, dada a você, em muitos detalhes, ao 
longo dos últimos dois anos, está se realizando. 
Agora, como Minhas outras Revelações em breve 
serão realizadas, muitos poucos dos Meus servos 
sagrados serão capazes de ignorar Meus Pedidos para a 
raça humana, nesta hora ímpia em seu tempo. 
Eles, o grupo ímpio, começaram sua campanha, para 
abolir da Terra a Verdade dos Meus Ensinamentos. Meu 
Santo Vigário foi forçado a esta ação e vai sofrer muito, 
como resultado. A maçonaria se infiltrou na Minha Igreja 
na Terra e logo o cisma, como previsto, criará divisão e 
inquietação entre Meus fiéis servos. 
Muitos não têm ideia de como é o engano, que está sendo 
apresentado a eles. Eles também não sabem, que a 
fundação da Minha Igreja, a Igreja Católica, foi 
esmagada até a poeira. E em seu lugar, vai subir a 
abominação e Eu vou intervir e enviar sinais, para avisar 
cada alma sobre a importância de rezar, para que elas 
possam discernir a Verdade da ficção. 
Não é o colapso da Igreja Católica, que em breve se 
tornará evidente, que irá dividir o mundo. Mas será o 
seu envolvimento na criação de uma Nova Igreja 
Mundial, uma religião mundial, que introduzirá o 
paganismo e a idolatria. 
O Falso Profeta se preparou bem e sua hora está 
chegando. Em colaboração com o Anticristo, vão 
trazer o mundo a seus joelhos. Não vai ser a Deus que 
eles vão prestar homenagem, será para a besta. 
Peço a todos os Meus discípulos, Meus seguidores 
Cristãos, em todo lugar, que mantenham a calma! Rezem 
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pela paz e permitam-Me, seu Jesus, orientá-los neste 
tempo. 
Apelo a todos os Meus Cardeais, Meus Bispos e os 
Meus servos sagrados, para unirem o seu rebanho e 
permanecerem fieis aos Meus Ensinamentos! Prestem 
atenção ao que vai ser pedido a vocês para pregar, 
porque isto vai mudar! Suas homilias serão concebidas e 
escritas por um mundo secular e não terão substância. 
Vai ser apresentado a vocês uma proposta de 
modernização da Igreja Católica, - a promoção de 
congregações “tudo-incluído” – isto é todas as 
religiões em uma só, e assim chamada “Igreja Cristã 
Unificada”. Todos os sinais externos podem, a princípio, 
parecer o mesmo, mas isso é o que vocês estão 
destinados a ver. Lentamente, não vão mais reconhecer 
a Minha Sagrada Escritura, pois serão colocadas diante 
de vocês novas palavras, frases e novas formas para a 
apresentação dos Sacramentos. 
Haverá um pânico entre os verdadeiros e fiéis sacerdotes 
conservadores, que ficarão alarmados com o novo formato 
moderno, que a Igreja abraçará, quando eles lançarem um 
novo tipo de Igreja alternativa 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. 
Este é o princípio do Fim. Minha Presença será 
discretamente banida da nova cerimônia das Missas. 
Toda a pompa e cerimônia vai mascarar um 
Tabernáculo vazio, porque Minha Presença Divina, não 
será mais permitida por Meu Pai. 
Se vocês são Católicos, devem permanecer unidos e 
continuar a frequentar Missas diárias e a Sagrada 
Comunhão! Para todos os Cristãos: Vocês devem saber 
que, também serão atraídos para a Nova Religião 
Mundial, traçada por nações, que estão em conluio com 
os traidores da Minha Igreja Católica. Eles querem criar 
uma fachada secular e humanista - uma fachada, que 
mascara o mal que promove, de forma sutil. 
A batalha começou, mas vocês, Meus amados 
seguidores, são mais fortes do que pensam. Eu estou 
sempre aqui. Eu os preparei bem. Vocês devem rezar esta 
Cruzada de Orações, para sobreviver. 
 
Cruzada de Orações (100): Pela sobrevivência do 
Cristianismo 
 
Ó querido Jesus, pedimos habilidades para 
sobrevivermos às provações que enfrentaremos 
agora, pois o último Papa terminou sua verdadeira 
Missão para Vós! Mantende-nos de pé diante dos 
terríveis abusos, que teremos que enfrentar agora, 
por causa do colapso da Igreja, que uma vez 
conhecemos! Nunca nos deixeis desviar da Verdade 
da Vossa Palavra Divina! Ajudai-nos a permanecer em 
silêncio quando o peso dos ataques for colocado 
sobre nossos ombros para seduzir-nos a virarmos as 
costas a Vós e aos Sacramentos, que destes ao 
mundo! Cobri Vosso exército com o poderoso Amor 
de que precisamos, como um escudo, para nos 
protegermos contra o Falso Profeta e o Anticristo! 
Ajudai a Vossa Igreja na Terra a se espalhar e 
multiplicar, de modo que possa aderir à Verdade 
e ajudar-Vos a conduzir nossos irmãos e irmãs  
no Caminho da Verdade, para nos prepararmos,  
de forma adequada, para a Vossa Segunda Vinda! 
Amém. 
 
Não se preocupem, Meus seguidores! Tudo está em 
Minhas Sagradas Mãos. Sejam pacientes! Não justifiquem 
qualquer das suas ações em Meu Nome, pois quando 
fazem isso, vocês defendem a Minha Palavra, quando 
tudo o que precisam fazer é proclamar a Minha Palavra. 
Seu Jesus 
 
 
 

709. Virgem Maria: A arrogância e o 
orgulho da Humanidade são um insulto à 
Presença de Deus 
Recebido quarta-feira, 13 de fevereiro de 2013, 20:10 
 
Meu Sagrado Manto abrange todos aqueles de vocês, que 
chamam sua Mãe Celestial, durante estes tempos de 
Castigo. Como a Ira do Meu Pai Eterno aumenta, 
vocês, Meus queridos filhos, devem rezar muito para 
diluir o sofrimento, que surgirá como um dilúvio sobre 
a Terra. 
Vocês devem manter-se focados no que o Meu Filho diz a 
vocês 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 o orgulho da Humanidade são um insulto à 
Presença de Deus. Suas almas vazias são como vasos 
vazios, e elas estão cheias de riquezas inúteis, que 
são criadas pela mão do homem. Elas não têm espaço 
em seus corações gananciosos para o Verdadeiro Amor, o 
Amor de Deus. Sem o Amor de Deus, elas não são 
capazes de amar alguém, além de si mesmas. Isto 
significa que a Humanidade sofre, mais do que deveriam, 
porque o amor não é compartilhado. 
Se vocês só cuidam de si mesmos, vocês não podem dar 
conforto, ou aliviar o sofrimento daqueles, que são 
dependentes de outros. 
Acordem, filhos! Só abrindo seus corações à Verdade, 
vocês serão capazes de conquistar a Misericórdia do Meu 
amado Filho! 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
710. Esta é a batalha final. Meu Vigário caiu. 
Minha Igreja vai cair, mas logo vai subir 
novamente 
Recebido quinta-feira, 14 de fevereiro de 2013, 18:00 
 
Minha muito amada filha, a batalha entrou finalmente 
em sua última etapa, entre o Reino do Meu Pai e o 
reino de Satanás. 
Como o mal engana os filhos do Meu Pai, incluindo 
aqueles, que seguem a Verdade dos Meus Ensinamentos! 
Nada é como parece. O poder da maçonaria aumentou e 
eles infestam, não só o mundo político, mas também a 
Casa de Deus, o Meu Corpo na Terra. 
A Igreja Católica é desprezada, mais do que qualquer 
outra Igreja na Terra, que proclama Minha Santa 
Palavra. Isso é porque ela foi orientada por Mim e aderiu 
às Minhas instruções, dadas para a Humanidade, desde 
que declarei que o Meu Apóstolo Pedro tem que 
estabelecer a Minha Igreja na Terra. 
Minha Igreja na Terra tem sido o foco do mal, que tem, ao 
longo dos séculos, dividido Minha Igreja e açoitado todos, 
os que praticam Meus Santíssimos Sacramentos. 
Em momento nenhum, ele, o maligno, cede em seu plano 
de perseguir a Minha Igreja. Astuto, enganador, 
arrogante, prepotente e cheio de auto importância, ele, 
o enganador, acha que com seu poder ele é todo-
poderoso. Ele sempre visa aqueles, a quem foi concedido 
a responsabilidade de conduzir os filhos de Deus para a 
vida eterna. 
Minha Igreja Católica, por algum tempo, sofreu 
terrivelmente, pela mão de Satanás. Nenhuma vez, eles 
foram deixados em paz, para exercer o seu dever sagrado 
a Mim. Então, para garantir que ele, o maligno, possa 
causar ainda mais danos, ele se infiltrou entre Meus 
servos sagrados, enviando seus servos, para misturar 
entre os Meus. Foi assim então, que a abominação do 
mal entrou na Minha Igreja. 
Quando o pecado foi cometido por aqueles nomeados, 
para alimentar as almas, era Eu, Jesus Cristo, sendo 
acusado e colocado no estaleiro. 
O maior engano de todos foi quando o mal convenceu 
os homens de que era Eu, Jesus, Cabeça da Igreja 
sobre a Terra, Quem traiu a Humanidade. A 
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Humanidade nasceu com o pecado. O homem vai pecar, 
até o momento da Minha Segunda Vinda. Descartar-Me, 
como o Salvador do Mundo, por causa dos pecados dos 
homens, incluindo aqueles, cuja responsabilidade era para 
as almas, que foram desviadas, será a sua queda. 
Em vez da Verdade, vocês vão permitir que as mentiras 
da besta corrompam seus corações. Vocês estão agora 
sob o controle do mal na Minha Igreja, e muitos vão 
cair nas mentiras, que agora serão apresentadas a 
vocês como Verdade. 
A Verdade dos Meus Ensinamentos em breve será 
declarada como irrelevante e falsa. A Ira do Meu Pai 
nesta infestação na Minha Igreja na Terra, em breve 
será sentida entre os seus servos, em Minha Igreja em 
Roma. Esta é a batalha final. Meu Vigário caiu. Minha 
Igreja vai cair, mas logo vai subir novamente. 
Seu Jesus 
 
711. O casamento não é aceitável diante de 
Meu Altar, se for entre duas pessoas do 
mesmo sexo 
Recebido sexta-feira, 15 de fevereiro de 2013, 22:10 
 
Minha muito amada filha, esta Missão deve seguir em 
frente agora, para seduzir e abraçar aqueles, que não 
acreditam em Meus Ensinamentos e aqueles, que se 
consideram Cristãos, mas que não Me conhecem bem. 
Sua indiferença é prejudicial. Sua interpretação dos Meus 
Ensinamentos, que depois foram torcidas, para caber em 
seus estilos de vida seculares, é a pior forma de Me trair, 
o seu Jesus. 
Jovens, pessoas de meia-idade e idosos, todos assim 
chamados “seguidores do Cristianismo”, ofendem-Me com 
a sua própria versão diluída, eles acreditam que isso é 
aceitável a Deus. Eles criaram uma nova doutrina, uma 
doutrina da sua própria criação, que se adapte aos seus 
estilos de vida. Eles ainda acreditam, que assim podem 
agradar a Deus e que sua doutrina é aceitável para Ele. 
Saibam que só a Verdade é aceitável a Deus. Tentativas 
de apaziguá-Lo vão cair em saco roto. Deus nunca irá 
aceitar mentiras; não importa o quão bem tem sido 
vestida e redigida em língua bonita, que promova 
novos conceitos no Cristianismo e a aceitação e a 
tolerância do pecado; nada será aceito aos olhos de 
Deus, que veem tudo. Ele não vai aceitar novas leis, 
que depreciam os Sacramentos, entregados por Mim, 
Jesus Cristo, o Salvador do Mundo. 
Eu salvei vocês para ajudá-los a tornarem-se livres do 
aperto que Satanás detém sobre os corações dos 
homens. Eu dei a Minha Vida, de bom grado, para salvá-
los e libertá-los das correntes, a qual vocês estavam 
acorrentados, por Satanás e do fogo do inferno. Isso 
significa que o inferno não tem mais poder sobre vocês, e 
a vocês foi dada a liberdade de escolher a vida no Meu 
Reino, ou a morte no abismo do inferno. 
Mas, o que os homens fazem no mundo de hoje, para 
Me reembolsar por este Dom extraordinário? Eles 
tentam justificar o pecado ante  Meus olhos. Eles 
apresentam pecados ofensivos diante de Mim e 
pleiteiam Comigo para aceitar mentiras e inverdades. 
Pior ainda, eles querem adaptar os Meu Sagrados 
Sacramentos de várias maneiras, para atender as suas 
necessidades e, em seguida, apresentar-Me com uma 
abominação. O casamento não é aceitável diante do 
Meu Altar, se for entre duas pessoas do mesmo sexo. 
No entanto, eles fazem isso e Me insultam. Eles Me 
imploram para aceitar o pecado, por justificar crimes 
contra os Mandamentos do Meu Pai. Eles tentam se 
convencer de que isso é aceitável diante de Deus, 
quando isto nunca poderia ser. 
Todas as Leis de Deus são feitas no Céu. O pecado é 
um pecado aos olhos de Deus, e nunca pode ser 
justificado pela interpretação humana. 
É a mentalidade iludida desses modernos defensores 
Cristãos, que se esforçam, em cada turno, para mudar e 
adaptar os Ensinamentos do Cristianismo, que é 

prejudicial para Minha Igreja. Isso provoca confusão 
terrível. 
Eles fazem uma paródia de Deus e Minha Morte na Cruz. 
Esta é a forma como os Cristãos revertem-se ao 
paganismo e isso pode ser rápido. Falsos deuses, 
falsos templos, falsas religiões, todos têm uma coisa 
em comum: Seus seguidores honram um deus, que é 
criado pelas mãos dos homens. Tais religiões estão 
insultando a Deus e, em uma igreja, nos templos 
maçônicos, eles prestam homenagem, não a Deus, 
mas a besta. 
Este é o preço da liberdade, dada ao mundo, por Minha 
Morte na Cruz. É por isso que o mundo precisa aceitar a 
Verdade e não cair preso ao engano, que será plantado 
entre vocês pela besta, enquanto o tempo passa. 
Seu Jesus 
 
712. O Falso Profeta vai agora assumir a 
sede em Roma 
Recebido domingo, 17 de fevereiro de 2013, 19:00 
 
Minha muito amada filha, o cisma dentro da Igreja 
Católica, como previsto, agora vai ser testemunhado, 
para todo o mundo ver. A partida do Meu amado Santo 
Vigário, o Papa Bento XVI, marca o início do Fim. Eu 
tentei preparar, através de você, Minha profetisa 
escolhida, ao longo dos últimos dois anos, Minha 
Igreja na Terra, para este triste acontecimento. 
A elite maçônica conseguiu o controle sobre a Minha 
Igreja e irá exercer o engano mais perverso aos 
Católicos. As Chaves de Roma estão agora dentro das 
Minhas Mãos, elas foram passadas a Mim por Meu Pai. 
Eu vou dirigir todos os Meus seguidores, para que a 
Verdade possa ser sustentada e que a Minha Santa 
Palavra permaneça intacta. 
O Falso Profeta vai agora assumir a sede em Roma, e 
Minha Palavra, assim como era no Meu tempo na Terra, 
será tratada como heresia. 
Não se enganem, pois, quando o engano for apresentado 
ao mundo, como se o novo reino representasse a 
Verdade, você, Minha filha, vai sofrer terrivelmente em 
Meu Santo Nome, como os profetas, que vieram antes de 
você. 
Meus seguidores devem manter a calma e rezar para a 
salvação de todos os Meus servos mais sagrados, que 
serão apanhados nesta abominação. Exorto-os a 
responder o seguinte: 
Continuem a seguir os Meus Ensinamentos! Nunca 
abandonem a Palavra de Deus! Permaneçam fieis aos 
seus deveres sagrados e administrem os Sacramentos 
como foram instruídos por Mim a vocês! 
Os Ensinamentos da Igreja Católica, com base em sua 
formação por Meu Apóstolo Pedro, permanecem 
infalíveis. Agora isso vai mudar, uma vez que a fundação 
for abalada pelas mudanças que virão. 
Logo, vocês não reconhecerão mais a Minha Igreja, e vão 
se sentir muito desconfortável, quando testemunharem 
como a Minha Santa Palavra será adulterada. Seu Jesus 
 
713. Eles vão trazer os filhos de Deus sob o 
domínio do chifre pequeno, que vai sentar-
se no esplendor pomposo na Sede de 
Pedro 
Recebido segunda-feira, 18 de fevereiro de 2013, 18:00 
 
Minha muito amada filha, como as mudanças dentro de 
Minha Igreja na Terra se intensificam, assim também 
vão aumentar as vozes dos falsos profetas, em 
uníssono, para endossar a abominação na Minha 
Igreja. Como Eu revelei a você, a verdadeira profetisa do 
Tempo Final, a Verdade - a maioria Dela vocês já sabem - 
mentiras serão distribuídas, para confundir a todos 
aqueles, que Me seguem. 
Para cada instrução, que Eu dou a você para o mundo, 
o oposto será declarado das bocas dos falsos 
profetas. Eles vão declarar palavras de conforto aos 
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Meus seguidores, que vão achar que a Verdade é horrível 
demais para suportar. Através das suas mentiras 
maldosas, eles vão trazer os filhos de Deus sob o 
domínio do chifre pequeno (*), que vai se sentar no 
esplendor pomposo na Sede de Pedro. 
Quando Eu lhes disse da grande divisão na Minha 
Igreja, Eu não lhes disse como isso ia acontecer. 
Então, ouçam-Me agora:  
Assim como os sacerdotes durante o Meu tempo na 
Terra rejeitaram a Minha Santa Palavra, assim também 
vão os sacerdotes rejeitar-Me, antes da Minha 
Segunda Vinda. Eles não vão só rejeitar a Minha 
Palavra, dada a você, Minha filha, mas vão aceitar as 
alterações, que serão impostas a eles. Seus Sagrados 
Dons se tornarão impotentes, quando eles aceitarem 
as blasfêmias e as novas regras, que serão 
apresentadas para eles. 
Meus fiéis seguidores também serão divididos na sua 
lealdade à Minha Igreja na Terra. Tudo o que vocês 
devem fazer é seguir os Meus Ensinamentos, dadas a 
vocês no Livro do Meu Pai! Não há necessidade de sair 
correndo, pois Eu estou presente entre vocês. 
Como Cristãos, vocês sabem a Verdade e foram 
alimentados com Ela. Então, quando vocês verem que 
os Mandamentos de Deus e os Meus Ensinamentos 
estão sendo reescritos, e os Meus Sagrados 
Sacramentos mudaram, vocês devem virar as costas! 
Não permitam que mentiras os assustem! Em vez disso, 
tenham medo por aqueles, que aceitarem essas novas leis 
e atos malignos, que parecem ser de Mim, e por aqueles, 
que não conseguem compreender a Verdade. 
Seu Jesus 
 
* (sobre “chifre pequeno” leia na Bíblia: Daniel Capitulo 7 e 
8) 
 
714. Eles vão dizer que ele era culpado de 
um crime, do qual ele é totalmente inocente 
Recebido terça-feira, 19 de fevereiro de 2013, 14:30 
 
Minha muito amada filha, por favor informe Meus 
discípulos que O Meu Reino está próximo! 
Eles não devem se preocupar, porque embora a Coroa 
de Espinhos desceu sobre Meu Vigário, nomeado por 
Mim, Jesus Cristo, para reinar sobre a Minha Santa 
Igreja, Católica e Apostólica, foi viciosamente 
derrubado – Eu venho agora, finalmente, trazer-lhes a 
paz. 
O próximo ano vai ser muito cruel e muito angustiante 
para vocês, Meus amados discípulos, e para o Meu 
último Verdadeiro Papa. Contra ele foi maliciosamente 
e deliberadamente conspirado, e ele tem sido tratado 
assim como Eu, Jesus Cristo, que foi espancado e 
açoitado. Eles vão agora tentar matá-lo, assim como 
eles Me mataram. Eles vão dizer que ele era culpado de 
um crime, do qual ele é totalmente inocente. 
Pela Mão do Meu Comando, Eu, seu amado Salvador, vou 
salvar a todos da maldade, que muitos pensam ter vindo 
de Mim. 
Eu instruo a Minha Igreja como antes, mas apenas 
com o 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 Eu gostaria que vocês, Meus discípulos, 
soubessem, que vão sofrer assim como os Meus próprios 
discípulos sofreram, durante o Meu tempo na Terra. 
Vocês, Meus amados, estão Comigo, trancado dentro do 
Meu Sagrado Coração, de modo que podem se unir a Mim 
em tristeza. Eu choro lágrimas por Meu inocente e 
amado último Papa (Bento XVI) na Terra, escolhido 
por Mim, para guiar a Minha Igreja durante os últimos 
dias. 
Vai necessitar uma tremenda coragem, para aquelas 
dispostas vítimas, que continuarão a declarar a Minha 
Santa Palavra, pois elas vão estar cheias de dúvidas 
terríveis. Elas sabem dentro de seus corações, que Eu 
estou falando com elas agora, e ainda serão atacadas 

com dúvidas, que serão causadas por aqueles, que se 
recusam a aceitar as Minhas mensagens para a 
Humanidade e que estão ainda dedicados a Mim, 
também. 
Eu agora entrego esta curta Cruzada de Oração Especial. 
É uma Oração de Milagre, para permitir que todos 
aqueles, que recitá-la, sintam a Minha Presença em suas 
almas. Ela também irá ajudá-los a ver a Verdade, que Eu 
prometi, e que sempre será 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 a todos nós, para que possamos 
reconhecer a Presença do Vosso amado Filho na 
Igreja de hoje, para se tornar muito forte! Ajudai-me a 
superar o meu medo, a minha solidão e a rejeição, que 
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, que foram 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 em Vossa Igreja, 
que sejam salvos do fogo eterno do inferno. Amém. 
 
Meus amados seguidores, vocês Me conhecem agora. O 
que vocês vão ver agora, dentro da concha, que era 
uma vez a Minha Igreja na Terra, vai fazer vocês sentir 
nojo. Vocês vão chorar e chorar, até não sentir mais 
nada. E então, quando Me chamarem e dizerem: 
 
"Jesus, salve-me das mentiras de Satanás, para que 
eu possa discernir a Verdade da Sua Igreja 
Remanescente!" 
 
Eu vou tranquilizá-los com isso: Eu vou enche-los com o 
Espírito Santo. Eu vou enchê-los com as lágrimas da 
tristeza e depois vou substituir essas lágrimas com a 
Minha Força. Então vocês não vão se importar, pois Eu 
vou assumir e guiá-los em cada passo do caminho. 
Vocês serão inspirados, quando forem vaiados. Estarão 
cheios do Meu Espírito de Amor, quando eles rirem de 
vocês, por acreditar em Minha Santa Doutrina. Então, 
vocês vão perder todo o medo e isto será substituído por 
um sentimento tão poderoso do Meu Amor por vocês, que 
só então, vão sentir alívio total e paz. Seu Jesus 
 
715. Esta Grande Iluminação da 
Consciência (o GRANDE ALERTA) 
acontecerá depois que Meu Santo Vigário 
sair de Roma 
Recebido quarta-feira, 20 de fevereiro de 2013, 19:30 
 
Minha muito amada filha, embora possa parecer injusto 
que os filhos de Deus têm que sofrer sob o reinado do 
Falso Profeta e do Anticristo, saibam disso: Todas as 
almas no mundo têm que suportar a dor da rejeição e 
o sofrimento, que Eu suportei, de alguma forma, a fim 
de serem purificadas. 
Eu, através da Minha Grande Misericórdia, vou 
garantir que esta purificação ocorra rapidamente. 
Então, Meus seguidores vão expandir em números, em 
preparação para a Minha Segunda Vinda. Meu Pai vai 
observar todas as provações, que serão sentidas por 
todos os Seus filhos, com grande ternura de Coração. 
Ele vai intervir, quando os maus atos da perseguição, 
infligidas aos Cristãos, excederem ao que é permitido, 
e Ele vai destruir esses homens perversos. 
Vocês devem esperar agora Meu Ato da Divina 
Misericórdia (o GRANDE ALERTA), pois separará os 
bons dos maus. Esta Grande Iluminação da Consciência 
(o GRANDE ALERTA) acontecerá depois que Meu Santo 
Vigário sair de Roma. 
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Preparem-se para salvar as vossas almas! A essas 
almas teimosas entre vocês será dado um tempo muito 
curto, para dobrar os joelhos, na humildade, pedir a Minha 
Misericórdia. E então as trombetas vão soar, e as 
profecias, levando até o Fim, serão reveladas, como 
previsto. Seu Jesus 
 
716. Vocês vivem no momento em que 
muitos dos filhos de Deus tornaram-se 
pagãos 
Recebido sexta-feira, 22 de fevereiro de 2013, 23:00 
 
Minha muito amada filha, vocês vivem no momento em 
que muitos dos filhos de Deus tornaram-se pagãos. 
Mesmo os nascidos como Judeus e Cristãos 
começaram a recorrer a diferentes tipos de idolatria, 
como previsto. 
Como isso Me ofende, testemunhar a respeito do que os 
filhos de Deus guardam em seus corações para a auto-
satisfação e uma crença em falsos deuses, que só 
existem em suas mentes! 
Os surtos do espiritualismo da nova era (New Age) e 
uma paixão por todas as coisas, que se relacionam 
como calmante da mente, significam o seguinte: 
Essas pessoas estão nas trevas, porque elas se 
recusam a reconhecer-Me, Jesus Cristo. Ao bloquear a 
Luz de Deus deliberadamente, elas se abrem para as 
trevas do espírito do mal. Satanás e seus demônios 
atacam essas almas e causam, dentro delas, um terrível 
vazio gritante, que, não importa quais remédios 
espirituais da nova era elas procurem, nunca 
encontrarão conforto, pois este não é o habitat natural 
em que elas nasceram. 
O paganismo, que agarrou a Humanidade neste 
momento, está no seu ponto mais elevado, desde 
antes do tempo, em que Eu, Jesus Cristo, nasci na 
Terra. Embora ao mundo tenha sido dada a Verdade da 
Existência de Deus, e mesmo que Eu, através da Minha 
Morte na Cruz, os tenha salvado da condenação, eles 
ainda dão as costas. 
A auto-obsessão, a adulação e um amor aos excessos 
do mundo é o flagelo da Humanidade e isso vem de 
um senso de inquietação terrível, desconforto e 
aridez. Idolatria - amor às pessoas famosas, falsos 
deuses e a exibição de objetos pagãos - trazem uma 
nuvem de trevas sobre todos aqueles, que são 
apaixonados por tais atividades. Os Cristãos sofrem 
ridículo pelas mãos de tais pessoas, mas através de seus 
sofrimento e orações, eles podem ajudar a salvar outros 
seres humanos do fogo do inferno. 
Quando vocês flertam com esses falsos ídolos, vocês 
jogam com os demônios do inferno, enviados para 
arrastá-los para o abismo eterno. Nunca acreditem que 
tais práticas pagãs são inofensivas, porque elas não são! 
Quando vocês gastam o seu tempo e sua mente em tais 
distrações, afastam-se de Deus e da vida eterna. 
Acordem para a Verdade! Eu sou a Verdade! Não há 
outro caminho para a felicidade eterna, mas somente 
através de Mim, Jesus Cristo, o Filho do Homem. Chego 
agora a revelar a Verdade, para que Eu possa salvar-lhes 
de novo e trazer-lhes a vida eterna, ajudando-os a salvar 
as suas almas. Seu Jesus 
 
717. Sim, a Minha Palavra é para todos, 
mas há uma responsabilidade enorme 
envolvida na promoção das Minhas 
Mensagens 
Recebido sábado, 23 de fevereiro de 2013, 11:50 
 
Minha muito amada filha, Eu dou ao mundo o Livro da 
Verdade para cada alma, em cada nação. É um 
presente para a Humanidade, mas saiba disso: 
Eu lhe dou autoridade exclusiva para decidir como 
deve ser traduzido, distribuído e publicado, para 
proteger esta Missão. Tudo sobre a publicação dessas 

Mensagens pode ser feito apenas com a sua 
aprovação pessoal. Este é o Meu desejo e qualquer 
homem, que não obedece Minhas instruções a você, e 
publica Minhas Mensagens para fazer lucro, não tem a 
Minha Bênção. 
Sim, a Minha Palavra é para todos, mas há uma 
responsabilidade enorme envolvida na promoção das 
Minhas Mensagens e como o Livro da Verdade é 
publicado. Doações não são necessárias, pois os 
rendimentos dos livros devem ser usados para 
financiar a produção de outros livros e os custos da 
publicação em todas as línguas. 
Você, Minha filha, vai ser constantemente atacada por 
obedecer-Me neste assunto. Você será acusada de tentar 
lucrar com esta Missão, mas saberá que isso é uma 
mentira e que não é possível. 
Aqueles, que vão atacar mais você, neste assunto, serão 
os que querem ter lucro de alguma forma sobre a Minha 
Palavra e eles vão ficar com raiva, quando você não lhes 
der permissão de controlar este trabalho. 
Eu, portanto, declaro, que a ninguém foi dada 
autoridade para espalhar a Minha Santa Palavra em 
forma de livro - só a você, Minha filha. Você pode, no 
entanto, dar permissão, sob Minha orientação, para 
aqueles, que pedem para ajudá-la através de sites na 
internet e documentos impressos. Mas eles só podem 
fazer isso quando pedirem e receberem a autorização, 
dada por você. 
Minha Palavra é Sagrada e todo o respeito deve ser 
mostrado por Meus desejos e instruções para a 
Humanidade. Vocês, Meus seguidores, devem fazer 
como Minha profetisa Maria pede de vocês, e respeitar 
seus desejos em relação à publicação das Minhas 
Mensagens. Atacá-la, por causa desta Missão, Me ofende, 
seu Jesus. 
De vocês, Meus seguidores, vai ser exigido fazer a Minha 
Santa Vontade em todos os momentos, não importa qual 
seja a situação. Eu guio a Minha filha Maria. Ela foi 
escolhida como a profetisa do Tempo do Fim. Eu falo 
por ela. Sua voz se torna a Minha. Suas dores e 
tristezas são Minhas. Seu amor pelos outros é o Meu 
Amor. Sua alegria vem do Meu Sagrado Coração. Sua 
mão está sendo guiada por Mim. Sua compreensão de 
como Eu quero que a Minha Palavra seja ouvida, vem 
de Mim. 
A Minha filha foi dado estes presentes do Céu por uma 
razão: Ouçam o que ela diz, e tenham certeza que isto 
vem de Mim. Seu Jesus 
 
718. O maior erro que vocês podem 
cometer, é assumir, que apenas os 
pecadores endurecidos serão lançados no 
fogo do inferno 
Recebido domingo, 24 de fevereiro de 2013, 23:00 
 
Minha muito amada filha, quando o mundo experimentar 
o GRANDE ALERTA, será divido em duas partes: 
A primeira parte será composta por aqueles, que 
aceitaram a Confissão, e cujas almas foram 
submergidas com o Espírito Santo. A partir desse dia, a 
sua conversão será completa, e por isso, eles vão sofrer 
pelas mãos daqueles, que rejeitam a Minha Mão da 
Misericórdia. 
A segunda parte será composta por aquelas almas 
endurecidas, cuja lealdade é para com a besta, e que 
comprometeram seus corações e almas a Satanás, 
deliberadamente e com pleno conhecimento sobre o 
que estão fazendo. Pois eles acreditam no assim 
chamado “paraíso”, que ele lhes prometeu, e que, 
obviamente, não existe. Seu destino é o sofrimento eterno 
no fogo do inferno. 
Há também aquelas almas, que não acreditam em 
Deus ou em Mim, seu Salvador, Jesus Cristo. Minha 
Misericórdia não será aceita por muitos deles. Eles 
não se preocupam com o estado das suas almas, pois 
acreditam que isso não importa. Estes são os ateus - 
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muitos dos quais são pessoas de bom coração, mas que 
acreditam que controlam suas próprias vidas e que sua 
busca de prazeres mundanos vai sustentá-los nesta vida, 
e que isso será suficiente para trazer-lhes paz e 
satisfação, que, logicamente, não pode ser, pois isto é 
impossível até que o pecado seja erradicado. 
Sua teimosia significa que, a menos que mudem e 
aceitem-Me, Jesus Cristo, eles não podem ir ao Meu Pai. 
A eles não poderá ser dado acesso ao Paraíso, que Deus 
criou para todos os Seus filhos. 
O maior erro que vocês podem cometer, é assumir, 
que apenas os pecadores endurecidos serão lançados 
no fogo do inferno. Infelizmente, todos aqueles, que 
rejeitam a Deus, não podem estar perto de Deus, nem 
podem ser forçados a aceitá-Lo. Seu livre arbítrio é o 
grande Dom, dado a eles por Deus. Ele não pode ser 
tirado pela força, de maneira nenhuma. Será por sua 
própria vontade, que vão ditar o seu destino. Eles vão 
optar por aceitar a Minha Mão e entrar no Paraíso, ou 
aceitar as mentiras, plantadas em suas mentes por 
Satanás, que irá selar o seu destino. Seu Jesus 
 
719. Ele será um aliado muito próximo do 
Falso Profeta e não tem ilusões a respeito 
de quem ele é - o filho de Satanás 
Recebido segunda-feira, 25 de fevereiro de 2013, 23:00 
 
Minha muito amada filha, o tempo à frente vai abalar o 
mundo de seu sono; independentemente qual é a 
religião, se for o caso, que as pessoas seguem, 
porque a voz do chifre pequeno vai comandar a 
atenção de todo o mundo. Sentado na Cadeira de 
Pedro, este impostor vai gritar em alta voz e 
orgulhosamente anunciar a sua solução, para unir 
todas as igrejas como uma só. Aclamado como um 
inovador moderno, 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, mas que vão contra 
todas as leis Cristãs. Os sacerdotes que se opõem a 
essas mensagens serão forçados a reconsiderá-las, 
quando a terrível verdade for revelada. A Verdade da 
Minha Palavra, dada a você, Minha filha, vai lentamente 
amanhecer para eles, em fim. Como eles vão chorar de 
tristeza, quando perceberem que sou Eu, Jesus Cristo, 
Que - com a Bênção do Meu Pai - revelo a você as 
profecias do Tempo do Fim, em cada detalhe! 
Então eles vão devorar cada Palavra dos Meus Lábios 
Sagrados, pois Eu revelo mais eventos que virão, a fim de 
preparar a Humanidade. É essencial que os homens 
ouçam e respondam ao Meu Apelo, para que Eu possa 
salvar a todos das garras da besta! 
O Falso Profeta, enquanto ocupado com suas 
ambições para impressionar os Católicos do mundo, 
será deixado de lado, por um tempo, porque o 
Anticristo irá agora entrar no cenário mundial, como 
predito. Quando vocês ouvirem os relatos da mídia, sobre 
o novo, hábil promissor negociador de paz, vocês vão 
saber quem ele é. Ele será um aliado muito próximo do 
Falso Profeta e não tem ilusões a respeito de quem ele é - 
o filho de Satanás. 
Lembrem-se que não importa o quanto isso pode ser 
assustador, que 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, Minhas 
Mensagens e Minhas Orações, vocês vão Me ajudar a 
salvar as almas que Eu preciso, para que o Meu Novo 
Paraíso possa ser preenchido com todos os filhos de 
Deus. 
Sempre confiem em Mim, o seu Jesus, pois Eu vou guiar e 
proteger vocês durante esta abominação na Terra! Eu 
prometo que o período será curto. 
Seu Jesus 
 
 

720. Um dos outros líderes políticos, sobre 
o qual falei há algum tempo, logo será 
assassinado 
Recebido terça-feira, 26 de fevereiro de 2013, 22:00 
 
Minha muito amada filha, um dos outros líderes políticos, 
sobre o qual falei há algum tempo, logo será assassinado. 
Desejo revelar para todos, quem é essa pessoa, depois, 
através da prova dada a você e aos outros, de modo que 
mais pessoas vão aceitar a Verdade destas Mensagens. 
Esta pobre alma escapou da morte, há algum tempo, 
mas a sua nova popularidade vai colocá-la em perigo. 
Ele é um inimigo das forças maçônicas e eles não vão 
tolerar a sua liderança por muito tempo. 
Quando vocês, Meus seguidores, verem as profecias, 
dadas a uma alma escolhida, acontecer, vão saber que 
elas falam a Verdade e que foram dadas do Céu, pois a 
alma escolhida seria incapaz de fazer por si mesma. 
É Meu desejo provar para aqueles, que desprezam as 
Minhas Mensagens, que sou Eu, o seu amado Jesus 
Cristo, Que fala para o mundo através desta profetisa. 
Enquanto Me traz grande alegria ver o quanto vocês Me 
amam e seguem as orações, entregue a vocês do Céu, 
são os céticos que preciso abraçar. 
Muito em breve uma divisão ocorrerá na Europa, 
todos os quais estão ligados à União Europeia e do 
País em que a Cadeira de Pedro está localizada. Isso 
resultará em uma guerra, que será um tipo diferente 
de guerra, comparado com outras guerras. Mas vai ser 
vicioso. As pessoas vão se levantar contra os outros 
na Alemanha, Itália e França. Vocês devem rezar, para 
que Meus seguidores continuem fortes e assegurem que 
os Grupos de Oração “Jesus á Humanidade” sejam 
criados rapidamente nesses Países! 
O tempo chegou para Mim, Jesus Cristo, o Cordeiro de 
Deus, para revelar mais informações contidas nos Selos. 
Eu vou fazer isso com cuidado, pois vocês devem estar 
preparados espiritualmente e fisicamente. Como um 
Deus de Justiça, vou garantir que Eu vou guiá-los e 
abençoá-los com a Minha Força, como cada camada 
se desenrola uma de cada vez. 
O seu amado Jesus 
 
721. A Santa Eucaristia ainda deve ser 
recebida. Não deixem de ir ao sacrifício 
diário, pois essa decisão não vai partir de 
vocês. 
Recebido quarta-feira, 27 de fevereiro de 2013, 15:30 
 
Minha muito amada filha, as missas diárias vão 
continuar por algum tempo, e Eu exorto todos os 
Meus seguidores a continuar a participar como antes. 
Minha Santa Eucaristia ainda deve ser recebida por 
vocês! Vocês não podem deixar de ir ao sacrifício diário, 
pois não serão vocês que vão ser forçados a tomar esta 
decisão. Será declarada a tornar-se um tipo diferente 
de sacrifício a Deus e vocês vão saber, de imediato, 
quando isso acontecer, pois a prática da Santa Missa 
será impedida pelo Falso Profeta. No lugar da Santa 
Missa será um ritual mundial pagão, e vocês, Meus 
amados seguidores, abençoados com o Dom do 
Espírito Santo, vão reconhecê-lo pelo que será. 
Vocês nunca devem abandonar a Igreja que Eu dei 
para o mundo, que é baseada em Meus Ensinamentos e 
no Sacrifício da Minha Morte na Cruz, apresentado a 
vocês com os Dons mais Sagrados. 
Vocês, Meus amados seguidores, são a Minha Igreja. 
Meus amados sacerdotes e clérigos, abençoados com 
o Dom do Espírito Santo, nunca Me abandonarão. E 
eles não vão desampará-los. E assim, a Minha Igreja 
vai continuar a viver, pois ela não pode morrer nunca. 
A Igreja é o Meu Corpo na Terra, e por isso, nunca 
poderá ser destruída. No entanto, será esmagada, 
atormentada e descartada e depois deixada no 
deserto, para morrer. Embora, seja feito por Meus 
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inimigos todos os esforços para destruir cada último 
pedaço de vida, a Minha Igreja vai subir novamente. 
Lembrem-se: ela nunca vai morrer, mesmo que possa 
aparecer desta forma. 
Minha Igreja na Terra será reduzida em tamanho e irá 
tornar-se, não por culpa própria, o exército 
remanescente. 
Meu verdadeiro Vigário, descartado, vai lutar para guiar os 
filhos de Deus, com o melhor jeito da sua capacidade. 
Sou Eu, Jesus Cristo, que irá guiá-los, levantá-los e 
libertá-los do mal, que virá com força sobre vocês; um 
mal, que chegará a um fim abrupto e terrível, para 
todos aqueles, que estão ao lado do Anticristo e seus 
escravos. Seu Jesus 
 
722. Serão apenas os bravos e corajosos 
entre vocês, que Me amam mais, que irão 
liderar Meu exército para a salvação 
Recebido quinta-feira, 28 de fevereiro de 2013, 23:50 
 
Minha muito amada filha, estes dias, que estão muito 
próximo de vocês, vão trazer uma terrível escuridão e 
desespero, como nunca foram testemunhado em suas 
vidas. 
Esta escuridão será do espírito e será causada pelo vazio 
das almas, que seguem o Anticristo e o Falso Profeta. A 
dor do espírito, que infligirão sobre os Cristãos, que 
se recusam a ouvir a heresia, vai ser difícil de 
suportar. 
Eu só lhes digo isso, para que saibam em seus corações, 
que a dor da rejeição que sentem, será porque vocês, por 
defender a Minha Sagrada Palavra, vão sofrer em Meu 
Nome. 
Vocês nunca devem questionar as enormes 
exigências, que serão feitas sobre vocês, ou perder a 
confiança, pois sou Eu, o seu Rei, que tem o Poder 
para garantir que vocês podem suportar isso. Nem 
devem duvidar de que este Exército Remanescente, do 
que agora vocês vão se tornar parte, a fim de permanecer 
fiel a Mim, Jesus Cristo, foi predito. 
Não ouçam àqueles, que tentarão dizer-lhes que vocês 
não devem acreditar nestas, Minhas Santas 
Mensagens para o mundo, porque eles estão 
enganados. Vocês devem rezar por aqueles, que não têm 
a força ou o espírito de discernimento e que vão escolher 
a bifurcação errada na estrada. Muitos, que vão seguir o 
Falso Profeta, vão tentar arrastá-los pelo mesmo caminho. 
Irmão vai lutar contra irmão e irmã, o pai contra o 
filho, a mãe contra a filha - todos em sua busca para 
seguir a Verdade, mas muitos irão deixar de ver os 
erros dos ensinamentos do Falso Profeta, e serão 
perdidos para Mim. 
Serão apenas os bravos e corajosos entre vocês, que Me 
amam mais, que irão liderar Meu exército para a salvação. 
Eles trarão com eles bilhões de almas, sob a Minha 
orientação, para a segurança. É por isso, que vocês nunca 
devem desistir! Seu Jesus 
 
723. Eu peço a todos os Meus servos 
sagrados para Me chamar, para que Eu 
possa cobri-los com o Meu Precioso 
Sangue 
Recebido quinta-feira, 28 de fevereiro de 2013, 23:55 
 
Minha muito amada filha, Eu enviei o Meu Espírito Santo 
para cobrir todos os filhos de Deus neste momento, 
em um esforço, para suspender as trevas do mal no 
mundo. 
Vocês devem rezar muito por todos os Meus servos 
sagrados neste momento, no estado terrível de 
confusão em que se encontram. Nas próximas 
semanas eles vão estar tão triste, por causa do legado 
do Meu Santo Vigário, que eles não sabem para onde 
se virar. 

Eu peço a todos os Meus servos sagrados para Me 
chamar, seu amado Jesus, para que Eu possa cobri-
los com o Meu Precioso Sangue. Eu vou dar-lhes as 
Graças, que necessitarão, para discernir a Verdade do 
Meu Ensinamento. Em seguida, eles irão reconhecer o 
engano, que vai ser apresentado a eles. 
Eles nunca devem duvidar de Mim. Eles devem colocar 
toda a sua confiança em Mim. Eles nunca devem 
abandonar Meu Nome e devem manter-se alerta em todos 
os momentos. 
Diga-lhes que Eu os amo ternamente e que serão 
dados Dons Especiais do Céu. Estes Dons lhes trará 
paz, esperança e coragem, nos tempos turbulentos, 
que se encontram à frente na Minha Santa Igreja na 
Terra. Seu Jesus 
 
724. Minha Igreja na Terra está sob ataque 
e isso significa que Meu Corpo vai ser 
Crucificado novamente, como predito 
Recebido Domingo, 3 de março de 2013, 11:45 
 
Minha muito amada filha, não tema os ataques, que 
estão sendo infligidos contra você, pois Eu estou com 
você a cada segundo, para te fazer mais forte. Me 
entristece dizer-lhe, que você vai sofrer muito abuso 
verbal, por causa da cronometragem do Meu Plano de 
Salvação. 
Pois este é o tempo em que, não só os Católicos 
fervorosos serão testados em sua fé e fidelidade a 
Mim, como também será a maior provação para todos 
os Cristãos em todas as partes do mundo. 
Para aqueles, que a acusam de heresia, Eu digo isso: 
Eu, Jesus Cristo, jamais minto, porque Eu sou a 
Verdade. Eu nunca poderia enganá-los, porque isso 
não seria possível. Lembrem-se, que é o Meu Corpo 
que é a Igreja; Minha Igreja na Terra, que está sob 
ataque, e isso significa, que Meu Corpo vai ser 
Crucificado de novo, como predito. Com isso quero 
dizer, que Meu Corpo não estará mais Presente, no 
minuto em que a Santa Eucaristia for descartada pelos 
ministros na Santa Sé de Roma. Isso irá se tornar 
realidade e vocês devem virar as costas! 
Peço-lhes que rezem por todos os filhos de Deus - todos 
os Meus servos sagrados, incluindo os falsos profetas 
equivocados! No entanto, Eu nunca vou pedir a vocês 
para rezar pelo Anticristo, pois isso não é possível. 
Acordem, todos vocês, e ouçam o que tenho a dizer-
lhes: Vocês não devem entrar em pânico, desespero 
ou perder a esperança, porque esta abominação será 
o tormento final, que todos os filhos de Deus terão 
que testemunhar e suportar, antes de Eu voltar. 
Esse será o Dia da Grande Glória, Grande Alegria e 
Minha Vinda vai trazer um fim ao mal, que mancha a 
Terra. 
Em vez do medo, alegrem-se! Vocês devem olhar para 
a frente, a Minha Segunda Vinda, porque trago Comigo 
o Novo Paraíso, prometido para vocês! 
Quando vocês carregam a Minha Cruz, encontram 
dificuldade. Os tempos em que vocês vivem agora, trazem 
com eles uma forma de crucificação, que a maioria dos 
Cristãos vão achar muito difícil de suportar - tão grande 
será a sua dor. 
Aquelas pobres almas, que não acreditam que Eu falo 
a Verdade, através destas Mensagens, devem se 
perguntar: Vocês acreditam na Bíblia Sagrada e as 
profecias que contem em seu interior? Vocês 
acreditam no Anticristo e nas revelações sobre o falso 
impostor, que irá tomar o lugar de Pedro, através de 
meios desonestos? Se acreditam, então aceitem que 
este é o momento para esses eventos se desvendar 
diante de seus olhos! Não é para o futuro - está 
ocorrendo agora! Aceitem isso com coragem e 
venham a Mim com completa confiança, porque Eu os 
amo! Eu preciso que vocês mantenham seus olhos 
bem abertos! Vocês não devem fugir da Verdade! 
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A abominação já começou. Quando vocês recusam 
Meu Copo, vocês Me impedem de salvar as almas que 
preciso, para completar o Pacto prometido ao Meu Pai. 
Eu os abençoo. Anseio que se abram os seus corações, 
para que Eu possa levá-los para o Meu Reino Glorioso. 
Seu Jesus 
 
725. Os sinais serão dados a todos vocês e 
milagres acontecerão 
Recebido terça-feira, 5 de março de 2013, 15:30 
 
Minha muito amada filha, que os homens não deixem de 
reconhecer as mudanças, que vão entrar em erupção em 
todo o mundo, porque tudo previsto no Livro do 
Apocalipse acontecerá! Muitos desses eventos serão 
diferentes da interpretação usual humana dos segredos 
revelados a João Evangelista. No entanto, eles vão fazer 
sentido, quando vê-los por aquilo que são. 
O plano sofisticado do Anticristo, cuidadosamente 
elaborado, foi habilmente redigido por muitas pessoas, 
incluindo políticos de renome mundial, que ainda hoje não 
conseguem perceber a ação maligna incutida. 
Muitos centros foram criados em várias nações, onde 
eles planejam a tomada de controle de muitos Países. 
Suas atividades, no entanto, foram reduzidas, por causa 
das orações de almas escolhidas e aqueles de vocês, que 
rezam as Minhas Cruzadas de Orações. 
Suas orações serão sempre ouvidas no Céu, então 
vocês devem continuar a rezar fervorosamente, para 
mitigar as ações malignas da besta, que nunca vai 
vencer esta batalha pelas almas, pois os seus dias são 
curtos. 
Meu desejo não é assustar vocês, mas prepará-los. Eu 
agora lego poderes especiais e Graças a todos vocês, 
que aderem aos Meus desejos para recitar as 
Cruzadas de Orações. Os sinais serão dados a todos 
vocês e milagres acontecerão. 
Meu Poder surgirá através das suas veias, pois Eu os levo 
no Meu caminho para salvar a Humanidade. Seu Jesus 
 
726. Muitos de vocês vão rejeitar este 
convite do Céu, por causa do medo 
Recebido quarta-feira, 6 de março de 2013, 09:45 
 
Minha muito amada filha, Eu chamo a todos aqueles no 
mundo, que acreditam em Mim, Jesus Cristo, para ouvir! 
Muitos de vocês terão dificuldade para aceitar o 
sofrimento, que terão que enfrentar em Meu Nome. Até 
agora, o seu sofrimento foi limitado à tristeza que sentiram 
em suas almas, por causa dos pecados dos homens e 
pelo sacrifício que Eu fiz, para salvar a Humanidade de 
sua maldade. Mas agora, vocês vão ser ridicularizados por 
sua Fé e se sentirão envergonhados, quando defenderem 
Meus Ensinamentos e as Leis de Deus. 
Muitos de vocês vão rejeitar este convite do Céu, por 
causa do medo. As pessoas não conseguem aceitar 
facilmente que Eu agora Me comunico com o mundo, para 
prepará-los para a Minha Segunda Vinda. Pois quem é a 
Minha profetisa? E quem são aqueles, que vieram antes 
dela em Meu Nome? Como vocês sabem que ela fala a 
Verdade? Pois tem tantos falsos profetas e impostores 
que confundem vocês. Nunca houve um profeta, enviado 
do Céu, que não sofreu ridículo, abuso, tormento e 
crueldade. Nem um. Muitos foram assassinados. Vocês 
podem ter certeza que, quando os frutos da Minha 
Missão, dada a tais profetas, resultam em oração e 
conversão, que foram enviados por Deus para o 
mundo, para preparar seus filhos, para que eles 
voltem para Ele. 
Estejam cientes de que Meus verdadeiros profetas vão 
resistir ao teste do tempo e para aqueles, que ignoram as 
mensagens que eles trazem para a raça humana, haverá 
gritos e ranger de dentes! Quando vocês atacam a 
Minha Santa Palavra, dada a um profeta verdadeiro, 
vocês interferem na Vontade de Deus. Talvez vocês 
não sintam nenhuma vergonha ainda. Vocês talvez 

acreditam que estão defendendo a Minha Palavra, 
quando atacam os Meus profetas, mas com o tempo, 
quando for revelado a vocês o dano que fizeram a 
Minha última Missão na Terra, vai lhes trazer medo 
terrível e tristeza. 
Se vocês Me amam, devem manter seus olhos abertos e 
ler atentamente as Minhas instruções. Se deixam de 
atender Minhas advertências, dadas a vocês por causa do 
Amor de Deus, vocês vão rejeitar a Verdade. A Verdade 
só pode salvá-los. A Verdade é o oxigênio necessário, 
para sustentar a vida das suas almas. Sem a Verdade, 
vocês não Me verão claramente, nem vão ser capazes de 
fazer as escolhas certas. Lembrem-se de que Eu sou a 
Verdade! Sem Mim, vocês não tem vida. Seu Jesus 
 
727. A Oração vai e pode salvar a 
Humanidade 
Recebido quinta-feira, 7 de março de 2013, 11:05 
 
Minha muito amada filha, é importante que Meus 
discípulos na Terra entendam como a oração vai e pode 
salvar a Humanidade. O poder da oração e, 
especialmente, a recitação do Santo Rosário, o que 
torna a besta impotente, não deve ser subestimada! 
Para salvar mais almas, vocês também devem rezar o 
Terço da Divina Misericórdia. 
Escolham as Cruzadas de Orações que Eu lhes der e 
rezem-nas, de modo que possam se concentrar em 
diferentes solicitações em cada grupo de oração! Se, por 
exemplo, estão rezando a Cruzada de Oração pela Graça 
da Imunidade façam isso de uma forma, que o grupo de 
oração, naquele dia, possa se concentrar em uma seleção 
de Cruzadas de Orações, em que solicitem a proteção de 
Deus para as almas! Então, num outro dia, coloquem seu 
foco em uma seleção de orações, que foram dadas a 
vocês para a proteção de padres e clérigos.  
Estes grupos de Cruzada de Orações (Jesus à 
Humanidade), quando formados em todo o mundo, 
vão se tornar a armadura necessária para derrotar o 
inimigo de maneiras que vocês nem imaginam ser 
possível. 
Vou continuar a dar-lhes os Dons de orações novas, 
que trazem consigo milagres especiais. Sem essa 
intervenção, Eu não poderia salvar as almas que Eu tanto 
desejo. 
Vão e planejem suas reuniões de grupos de Cruzada de 
Orações com base no formato dado a vocês, mas dividam 
as orações em partes, de modo que possam se concentrar 
em intenções especiais. Não há necessidade de recitar 
todas as orações juntas, mas Eu insisto que vocês recitem 
o maior número possível durante toda a semana. 
Vocês Me trazem tanta alegria e conforto, Meus preciosos 
seguidores. Eu concedo-lhes Minhas Bênçãos de força 
e coragem, quando vocês continuam sua jornada para 
salvar almas. Eu os amo! Seu Jesus 
 
728. Ele foi enviado para desmantelar a 
Minha Igreja e rasgá-la em pedaços 
pequenos 
Recebido sexta-feira, 8 de março de 2013, 14:05 
 
Minha muito amada filha, Satanás está com raiva contra 
a Minha Igreja na Terra e sua infestação continua a se 
espalhar dentro de seus muros. 
O impostor astuto, que tem ficado em espera nas asas 
com paciência, em breve declarará seu reinado sobre 
Meus pobres servos sagrados e inocentes. A dor que 
ele vai infligir é muito difícil para Eu suportar, e ainda, o 
seu reinado culminará na final purificação do mal de 
dentro do núcleo da Minha Igreja. 
Ele manipulou cuidadosamente sua posição e logo seu 
comportamento pomposo será visto em meio da sua 
quadra esplêndida. No início, seu orgulho, arrogância e 
auto-obsessão serão cuidadosamente escondido do 
mundo. Para o mundo exterior, um suspiro de alívio será 
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ouvido como o resoar de trombetas, para anunciar o seu 
mandato como chefe da Minha Igreja. 
Meu Corpo é Minha Igreja, mas não vai ser para Mim, 
Jesus Cristo, que ele vai prometer sua lealdade, porque 
ele não possui nenhum amor por Mim. Sua lealdade é 
para com a besta e como ele vai rir e zombar dos 
Meus servos sagrados, que vão apoiá-lo! 
Ele, quem se atreve a sentar no Meu Templo, e que foi 
enviado pelo maligno, não pode falar a Verdade, porque 
ele não vem de Mim. Ele foi enviado para desmantelar a 
Minha Igreja e rasgá-la em pequenos pedaços, depois 
ele vai cuspir isso para fora da sua boca vil. 
Meu Corpo é Minha Igreja. Minha Igreja ainda está viva, 
mas apenas aqueles, que falam a Verdade e aderir a 
Santa Palavra de Deus, podem ser parte da Minha 
Igreja na Terra. Agora, que o insulto final está para se 
manifestar contra Mim, Jesus Cristo, por meio da Cadeira 
de Pedro, vocês vão finalmente entender a Verdade. 
O Livro da Verdade, predito a Daniel, para o Tempo Final, 
não será leve para os membros da Minha Igreja, porque 
seu conteúdo irá adoecer Meus amados servos sagrados, 
quando eles perceberem que Eu falo a Verdade. 
O Falso Profeta – aquele, que se apresenta como o 
líder da Minha Igreja - está pronto para vestir as 
vestes, que não foram feitas para ele. 
Ele vai profanar Minha Santa Eucaristia e dividir a Minha 
Igreja ao meio e, em seguida, ao meio novamente. 
Ele vai fazer esforços para demitir os fiéis seguidores do 
Meu amado Santo Vigário, o Papa Bento XVI, nomeado 
por Mim. 
Ele vai erradicar todos aqueles, que são leais aos Meus 
Ensinamentos e jogá-los para os lobos. 
As ações dele não se tornarão aparentes de imediato, 
mas logo os sinais serão vistos, quando ele definir buscar 
o apoio de líderes mundiais influentes e daqueles em 
lugares altos. 
Quando a abominação se enraizar, as mudanças serão 
súbita. Os anúncios por ele, para criar uma Igreja Católica 
Unida, ligando-se com todas as crenças e outras religiões, 
virão logo depois. 
Ele vai liderar a nova religião mundial e reinará sobre 
religiões pagãs. Ele vai abraçar o ateísmo para 
desrespeitar o estigma, que, segundo ele, está ligado com 
a perseguição dos assim chamados “direitos humanos”. 
Todos os pecados, aos olhos de Deus, serão 
considerados aceitáveis por esta nova igreja inclusiva. 
Qualquer um, que se atrever a desafiá-lo, será procurado 
e punido. Aqueles sacerdotes, bispos e cardeais, que 
se oporem a ele, serão excomungados e despojados 
de seus títulos. Outros serão intimidados e perseguidos, 
e muitos padres terão que se esconder. 
Para estes Meus pobres servos sagrados, que 
reconhecem Minha Voz agora, por favor, ouçam-Me, 
pois Eu chego até vocês, para trazer-lhes conforto! Eu 
nunca iria pedir-lhes para rejeitar a Minha Igreja na Terra, 
porque fui Eu, o seu amado Salvador, que a criou. Eu 
ofereci Meu Corpo como Sacrifício Vivo, para os salvar. A 
vocês foi dada a responsabilidade de testemunhar em 
Meu Nome, a fim de salvar as almas daqueles, que 
instruem e orientam. 
Tudo o que vocês devem fazer é confiar em Mim e 
continuar a servir-Me. O que vocês não têm que fazer, é 
aceitar qualquer doutrina que for apresentada a vocês, 
e que vocês vão saber, de imediato, que não está de 
acordo com os Meus Ensinamentos! Vocês devem 
fazer o que seus corações lhes dizem, mas saibam disso: 
Este período vai causar-lhes profunda dor e vão 
experimentar sofrimento bruto, quando verem como a 
Minha Igreja será profanada, isso vai fazê-los chorar. Mas 
vocês devem reconhecer as mentiras, que serão 
apresentadas a vocês, por aquilo que são: uma afronta à 
Minha Morte na Cruz. 
Esta destruição pode resultar no colapso da estrutura da 
Minha Igreja. As mudanças e adaptações de edifícios, 
juntamente com o novo templo, criado para a “nova 
igreja mundial” será feito e colocado em Roma. 

Tenham a certeza de que, assim como Meu Templo é 
profanado, Eu, Jesus Cristo, o Salvador de toda a 
Humanidade, serei descartado e jogado na sarjeta. 
Seu Jesus 
 
729. Quando a Sexta-feira Santa chegar, 
muitas almas começarão a perceber, que o 
Meu alerta para a Humanidade está sobre o 
mundo 
Recebido sábado, 9 de março de 2013, 21:45 
 
Minha muito amada filha, quando a Sexta-feira Santa 
chegar, muitas almas começarão a perceber que o Meu 
alerta para a Humanidade está sobre o mundo. 
A abominação não será testemunhada antes, e a 
Verdade destas mensagens será realmente 
compreendida. 
Reúnam o seu povo, unam-se em oração, porque uma 
nuvem obscura vai cobrir a Terra! As punições serão 
dispensadas à Humanidade, pois ela mergulha em um 
abismo de indiferença e apatia, à Palavra de Deus. 
Aqueles, que viraram as costas para os Dons, dados à 
Humanidade por Minha Morte na Cruz, vão ser 
despertados e vão ver quão grotesco suas almas 
aparecem diante dos Meus olhos. Em breve, eles vão 
ver que a eles foi dado apenas um curto período de tempo 
para se arrepender. Porque Minha paciência é grande, 
mas Minha tristeza é profunda. Tão amargo são os seus 
corações, que não só evitam a Mim, seu amado Jesus, 
mas se negam aos Dons, que Eu livremente deixo 
disponíveis para eles. 
Como eles foram enganados em acreditar em suas 
próprias e falsas ilusões, de que o mundo é deles para 
viver de qualquer forma que escolherem, sem cuidado 
para diminuir sua busca de satisfação. Este mundo não 
será mais tomado por eles, porque é apenas um estado 
temporário. Em breve eles vão encontrar-se em um novo 
estado e para muitos não será no Meu Novo Paraíso. 
Minha Intervenção está próxima e Meu Plano para 
salvar o mundo, em breve, será totalmente conhecido. 
O orgulho é o seu maior inimigo e é a maior culpa de 
Satanás. Quando alguém denuncia o outro, repreende o 
outro e aponta o dedo de acusação contra o outro, em 
Meu Nome, eles foram vítimas do pecado de Satanás. 
Será o pecado do orgulho, que será a queda da 
Humanidade, e que vai mergulhar muitas almas no fogo 
do inferno. 
Não sejam vítimas desta maldição do maligno; se vocês 
não concordarem com o outro, que grita em voz alta 
contra Mim, com mentiras saindo das suas bocas, mesmo 
se vocês sabem que eles não falam a Verdade, 
permaneçam em silêncio! Vocês devem baixar seus olhos 
e simplesmente proclamar a Minha Palavra! 
Defendam-Me apenas declarando para o mundo o que 
vocês sabem sobre o Meu Plano para salvar almas! E 
mesmo quando essas almas, que acreditam que o 
conhecimento que têm de Mim dá-lhes o direito de 
admoestar os outros e exigir respostas de vocês, vocês 
nunca devem defender-Me através de argumentos. 
Muitos eventos no mundo vão chocar a maioria da 
Humanidade, em breve. Mesmo as pessoas mais 
desinteressadas, que vivem suas vidas em um vácuo de 
ambições mundanas, com pouco tempo para assuntos 
espirituais, vão começar a perceber que há muitas 
mudanças. Elas saberão que essas mudanças estão além 
da sua compreensão e isso vai resultar em seu ser e 
serão mais abertos à Palavra de Deus. Seu Jesus 
 
730. Mãe da Salvação: Os Grupos de 
Cruzada de Orações vão salvar bilhões de 
almas 
Recebido domingo, 10 de março de 2013, 18:00 
 
Minha querida filha, neste momento você vai se sentir 
ainda mais sozinha e isolada, pois a Santa Palavra de 



O Livro da Verdade 

www.jesusfala.org/O_Livro_da_Verdade.pdf 309

Deus ruge alto para alertar a Humanidade, sobre a 
necessidade de preparar as suas almas. 
Filhos, é agora que vocês precisam pedir a Meu 
amado Filho para que Ele sustente a sua coragem 
durante os dias, meses e anos escuros, que 
encontrarão à sua frente! Vocês devem alegrar-se, 
porque tantas almas, inspiradas pelo Espírito Santo, 
responderam ao chamado do Meu Filho, Jesus Cristo. Ele 
ama tanto a todos vocês, que traz lágrimas de alegria para 
Mim, Sua amada Mãe. Como Ele vai espalhar Sua 
Misericórdia, está além de sua compreensão, e Ele vai 
levar, mesmo aqueles que o desprezam, para perto de 
Seu Coração. 
Sua Grande Segunda Vinda não vai demorar, então 
vocês devem dar Glória a Deus! Para preparar-se, 
vocês devem receber a Reconciliação tão frequentemente 
quanto possível, e continuar a rezar para as almas. 
Embora, Deus que é Todo-Poderoso e Sua Glória vai 
agora ser plenamente compreendida, quando vocês 
testemunharem a Sua Segunda Vinda, vocês, Seu 
Exército Remanescente, devem ajudá-Lo em Seu Plano 
para salvar a Humanidade! 
Os Grupos de Oração da Cruzada de Orações vão 
salvar bilhões de almas e, por isso, vocês devem se 
espalhar e multiplicar. As Graças de Deus estão sendo 
derramadas sobre todos os seus filhos, que participam 
desses grupos de oração. Eles serão a armadura, que irá 
proteger a Humanidade da perseguição planejada pelo 
Anticristo. 
Nunca desistam, filhos! Permaneçam em estado de 
Graça em todos os momentos e continuem a seguir as 
instruções do Meu Filho! Ele nunca os abandonará, tão 
grande é o Seu Amor por vocês. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
731. Deus Pai: A batalha agora se enfurece 
entre Minha Hierarquia e o domínio da 
besta 
Recebido terça-feira, 12 de março de 2013, 11:38 
 
Minha querida filha, os Céus choram de tristeza neste 
dia terrível, anunciado há muito tempo. 
Toda a Humanidade vai enfrentar agora a maior decepção 
de todas, e que foi perpetrado pela besta. 
As lágrimas do Meu Filho, cuja Morte na Cruz deu aos 
Meus filhos liberdade, caem agora por todo o mundo, 
neste momento, em agonia. 
Minha Ira está contida neste momento, mas a Minha 
Fúria é grande. Muito em breve, o engano se tornará 
claro para todos aqueles, nomeados pelo Meu Filho, para 
guiar o seu rebanho na Terra. 
A batalha agora se enfurece entre a Minha Hierarquia e 
o domínio da besta. Vai ser doloroso, mas em breve, o 
Castigo, que vai seguir a má perseguição, conspirada pelo 
inimigo e seus asseclas, vai acabar com a podridão. 
Apelo a todos os Meus filhos, para voltar para o Meu Filho 
e colocar toda a sua confiança Nele, neste momento! 
Sejam corajosos, Meus pequeninos, porque esta dor vai 
ser de curta duração! Aqueles, que seguem a besta e o 
Falso Profeta, será dado conhecimento, pelo Poder da 
Minha Mão, a fim de trazê-los de volta para o Coração do 
Meu Filho. Se rejeitarem este Presente, então eles estarão 
perdidos e vão sofrer o mesmo tormento, que enfrenta o 
impostor, que será lançado no abismo para a eternidade. 
O coroamento do Falso Profeta será celebrado por 
grupos maçônicos, em todos os cantos, que planejam 
os estágios finais da perseguição a todos os Meus 
filhos. 
Aqueles, que irão celebrar com ele e que não 
compreendem bem, com o tempo, sentirão ainda mais dor 
do que aqueles, que já conhecem a Verdade. 
Aguardem agora, com coragem e esperança, porque tudo 
isso tem que acontecer antes de se manifestar o Glorioso 
Reino do Meu Filho. 
Vocês devem prometer fidelidade ao Meu amado Filho em 
todos os momentos e se recusar a aceitar mentiras! Se, e 

quando, vocês forem convidados a participar de uma 
nova Missa, saibam que vai ser a maior maldição já 
infligida por Satanás contra Meus filhos. 
Saibam que o Céu irá guiá-los e que, ao aceitar a dor com 
dignidade, vocês vão ajudar ao Meu Filho a cumprir o 
Pacto Final. 
Seu amado Pai, Deus, o Altíssimo 
 
Nota: Hoje, quarta-feira, 13 de março de 
2013, o cardeal argentino Jorge Mario 
Bergoglio foi eleito como papa Francisco I. 
 
732. Seu trono foi roubado. Seu poder não. 
Recebido quarta-feira, 13 de março de 2013, 21:20 
 
Minha muito amada filha, Eu tenho sido condenado à 
morte pela segunda vez. O insulto da decisão em Roma, 
que você testemunhou hoje, Me corta em dois. 
Quando Eu estava diante de Meus carrascos, acusado de 
heresia e de ousadia por falar a Verdade, Meus Apóstolos 
fugiram e foram para longe para não serem encontrados. 
Aqueles que Me seguiram e aceitaram Meus 
Ensinamentos, Me traíram quando a Minha Palavra foi 
desafiada por aqueles, que tinham autoridade. Eles 
começaram a perder a confiança em Mim e começaram a 
duvidar de Mim. 
Alguns dos Meus seguidores acreditavam nos crimes 
de heresia, do quais fui acusado, e que eles também 
seriam condenados. Tão poderosos eram Meus 
acusadores - homens em lugares altos, vestidos de vestes 
exóticas e que andavam e falavam com um senso de 
autoridade real - que poucos duvidavam deles. 
Eu estava sondado, desafiado, escarnecido, 
menosprezado, ridicularizado e zombado por falar a 
Verdade. As pessoas caíam ante esses governantes - 
homens com vozes poderosas e cuja autoridade nunca foi 
questionada. Minha Voz tornou-se como um sussurro no 
meio dos gritos dos Meus acusadores. 
"Herege" – eles gritaram. Eles disseram que eu falava 
com uma língua do mal, que Eu blasfemei contra Deus 
e que Eu queria destruir a sua igreja. E assim, eles Me 
assassinaram a sangue frio. 
Não vai ser diferente agora, quando Eu tento fazer 
Minha Voz conhecida. Quando tento alertar todos filhos 
de Deus sobre os eventos, dos quais Eu falei para você, 
Minha filha, desde o último par de anos. Minha Palavra 
será tratada com desprezo. Minha Palavra será 
questionada. Dúvidas vão surgir e, mais uma vez, Meus 
Apóstolos vão fugir e deixar-Me aos lobos. 
Não se enganem, a Verdade foi revelada a vocês! Eu 
disse a vocês, Meus seguidores, como seriam enganados. 
Isto será muito difícil para vocês, porque vocês vão 
questionar este impostor, que está na Casa do Meu Pai. 
Meu amado Papa Bento XVI foi perseguido e fugiu, como 
predito. Eu não nomeei esta pessoa, que afirma vir em 
Meu Nome. 
Ele, o Papa Bento XVI, vai guiar Meus seguidores para 
a Verdade. Eu não o abandonei e Eu vou segurá-lo perto 
do Meu Coração e dar-lhe o conforto que ele precisa neste 
momento terrível. 
Seu trono foi roubado. Seu poder não. 
Seu Jesus 
 
733. Este gesto perverso durante a Semana 
Santa será visto por aqueles, que estiverem 
com seus olhos abertos 
Recebido quinta-feira, 14 de março de 2013, 18:00 
 
Minha muito amada filha, o sofrimento está sendo 
experimentado por Meus amados servos sagrados, perto 
do Meu Coração, que conhecem a Verdade e que têm que 
testemunhar a abominação na Minha Igreja na Terra. 
Vai ter um insulto particular, que será infligido a Meu 
Santo Nome, em um esforço para Me profanar, durante 
a Semana Santa. Este gesto perverso, durante a Semana 
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Santa, será visto por aqueles, que estiverem com seus 
olhos abertos e isso vai ser um dos sinais, e vocês vão 
saber que o impostor, que se senta no trono em Minha 
Igreja na Terra, não vem de Mim. 
Meus seguidores, vocês devem saber que as profecias 
dadas ao mundo - alertando o momento em que o poder 
dentro da Minha Igreja será apreendido por aqueles, que 
são leais à besta - está sobre vocês. Este tempo é agora! 
Lembrem-se que aqueles, que exibem orgulhosamente 
o emblema de humildade, são culpados de orgulho. O 
orgulho é um pecado. 
Aqueles, que dizem que a Minha Igreja deve renovar a 
sua imagem, e atualizar a doutrina da Minha Igreja, e que 
dizem que, através da modernização, ela será aceita por 
mais pessoas, então saibam disso: 
Aqueles de vocês, que dizem que seguem Meus 
Ensinamentos, mas que querem mudar as leis, para 
que tolerem atos, que são pecaminosos aos Meus 
olhos, saiam da Minha Igreja agora! Vocês não são 
Meus. Vocês viraram suas costas para Mim e não são 
dignos de entrar na Minha Casa. No entanto, é isso o que 
vai acontecer. Vocês e todos aqueles, que exigem 
mudanças, que são abraçados pelo mundo secular, 
ficarão satisfeitos, porque o Falso Profeta vai seduzi-los a 
seu favor e vocês vão aplaudir a cada momento de seu 
reinado de curta duração. Mas, não será a Mim, Jesus 
Cristo, Que vocês seguirão. Vocês vão seguir uma falsa 
doutrina, que não é de Deus. 
Muitos vão abraçar o reinado do Falso Profeta e empurrar-
Me para o lado com alegria em seus corações. E depois, 
quando os erros de seus caminhos se tornarem 
aparentes, Meus pobres servos sagrados não terão para 
onde ir. Sua tristeza vai transformar-se em medo e seu 
medo em desespero. Eles não vão saber em quem 
confiar, mas eles têm que entender isso: Meu Corpo, 
Minha Igreja, pode ser açoitado e profanado, mas Meu 
Espírito nunca pode ser tocado, pois Ele nunca 
poderá morrer. 
Para aqueles de vocês, que rejeitam a Minha Palavra 
agora e a Verdade, que está sendo dada como um Dom 
especial do Céu: Eu os abençoo. Eu vou continuar a 
derramar as Minhas Graças sobre vocês, até que voltem 
para Mim. Eu nunca vou desistir, até que Eu possa salvar 
suas tristes almas. 
Minha Igreja, onde Meus Ensinamentos e Sacramentos 
permanecem intactos, vai viver e nunca poderá 
morrer. Ela não precisa de tijolos e argamassa para 
sobreviver, sou Eu, Jesus Cristo, cujo Corpo é a 
Igreja. Vocês, Meu fieis e amados sacerdotes, servos 
sagrados e seguidores, são parte de Mim. Vocês estão 
unidos com o Meu Corpo, para formar a Minha Igreja na 
Terra. Então, vocês têm que aprender a ser fortes, 
corajosos e fieis a Minha Santa Palavra, não importa quais 
argumentos contrários são apresentados a vocês. 
O tempo para o cisma ser exposto está próximo, e já, 
em Roma, um terrível mal-estar está sendo sentido. 
Quando o Espírito Santo confronta com o espírito do mal, 
uma linha divide ao meio, de modo que dois lados 
emergem. A grande divisão vai chegar rapidamente. E 
muitos dos que foram enganados pelo mentiroso, correrão 
de volta para os Meus Braços Sagrados, buscando 
proteção. 
Eu vou guiá-los durante estes tristes tempos, e peço a 
todos vocês para Me entregarem suas lágrimas e Eu vou 
lhes confortar em espírito. 
Eu os abençoo. Trago-lhes a paz de coração. Eu os 
protejo. O seu amado Jesus 
 
734. Mãe da Salvação: Rezem Meu Rosário 
para todos aqueles, que governam em 
Roma 
Recebido sexta-feira, 15 de março de 2013, 22:30 
 
Minha querida filha, este é um momento de grande 
tristeza, não só para você, mas para todos aqueles, que 
amam Meu Filho. 

Devo insistir, queridos filhos, para permanecerem fortes e 
fieis à Santa Palavra de Deus, por causa do Meu Filho. 
Ele, o Meu amado Filho, abaixa a Sua Cabeça em 
agonia, enquanto Ele observa o horror de como Sua 
Igreja desmorona diante Dele. 
Por favor, rezem para a esperança e rezem Meu Santo 
Rosário todos os dias para todos aqueles, que 
governam em Roma! Vocês devem orar por todos 
aqueles, que dirigem a Igreja Católica! Por favor incluam o 
homem, que se senta na Cadeira de Pedro, porque ele 
tem grande necessidade de suas orações! 
Rezem para ele aceitar a Verdade da Morte do Meu Filho 
na Cruz e para que ele abra seu coração aos apelos de 
misericórdia do Meu Filho, para todos os filhos de Deus! 
Não importa o quão duro estes tempos são, na Igreja 
Católica Romana, o mal não pode e não vai prevalecer 
contra o Poder de Deus. 
Meu papel, como Medianeira de todas as Graças, está 
prestes a ser realizado, e como a mulher escolhida, 
para ser vestida com os raios do sol, Minha hora 
chegou, para ajudar Meu Filho em Seu Plano final de 
salvação. 
Eu estimo todos os filhos de Deus, inclusive aqueles, que 
trazem grande vergonha e angústia para Ele. Rezem, para 
que Minhas orações, levadas ao Meu Filho e 
apresentadas a Ele em seus nomes, possam ajudar a 
atenuar o sofrimento, que está à frente, dentro da Igreja 
Católica! 
Meu amor, como Mãe de todos os filhos de Deus, é 
abrangente e Eu nunca vou parar em Minha busca para 
trazer esperança, queridos filhos. 
Orações serão ouvidas no Céu e vocês nunca devem 
perder a esperança, pois a Misericórdia do Meu Filho é 
maior do que vocês imaginam. 
O Amor de Deus é Todo-Poderoso. Peçam e receberão 
grande bênção, pois os preparativos estão completos, em 
prontidão para o Grande Dia do Senhor. 
Aguardem com paciência, amor e confiança, porque 
todas estas provações em breve terão passado, e em 
seguida, o Novo Céu e Nova Terra irão mesclar-se 
como um. Isso é tudo que vocês precisam: preocupar-se 
com a preparação das suas almas e daqueles, que 
precisam mais das suas orações. Só então, vocês vão ser 
capazes de aceitar a Luz de Deus e entrar no Novo 
Paraíso na Terra. 
Estejam em paz e concentrem-se apenas no Meu Filho e 
seu desejo singular: salvar as almas de todos os seres 
vivos. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
735. Minha agonia é sentida por todos os 
Santos e Anjos do Céu, porque o tempo do 
Apocalipse está próximo 
Recebido sábado, 16 de março de 2013, 12:40 
 
Minha muito amada filha, a raiva, o ódio e o medo estão 
sendo sentidos por aqueles, que se recusam a aceitar 
Meu Cálice de Sofrimento neste momento. 
A fúria de Satanás, contra essas mensagens, irá 
aumentar rapidamente e todos os esforços serão 
feitos, para denunciar você, Minha filha. 
O sofrimento é para ser aceito por você, por causa de sua 
entrega a Minha Santa Vontade, que é de seu próprio 
acordo. Então você, Minha filha, deve permanecer em 
silêncio, enquanto os gritos da besta e das pobres almas, 
que ele usa para atacá-la, continuam. Digo isso a todos os 
Meus amados discípulos fiéis: permaneçam firmes! 
Mantenham suas cabeças inclinadas em servidão humilde 
e ofereçam seus sofrimentos por aquelas almas, que não 
aceitam o Dom da Verdade! 
Estes responsáveis pela infiltração da Minha Igreja na 
Terra, escolheram o tempo da Quaresma, 
deliberadamente, para insultar-Me, seu Jesus, que morre 
em agonia para salvar suas almas. 
Tão infestados são eles, os que percorrem os corredores 
de Roma, que o maior sinal será visto no caos, que 
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acontecerá, porque eles respeitam o comando do 
impostor. Caos, desordem, divisão e contradição 
serão vistos em todos os lugares em Roma. Este 
transtorno vem de Satanás, porque não pode vir de 
Deus. 
A raiva vem do maligno e sua raiva é palpável, quando 
Minha Luz se propaga entre os filhos de Deus. Tornem 
conhecido que, quando os ataques de natureza tão 
viciosas são infligidos em outros, em Meu Nome, que é a 
Minha Presença que provoca uma tal reação. 
Só Eu, Jesus Cristo, e Meus seguidores podem ser o foco 
de tais abusos e, por isso, quando vocês acharem que 
isso se torna insuportável, por favor rezem esta curta 
oração: 
 
"Eu compartilho esta dor com Vós, querido Jesus, e 
peço que Vós abençoe meus inimigos e aqueles, que 
Vos flagelam, com o Dom do Espírito Santo. Amém." 
 
A discórdia vai continuar e Minha Agonia é sentida por 
todos os Santos e Anjos no Céu, porque o tempo do 
Apocalipse está próximo. 
Segurem-se em Mim, seu Jesus, e coloquem toda a sua 
confiança em Mim, pois Eu construo o Meu Exército 
Remanescente, em preparação para a terrível batalha 
pelas almas, que está por vir.  
Seu Jesus 
 
736. O Terceiro Selo será revelado quando 
os homens lutarem por comida, pois 
haverá momentos de grandes fomes para 
Humanidade 
Recebido sábado, 16 de março de 2013, 15:25 
 
Minha muito amada filha, as ondas vão desencadear e a 
destruição, causada por muitas guerras, terão início como 
predito. 
O momento da chegada do Falso Profeta vai coincidir 
com a declaração de guerras em todo o mundo. Estas 
guerras serão desencadeadas imediatamente e os 
homens se acovardam, porque as implicações se tornarão 
claras. Guerras se enraizarão e acontecerão como 
tempestades no deserto, onde eles vão ganhar impulso e 
pegarão todos aqueles como um ladrão de noite, que 
acham que a sua paz está garantida. 
Tantos Países estarão envolvidos que vai pegar todo o 
mundo de surpresa. E logo, o Anticristo irá fazer-se 
conhecido, no meio do massacre. Confusão, medo e 
perda de colheitas vão agravar o problema. Não muito 
tempo depois, o Terceiro Selo será revelado, quando os 
homens lutarem por comida, pois haverá momentos de 
grandes fomes para Humanidade. Fome de comida, fome 
de espírito, falta de ajuda, a Humanidade vai se agarrar a 
qualquer coisa ou qualquer pessoa, que oferecer um 
descanso. 
O estágio terá sido definido para o Anticristo chegar e 
anunciar-se ao mundo. E neste momento, a Humanidade 
se sentirá aliviada por causa do homem da paz, que 
oferece esperança, que eles se tornarão seus escravos 
voluntários. Eles vão se inclinar ao seu elaborado plano 
para reestruturar o mundo e unir todas as nações. Ele 
dirá, que o plano será para o bem de todos e para livrar o 
mundo do terrorismo. Os inimigos, sobre os quais ele 
vai dizer que luta e que vai exercer controle, são 
vítimas inocentes, usadas por ele neste engano, que 
ele vai apresentar ao mundo. 
Quando a paz, ou o que parece ser uma trégua, for 
restaurada, então virá a próxima fase, a unidade de 
todas as nações, todas as religiões, todos os Países, 
em um só. Isto será quando a união entre o Falso Profeta 
e o Anticristo se tornará clara. 
Aqueles, que receberam a Verdade, e cujos nomes estão 
no Livro da Vida, vão saber o que está acontecendo. 
Outros, cegos para a Verdade dos Meus Ensinamentos, 
não serão tão afortunados. Então será uma questão de 
esperar. Minha paciência significa que vou Me esforçar 

para salvar e proteger aqueles, que não serão capazes de 
discernir a Verdade. 
Minha Paciência e Minha Misericórdia irão resultar na 
Intervenção Divina em grande escala, para salvar 
todos os filhos de Deus das garras da besta, cujo 
único objetivo é incentivar o pecado. Porque há uma 
coisa que vocês devem saber: por trás do fascínio 
encantador do Anticristo vai estar o plano, para incentivar 
o pecado, para que a Humanidade faça a escolha final – 
juntar-se com a besta em desafio a Deus. Quando esse 
momento chegar e depois de cada tentativa feita por Mim, 
para salvar as almas, tudo estará acabado. 
Somente os eleitos serão levados ao Meu Reino. 
Seu Jesus 
 
737. Uma mensagem para os sacerdotes e 
todos os Meus servos sagrados, que deram 
suas vidas ao Meu Serviço Sagrado 
Recebido domingo, 17 de março de 2013, 18:50 
 
Minha muito amada filha, esta é uma mensagem para os 
sacerdotes e todos os Meus servos sagrados, que deram 
suas vidas ao Meu Serviço Sagrado. 
Meus amados servos, Eu desejo que vocês obedeçam às 
Leis da Igreja e aqueles a quem vocês devem mostrar 
obediência em Meu Santo Nome! 
Vocês nunca devem abandonar seus deveres para com a 
Igreja e devem continuar a servir-Me como sempre! Por 
favor, administrem todos os Sacramentos, como 
antes, mas, com mais diligência ainda! Atendam, 
como sempre, os seus deveres sagrados! O seu dever 
é para com os filhos de Deus e vocês devem guiar o 
seu rebanho! Permaneçam fieis aos Meus 
Ensinamentos em todos os momentos! 
Não vão ser vocês, Meus preciosos servos, que vão 
abandonar Minha Igreja na Terra. Não será através de seu 
fazer, que as Leis da Minha Igreja serão alteradas, a fim 
de abraçar novas doutrinas. 
Vocês permanecerão fieis aos serviços da Minha Igreja e 
realizarão as suas funções até o dia terrível. Este será o 
dia, em que a Minha Santa Missa será mudada 
tornando-se irreconhecível. Serão os inimigos de Deus, 
que infiltraram-se na Minha Igreja na Terra, que vão 
empurrar vocês para longe de Mim. 
Quando for apresentada a nova Missa, vocês então vão 
ficar sem escolha, porque saberão que ela não vai mais 
oferecer a Santíssima Eucaristia. Então, a Verdade será 
finalmente revelada a vocês, mas antes disso vocês vão 
estar cientes dos sinais. 
Os sinais estranhos irão incluir novas formas de ajustar 
orações. Satanás não será mais denunciado e os 
Sacramentos serão adulterados de forma a incluir outras 
denominações. Vocês vão se sentir desconfortáveis, mas 
ainda vão se sentir na obrigação de permanecerem fieis a 
Minha Igreja. 
Então, a existência da Minha Igreja na Terra será o seu 
único meio de sobrevivência, se vocês permanecerem 
fieis ao Meus Ensinamentos. Quando Meus 
Ensinamentos, Meus Sacramentos e a Minha Santa Missa 
forem alterados, vocês não devem ser enganados. Se 
vocês não aderirem às Minhas Leis, vão Me trair então. 
Para outras igrejas Cristãs, Eu aviso que esta 
infestação também vai se espalhar em suas igrejas. 
Com o tempo, vai se tornar difícil para vocês honrarem 
Meus Ensinamentos, da maneira que foram dadas ao 
mundo. Todos os Cristãos vão sofrer sob o regime do 
Falso Profeta e seu comparsa, o Anticristo, cujo rosto será 
emitido em todo o mundo em breve, como o líder mais 
influente de todos os tempos.  
Seu Jesus 
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738. Mãe de Deus: A divisão do mundo, a 
ser provocada por Gog e Magog, dividirá as 
famílias em dois 
Recebido segunda-feira, 18 de março de 2013, 19:35 
 
Minha filha, você nunca deve duvidar da importância desta 
Missão ou permitir ataques a você, para desviar sua 
atenção de Meu amado Filho. 
É por causa do Amor e da Misericórdia, que Meu Filho 
revela ao mundo os planos do maligno, para arrebatar 
almas antes do momento do fim. Este plano diabólico foi 
concebido por um tempo muito longo e vai ser infligido aos 
filhos de Deus por forças maçônicas, cuja lealdade é para 
com o mal. 
Que ninguém tenha dúvidas quanto às profecias reveladas 
por Mim, sua Mãe, a visionários e videntes ao longo dos 
séculos! Filhos, vocês não devem ter medo! Em vez disso, 
devem ter esperança e se alegrar, pois o tempo para o 
Novo Céu e Nova Terra está próximo e os filhos de 
Deus vão finalmente ser livres do mal, que cada um de 
vocês testemunhou em suas vidas. 
Este tempo foi predito no Livro do Meu Pai, e por isso, 
vocês devem aceitar a Verdade do conteúdo do Livro do 
Apocalipse. Se vocês não aceitam o Livro do 
Apocalipse, dado a João, então vocês não podem 
dizer que aceitam o resto do Livro - a Bíblia Sagrada. 
Muito do que está por vir vai ser difícil e doloroso, porque 
a divisão do mundo, a ser provocada por Gog e 
Magog, dividirá as famílias em dois. As intrigas 
malignas e os planos enganosos, concebidos pelo Falso 
Profeta e o Anticristo, serão a maior decepção desde 
que os fariseus negaram o Meu Filho. Quando eles, os 
fariseus, negaram Meu Filho, impediram a Verdade de ser 
dada aos filhos de Deus. Isso reduziu os números dos 
seguidores do Meu Filho, durante Seu tempo na Terra, e 
os impediu de se tornarem Cristãos. O mesmo será a 
Verdade destes dois (o Falso Profeta e o Anticristo), 
que irão ter a imagem como bondade, mas vão levar 
muitos dos filhos de Deus a perder-se. Eles vão cegar 
muitos à Verdade, pois as mudanças radicais, que eles 
vão trazer, ao longo do seu reinado, irão separar as 
pessoas das Leis de Deus. 
Os filhos de Deus serão informados, que o mal é aceitável 
e que certos pecados não são ofensivos a Deus. As 
pessoas vão acreditar neles e, como resultado, vão virar 
as costas para Deus. 
Rezem, rezem, rezem para que seu reinado seja curto e 
que a Verdade prevaleça, para que a Igreja do Meu Filho 
na Terra possa permanecer intacta. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
739. Camada por camada, os seus intentos 
malignos ficarão claros, pois eles 
tropeçarão em si próprios  
Recebido terça-feira, 19 de março de 2013, 22:45 
 
Minha muito amada filha, Minha Santa Palavra se espalha 
como um vento forte em todo o mundo, neste momento, 
através destas mensagens. 
Muitos ouvirão a Minha Voz, desejando ou não, porque ela 
soará como um trovão antes da tempestade. Alguns 
reconhecerão o Espírito Santo, porque Ele envolve suas 
almas. Outros, infelizmente, não reconhecerão, mas Eu 
digo isso a eles: Vocês ouviram a Minha Voz. Ela mexeu 
com a sua alma e vocês ainda Me bloqueiam. E, no 
entanto, viram as costas. Vocês podem temer a Minha 
Voz, pois ela pode ser esmagadora, mas a única coisa 
que não podem fazer é ignorar-Me. 
Tão poderoso é o Meu Espírito Santo, que Ele vai 
tocar as suas almas, vocês desejando ou não. Para 
aqueles de vocês, que correm, se escondem e fingem que 
Eu não Estou Presente: devem saber que vocês serão 
incapazes de negar Minha Presença, não importa o 
quanto tentem. 
Alguns de vocês resistirão à Verdade, porque lhes falta a 
fé na Minha Promessa de lhes oferecer a vida eterna. 

Muitos de vocês acham isso assustador e preferem 
pensar que o Grande Dia do Senhor não terá lugar em 
suas vidas. E assim vocês fecham os seus olhos, 
bloqueiam seus ouvidos e buscam consolo em outras 
coisas. 
A segurança que sentem na tentativa de encontrar a paz, 
onde pode ser encontrada, será de curta duração. Em 
breve a vocês será negado a Palavra de Deus. As 
Palavras, que vocês estavam acostumados a escutar, 
desaparecerão das homilias e das letras dos seus 
bispos e cardeais, que entregavam a vocês e todos 
aqueles Meus seguidores confiantes. 
Seitas maçônicas se infiltram na Igreja em Roma. Não se 
enganem - só pode haver um papa vivo! 
Muitos dos Meus seguidores rejeitarão agora Minha Santa 
Palavra, a Verdade, assim como fizeram durante o Meu 
sofrimento na Terra. Você, Minha filha, vai ser rejeitada 
como uma herege, zombada e ridicularizada. Você vai se 
tornar uma pedra no sapato do Falso Profeta. Mas, em 
breve, todos vão ver os atos sutis e os gestos astutos 
desses falsos impostores, que presidem o Meu Trono 
em Roma, pois eles correspondem a sacrilégios. 
Camada por camada, os seus intentos malignos ficarão 
claros, pois eles tropeçarão em si próprios; e aqueles, 
abençoados com o discernimento, concedido a eles por 
Mim, vão perceber a abominação, que se desvendar. 
A besta já está pronta e forma um círculo secular, 
composto por alguns dos líderes mundiais, que são 
como um em união com tudo o que é contra o Reino 
de Deus. Espíritos demoníacos, que invadem essas 
pobres almas, por causa do seu orgulho e arrogância, vão 
mostrar-se para que todos possam ver, através de seus 
gestos, que serão analisados e questionados, até que as 
respostas finais se despontem sobre aqueles abençoados 
com o Dom de discernimento. Confiem em mim! Confiem 
no Dom da Confiança! Deixe-Me segurá-los e orientá-los 
através desta selva de criaturas malignas, que desejam 
devorar suas almas! Seu Jesus 
 
740. Assim como o cegos não podem ver, 
haverá aqueles na Igreja em Roma, que 
podem ver, mas que se recusam a 
reconhecer a Verdade 
Recebido quarta-feira, 20 de março de 2013, 19:15 
 
Minha muito amada filha, Minha Crucificação está sendo 
revivida mais uma vez e cada parte é ligada ao tempo 
da preparação para a 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 agora está sendo infligida a 
liderança dentro da Minha Igreja. 
Quando o terceiro espinho perfurou Meu Olho direito, Eu 
não podia mais ver através dele. Somente através do Meu 
outro olho Eu podia ver a dor terrível, que foi 
experimentada por Minha Mãe. Agora, que a Coroa de 
Espinhos perfura o Cabeça da Minha Igreja em Roma, 
apenas a metade vai dar testemunho da Verdade das 
profecias preditas. A outra metade estará cega e vai falhar 
por não ver o dano, que esta sendo dispensado em cima 
de cada parte do Meu Corpo - Minha Igreja - em todas as 
nações do mundo. 
Assim, como o cego não pode ver, haverá aqueles na 
Igreja em Roma, que podem ver, mas que se recusam a 
reconhecer a Verdade. Tão doloroso vai ser a Verdade, 
que será mais fácil para estes Meus servos sagrados 
tomar o caminho fácil. Como covardes, eles vão 
escolher o caminho da profanação, em vez de tomar a 
sua cruz por Mim. 
E haverá aqueles, que Me amam, e essa divisão não vai 
impedi-los no plano para Me ajudar a salvar almas da 
morte certa. Essas almas corajosas, cheias com a Graça 
do Espírito de Fogo, vão lutar para preservar Meus 
Santíssimos Sacramentos. Estes são os clérigos, que vão 
alimentar o rebanho durante a perseguição. Todas as 
Graças serão concedidas a essas almas puras e eles, por 
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sua vez, guiarão Meu exército remanescente, às portas do 
Novo Céu e da Nova Terra. 
É preciso muita coragem para aceitar a Palavra dos 
profetas de Deus. Nunca é fácil ouvir as Palavras dos 
profetas, cujas Palavras cortam os corações das almas 
como uma espada de dois gumes. Seus avisos são 
dolorosos de ouvir, mas doce por causa dos frutos 
que produzem, porque quando a Palavra de Deus é dada 
como um presente, oferece a salvação. Segurem a Minha 
Santa Palavra, pois Ela é a sua salvação! Vocês, Meus 
amados seguidores, são protegidos pelo Selo do Deus 
Vivo e por isso nunca devem ter medo! 
Seus inimigos vão repreendê-los, insultá-los, e podem 
persegui-los, mas será Eu, Jesus Cristo, Que andarei 
com vocês. Vocês, Meus poucos escolhidos, que 
respondem ao Meu chamado, através do seu sofrimento, 
vão resgatar grande parte da Humanidade, aos Meus 
Olhos. 
Eu os abençoo. Eu dou-lhes paz e força, para que possam 
seguir-Me sem medo em seus corações. Seu Jesus 
 
741. O tempo da divisão está próximo e 
vocês devem se preparar! 
Recebido quinta-feira, 21 de março de 2013, 20:00 
 
Minha muito amada filha, como parte Meu coração por 
causa da dor, que está sendo sentida por almas, que 
estão em desordem por causa da fuga do Meu último 
papa, Meu amado Bento! 
Vocês, Minhas queridas almas, se sentem tão confusas e, 
de certa forma, sozinhas. Eu sinto sua dor e vocês devem 
orar muito por Minha Mão de Misericórdia, para que Eu 
possa chegar para confortar seus corações aflitos. 
Este será um momento de traição para você, Minha filha, 
porque muitos dos que acompanharam esta Santa 
Missão, vão se afastar. Você deve aumentar o tempo que 
gasta em Adoração Eucarística, 7 dias por semana, e só 
então você vai ser capaz de andar sozinha e sem medo, 
para completar as tarefas, que Eu vou lhe dar, muitas das 
quais serão extremamente difíceis. 
Vocês devem permanecer fortes, todos vocês, neste 
momento! Vocês não devem ouvir as vozes da 
condenação, que irão irritar seus nervos e que irão 
aumentar em grandes quantidades, pois a Semana 
Santa está chegando. 
Cada calúnia, cada mentira, cada má objeção a estas, 
Minhas Santas Mensagens para o mundo, será a sua 
cruz para carregar para os próximos 10 dias. Meus 
seguidores, nem por um momento a vocês será permitido 
descansar, rezar, ou contemplar a Minha Santíssima 
Palavra. 
Estejam cientes de que, sem a proteção do Santo Rosário, 
que deve ser rezado diariamente, vocês vão deixar-se 
abertos a dúvidas, que não vêm de Mim. 
O tempo da divisão está próximo e vocês devem se 
preparar! Eu gostaria de lhes dar uma Graça especial, 
para ajudá-los a suportar a perseguição e as pressões, 
que serão colocadas sobre vocês, para os incentivar a 
afastar-se das Minhas Mensagens. Vai necessitar muita 
fé, confiança e nervos de aço, para se concentrar em 
Minha Santa Palavra, e assim, vocês devem rezar esta 
Cruzada de Oração, uma vez por dia, a partir de agora. 
 
Cruzada de Oração (102): Para manter a fé e a crença 
nas Mensagem de Deus para o mundo 
 
Querido Jesus, quando eu estiver desanimado, 
levantai-me! Quando eu duvidar, iluminai-me! 
Quando eu estiver triste, mostrai-me Vosso Amor! 
Quando eu for criticado, ajudai-me a permanecer em 
silêncio! Quando eu julgar o outro em público, selai 
meus lábios! Quando eu blasfemar em Vosso Nome, 
resgatai-me e trazei-me de volta para a Vossa 
proteção! Quando me faltar coragem, dai-me a espada 
de que eu preciso, para lutar e salvar as almas, que 
Vós desejais! Quando eu resistir ao Vosso Amor, 
ajudai-me a me render e abandonar-me, 

completamente, dentro de Vosso carinho! Quando eu 
fugir, ajudai-me a encontrar o caminho da Verdade! 
Quando eu questionar a Vossa Palavra, dai-me as 
respostas que procuro! Ajudai-me a ser paciente, 
bondoso e compassivo, mesmo com aqueles, que Vos 
amaldiçoam! Ajudai-me a perdoar aqueles, que me 
ofendem, e dai-me a Graça de que Eu preciso para 
seguir-Vos até os confins da Terra. Amém. 
 
Vão, Meus preciosas seguidores, e lembrem-se de que 
seu dever é para Mim, a sua Igreja e os Meus 
Ensinamentos! Tomem a Espada da Salvação e lutem 
com ela Comigo, para levar cada alma para Meu Reino, 
incluindo aqueles, que pecam contra Mim. Seu Jesus 
 
742. Desejo que todos os Meus seguidores 
façam um tempo de jejum, a partir da 
segunda-feira até às 15:30 horas da Sexta-
feira Santa 
Recebido sexta-feira, 22 de março de 2013, 21:45 
 
Minha muito amada filha, desejo que todos os Meus 
seguidores façam um tempo de jejum, a partir da 
próxima segunda-feira até às 15:30 horas da Sexta-feira 
Santa. 
Mesmo um pequeno símbolo de jejum irá recolher, para 
todos vocês, um conhecimento sobre Meu Plano de 
Salvação, e como vocês podem Me ajudar a salvar as 
almas de todos os pecadores. 
É através do jejum, que vocês vão se tornar inteiros 
de novo. Limpando o seu corpo, seu espírito será 
renovado. Eu também desejo, que vocês recebam o 
Sacramento da Confissão, ou a forma de reconciliação, 
que está disponível para vocês. Por favor, se não 
conseguirem receber o Sacramento da Confissão, então, 
aceitem o Dom que Eu lhes dei da Minha Indulgência 
Plenária, há algum tempo. 
Vocês devem rezar esta oração durante 7 dias 
consecutivos, para ser dados o Dom da Absolvição Total 
e do Poder do Espírito Santo: 
 
Cruzada de Oração (24): Para o Dom da Absolvição 
Total (Indulgência Plenária) 
 
Ó Meu Jesus, Vós sois a Luz da Terra. Sois a chama 
que toca todas as almas. Vossa Misericórdia e Amor 
não conhecem limites. Não somos dignos do sacrifício 
que fizestes por Vossa morte na Cruz. Sabemos que o 
Vosso Amor por nós é maior que nosso amor para 
Convosco. Concedei-nos, Senhor, o Dom da 
humildade, para que sejamos merecedores do Vosso 
Novo Reino. Enchei nos com o Espírito Santo, para 
que possamos marchar adiante e levar o Vosso 
exército para proclamar a Verdade da Vossa Santa 
Palavra e preparar nossos irmãos e irmãs para a 
Glória da Vossa Segunda Vinda na Terra. Nós Vos 
honramos. Nós Vos louvamos. Nós oferecemos 
nossas vidas, nossas tristezas, nossos sofrimentos  
como um presente para Vos, para salvardes as almas. 
Nós Vos amamos, Jesus. Tende misericórdia de todos 
os Vossos filhos, onde quer que estejam. Amém. 
 
Então, em espírito, desejo-lhes que se juntem a Mim, 
como se estivessem presente com Meus Apóstolos na 
Minha Última Ceia. Vocês vão compartilhar Comigo o pão 
ázimo e comer Comigo na Minha mesa. Vocês, Meus 
seguidores, podem compartilhar Comigo Meu Cálice de 
Sofrimento, por sua própria vontade, se aceitarem a Minha 
oferta. 
Se vocês puderem aceitar isso, vocês vão, em expiação 
dos pecados dos homens mortais, salvar milhões de 
almas. Eu vou conceder Misericórdia para os 
pecadores mais endurecidos, em troca do seu 
presente de sofrimento. 
Aqui é a Cruzada de Oração para vocês, se vocês 
desejam compartilhar Meu Cálice de Sofrimento. Recitem 



O Livro da Verdade 

www.jesusfala.org/O_Livro_da_Verdade.pdf 314

esta Oração por três vezes, quando puderem, mas de 
preferência durante o tempo de jejum. 
 
Cruzada de Oração (103): Para compartilhar o Cálice 
de Sofrimento com Cristo 
 
Coloco-me diante de Vós, ó Jesus, aos Vossos Pés,  
para fazer o que Vós quiserdes fazer comigo, para o 
bem de todos. Deixai-me partilhar o Vosso Cálice de 
Sofrimento! Aceitai este presente de mim, para que 
Vós possais salvar essas pobres almas, que estão 
perdidas e sem esperança. Usai-me, no corpo, para 
que eu possa compartilhar Vossa Dor. Segurai meu 
coração em Vossas Sagradas Mãos e trazei a minha 
alma em união Convosco. Através do meu presente de 
sofrimento, eu permito que Vossa Divina Presença 
abrace a minha alma, para que Vós possais resgatar 
todos os pecadores e unir todos os filhos de Deus 
para todo o sempre. Amém. 
 
Este sacrifício de sua parte, apresentado a Mim, Jesus 
Cristo, Redentor de toda a Humanidade, vai permitir-
Me derramar Minha Grande Misericórdia por todo o 
mundo. 
Mais importante, Eu vou salvar mesmo aqueles, que Me 
odeiam. Suas orações e sacrifícios são a única Graça de 
salvação para eles, pois sem isso, eles seriam destruídos 
pelo maligno. 
Se vocês não quiserem suportar esse sofrimento, Eu 
vou lhes conceder grandes bênçãos e pedir que 
continuem Comigo na Minha viagem, para despertar o 
mundo de seu sono, e assim Eu poderei levantar o véu da 
mentira, que o cobre. Seu Jesus 
 
743. Mãe de Deus: O Corpo do Meu Filho foi 
rasgado em pedaços 
Recebido sábado, 23 de março de 2013, 23:45 
 
Minha filha, muitos não entendem o Meu papel como Co-
Redentora. Além disso, não sabem por que isso é assim. 
Quando aceitei o convite para ser a Mãe de Deus, Eu 
estava ligada à Aliança de Salvação de Deus para a 
Humanidade. 
Quando Eu dei a luz ao Meu Filho, Eu senti o mesmo 
amor que qualquer mãe sentiria por seu filho. Este lindo e 
puro garoto fazia parte de Mim, a Minha própria carne e 
sangue. No entanto, Eu também sabia, que Ele não era 
apenas uma criança qualquer. Seu Espírito entrou em 
Minha alma tão logo Eu postei os olhos Nele. Ele e Eu 
estávamos entrelaçados como um só e Eu sentia cada 
emoção, dor, alegria e Amor, que corria por Ele. Eu 
também sabia que Ele era Divino e que Eu era, como tal, 
apenas Sua serva, embora Ele nunca Me fez sentir assim. 
Como um bebê, Ele reclinou a cabeça Divina próxima ao 
Meu peito e murmurou palavras de Amor, com tanta 
emoção, que enchia o Meu coração e Eu Me senti como 
se fosse explodir de felicidade. Ele, esta Minha criança, 
tornou-se a razão do Meu viver. Cada toque Me enchia de 
ternura e alegria inacreditável. Todos aqueles, que viam 
Ele, até mesmo como um bebê, Me diziam o quão 
especial Ele era. Seus olhos penetrantes agitavam suas 
almas e muitos não sabiam o porque. 
Esta ligação especial entre Mim e Meu amado Filho nunca 
poderia ser quebrada. Eu sabia que Eu tinha nascido só 
para que pudesse Me tornar sua Mãe. Este papel foi a 
única razão para o Meu ser. 
E assim, respondia a todas as Suas necessidades, e Ele, 
com tanto Amor e compaixão, colocou todas as Minhas 
necessidades antes Dele. Seus desejos foram sempre 
atendidos por Mim, Sua Mãe, Sua humilde serva. 
Quando não acreditavam ser Ele o Filho do Homem, 
quando Ele proclamava a Verdade e fazia o que Seu Pai 
desejava, Eu chorei lágrimas amargas. Como isso Me 
rasgou em pedaços, quando Eu tive que testemunhar a 
perseguição. 

Eu suportei Sua dor, não apenas como qualquer mãe - 
quando elas viam a dor, infligida a seus filhos - Sua dor se 
tornou Minha, e a Minha, a Dele. 
Eles o forçaram a andar com as mãos amarradas pra 
frente e com cordas em volta de Sua cintura, o que 
significava que Ele podia andar – com passos 
embaralhados e um pouco de cada vez. Enquanto a Cruz 
foi lançada sobre Seu Corpo dilacerado e quebrado, 
Minha dor era tão insuportável, que Eu desmaiava 
continuamente. 
Minha dor não foi apenas física; Minha tristeza 
perfurou Meu Coração e rasgou-o em dois. Até hoje, 
Meu Coração está entrelaçado com O do Meu Filho e, 
por isso, durante a Semana Santa, mais uma vez, Eu 
revivo a dor, o tormento e a perseguição com o Meu 
Filho. 
Filhos, para explicar a barbaridade, infligida ao Meu Filho, 
seria impossível para vocês entenderem; tão cruel foi a 
flagelação. O Corpo do Meu Filho foi rasgado em 
pedaços. 
Nunca se esqueçam de que Ele era o Filho do homem, 
enviado para redimir todas as almas na Terra, 
incluindo as que estão vivas no mundo de hoje. Ele 
morreu em terrível agonia, a fim de salvar todos e 
cada um de vocês hoje. Seu Sofrimento não terminou no 
Calvário. Ele ainda vai ser suportado por Ele até o Grande 
Dia da Sua Segunda Vinda. 
Aqueles, que ignoram esses avisos do Céu, são livres 
para fazê-lo. Eles não serão julgados por causa dessa 
rejeição. Mas, como eles se movem para longe da 
Verdade destas revelações do Céu, eles serão tentados a 
pecar. Os pecados, com que eles vão ser tentados, serão 
aqueles, declarados de não ser mais pecado, por estes 
inimigos da Igreja do Meu Filho na Terra. 
Obrigada, filhos, por abrir suas mentes, seus corações e 
almas, para esta chamada do Céu, enviado a vocês por 
causa do Amor, que Deus tem por todos os Seus filhos. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
744. Minha Missão não é dar-lhes uma nova 
Bíblia, pois isso nunca poderia ser, porque 
o Livro do Meu Pai contém toda a Verdade 
Recebido Domingo dos Ramos, 24 de março de 2013, 
18:06 
 
Minha muito amada filha, quando for solicitada por 
aqueles, que Me amam, qual é o propósito da sua 
missão, a sua resposta deve ser: salvar as suas 
almas. Quando você for zombada, escarnecida e 
questionada “O que lhe dá o direito de proclamar a 
Palavra de Deus?” - a resposta deve ser: “Que Jesus 
possa salvar as suas almas.” E, quando aqueles, que já 
proclamam a Minha Sagrada Palavra, e que seguem os 
Meus Ensinamentos, acusarem você de heresia - então a 
resposta para eles será: “Vocês, que são fiéis a Cristo, 
não acham que também são pecadores aos olhos de 
Deus? Você não querem salvar as suas almas também?” 
O pecado sempre fica entre você e Deus. Cada alma, 
incluindo o pecador mais endurecido e aqueles entre 
vocês, que são almas escolhidas, nunca serão livres 
do pecado, até que Eu volte. Vocês podem ser 
resgatados todas as vezes que confessarem seus 
pecados, mas suas almas permanecerão limpas apenas 
por um período curto. 
Nunca sintam que vocês não têm necessidade do 
Alimento da Vida! Minha Luz chama vocês, agora, a 
Mim, através desta missão muito especial. Eu lhes dou 
grandes bênçãos e Graças especiais, quando respondem 
a Minha chamada, assim como convido-os para o Meu 
Novo Reino - Meu Novo Paraíso. 
Vocês podem acreditar que Deus não precisa enviar outro 
profeta - que a Humanidade foi libertada da influência de 
Satanás, depois da Minha Morte na Cruz, e que a vocês já 
foi dada a Verdade através dos Meus Ensinamentos, e 
que a Verdade está contida no Livro do Meu Pai, a Bíblia 
Sagrada. E vocês estão corretos, mas, por isso, há ainda 
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mais, que vocês tem que saber, porque as profecias, 
contidas no Livro do Apocalipse, não são conhecidas por 
vocês. A vocês foi dado o resumo - e ainda assim, muitos 
de vocês se recusam a reconhecer o seu conteúdo. Vocês 
mostram uma má vontade com o Livro do Apocalipse, e 
não têm nenhum desejo de compreendê-lo. 
Minha Missão não é dar-lhes uma nova Bíblia, pois 
isso nunca poderia ser, porque o Livro do Meu Pai 
contém toda a Verdade. Minha tarefa, em um mundo, 
que mergulhou no paganismo, por um lado, é lembrá-los 
da Verdade, e por outro lado, é Meu desejo, preparar as 
suas almas, para o momento da Minha Segunda Vinda. 
Muitos de vocês dizem que Me honram, mas muitos se 
afastaram da Verdade. Muitos não acreditam em Satanás 
ou na existência do inferno, e assim, não levam o pecado 
a sério. Vocês foram conduzidos ao grave erro, através da 
sua tolerância para com o pecado. E agora, os erros mais 
graves acontecerão, em todas as Igrejas Cristãs, quando 
o pecado for deixado de lado. Vocês serão levados para 
uma doutrina de engano. Este é um plano, elaborado pelo 
maligno, para tira-los de Mim. 
Porque Minha Divina Presença, Meu Corpo e Meu 
Sangue, está contido em cada Tabernáculo no mundo - 
vocês tem sido capazes de lutar contra o pecado. Mas 
agora, quando o plano para remover a Santa Eucaristia 
acontecer, vocês ficarão perdidos (impotentes). 
É por isso que Eu lhes revelo a Verdade do que está por 
vir, para que Eu possa prepará-los. É só porque Eu os 
amo, que Eu os chamo agora. 
Quando os erros forem expostos, então vocês vão 
perceber o quanto têm que aprender, e como o orgulho os 
impediu de aceitar Minha Mão de Misericórdia, e que, sem 
Mim, vocês não são nada. Seu Jesus 
 
745. O maior horror, que testemunhei no 
Meu Tempo no Jardim das Oliveiras, foi o 
flagelo do pecado no Tempo do Fim 
Recebido segunda-feira da Semana Santa, 25 de março 
de 2013, 14:50 
 
Minha muito amada filha, o maior horror que 
testemunhei no Meu Tempo no Jardim das Oliveiras, 
foi o flagelo do pecado no Tempo do Fim. Durante a 
visão, mostrada a Mim por Satanás, Eu vi a queda dos 
homens mortais das Leis de Deus. Ele, o maligno, 
mostrou-Me imagens terríveis; tentado-Me com todo 
motivo para que Eu Me afastasse da Vontade do Meu 
Pai. Ele queria Me atormentar e assim ele mostrou o 
poder, que ele ainda teria, apesar da Minha Morte na 
Cruz. 
Foi-Me mostrada a destruição final da Minha Igreja na 
Terra, a tomada do poder em seu interior por seitas 
maçônicas, a imoralidade dos homens, a falta de 
vergonha por parte dos filhos de Deus, como eles se 
engajaram em pecados vis da carne; o assassinato de 
inocentes, e a caída em erro daqueles, que professam 
falar em Meu Nome. 
Tão poderoso é Satanás, que ele plantou dúvidas em 
Minha Mente sobre Meu Ser, o Filho do Homem. Eu, na 
Minha Divindade, não poderia sucumbir ao pecado, mas 
Eu lhes digo isto, para que a Humanidade possa entender 
como o mal pode tentá-los a afastar-se de Mim. 
Satanás não apresenta o mal nas maneiras mais óbvias. 
Em vez disso, ele disfarça o mal como bem. Ele é astuto e 
pode enganar até mesmo o mais santo entre vocês, em 
acreditar que a mentira é verdade. 
Quando as pessoas se afastam dos Meus Ensinamentos, 
elas abraçam o pecado de bom grado e com ganância em 
seus corações. Sem direção, elas vão sempre perder a 
graça. Quando Meu Nome for varrido da face da Terra, o 
homem não será capaz de encontrar Deus. 
Seja qual for a religião, que você siga, não importa, 
porque o seu único caminho para Deus é por Mim, Seu 
único Filho. Por causa da Minha Morte na Cruz, Eu salvei 
vocês - incluindo cada homem, mulher e criança vivos no 
mundo de hoje, do fogo do inferno. Se vocês não 

aceitarem isso, então vocês não podem entrar nos 
Portões do Paraíso. É somente através do Filho, que 
vocês podem ser apresentados ao Pai. Me rejeitem, Jesus 
Cristo, e vocês rejeitam a sua salvação. 
Quão pouco vocês aprenderam sobre o pecado e da 
maneira em que ele os separa de Deus! A difusão do 
pecado nunca foi tão desenfreada, desde que Deus 
criou o mundo. Vocês pecadores chegaram a tal 
profundidade, que Me enoja. Vocês expunham mesmo os 
mais pequenos, que estavam confiados aos seus 
cuidados, a comportar-se como demônios. Lhes faltam 
amor, caridade e compaixão para com o outro, e ainda 
muitos de vocês exibem seus atos de fé para o mundo ver 
e admirar. Assim como os fariseus ditavam as Leis de 
Deus, mas não praticavam-nas, nem mostravam 
humildade, assim também, aqueles, que dizem vir em Meu 
Nome, vão cair no pecado do orgulho. 
Tanto é que vocês ainda precisam aprender sobre a 
Minha Voz e os Meus Ensinamentos, que ainda caem em 
saco roto. E há aqueles, que passam o tempo todo 
proclamando seu conhecimento de Deus, e dizem que 
sabem as profecias, que ainda estão para se revelar, mas 
não sabem nada. Se não fosse por Minha Grande 
Misericórdia, vocês seriam incapazes de entrar no Meu 
Reino. 
O tempo chegou para todos aqueles, que pretendem 
orientar os filhos de Deus, nos caminhos do Senhor, a 
implorar-Me, Jesus Cristo, pelo Dom da Humildade. 
Para vocês é a hora de ouvirem a Verdade, como foi 
dada, pois vocês não têm muito tempo para redimir-se aos 
Meus Olhos! Seu Jesus 
 
746. Vocês devem manter os olhos abertos, 
para qualquer coisa, que insulta a Minha 
Divindade 
Recebido terça-feira da Semana Santa, 26 de março de 
2013, 21:17 
 
Minha muito amada filha, esta mensagem é para o 
mundo. É para os Cristãos de todas as denominações, os 
Judeus e todas aquelas religiões, que proclamam Meu Pai 
Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo. 
Esta mensagem é também para aqueles, que não 
acreditam em Deus, o Pai, ou em Mim, Seu Filho 
unigênito. É também para aqueles, que não se importam o 
mínimo sobre a vida que está pela frente, e cuja 
indiferença significa, que eles não podem aceitar a 
Existência de Deus. 
Através dessas Mensagens vocês estão sendo avisados 
do perigo para a sua vida futura e seu bem-estar, para que 
Eu possa trazer a todos para o Novo Paraíso, que foi 
criado para vocês, quando o Céu e a Terra se unirem 
como um. Este Reino é completo e as Portas estarão 
abertas para cada um de vocês. Este belo presente, onde 
vocês vão viver em corpo perfeito, mente e alma, vem de 
Deus, o Todo-Poderoso, Que criou o mundo. 
O tempo de seu exílio na Terra está quase no fim. Já 
não vão ter que suportar a dor do pecado, que cria o caos 
em todas as partes do mundo. O ódio, que é mantido vivo 
através da infestação de Satanás no mundo, não vai mais 
existir. Quando o ódio for banido, o mal já não sujará mais 
a Criação perfeita de Deus. Seu Planeta, Seus Dons da 
Natureza, Sua Proteção e Seu Amor será renovado, para 
dar-lhes uma vida de eternidade, onde a morte não será 
mais possível. 
A vida na Terra, como é conhecida agora, nunca irá 
satisfazê-los, enquanto Satanás reinar. Seu reinado já 
está no fim, mas aqueles, que ele infesta, vão continuar 
espalhando o pecado, sugando as almas inocentes e não 
tão inocentes para as profundezas do desespero. Esta 
infestação vai continuar, até que muitas almas, tantas 
quanto possível, forem tomadas e apresentadas à besta, 
que irá devorá-las. 
Eu virei logo pela segunda vez, finalmente, como 
profetizado, para trazer-lhes a salvação final e para 
apresentar-lhes a Chave do Meu Reino prometido. Meu 
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Reino descerá dos Céus, para que o mundo veja, antes 
que soe a trombeta final. Quando as trombetas resoar, 
apenas aqueles, que Me permitirem salvá-los, e os fiéis à 
Palavra de Deus, serão levados. É por isso, que vocês 
não devem permitir que o orgulho os cegue à Chamada de 
Deus neste momento! Esta missão foi preparada a partir 
das primeiras profecias, dadas para a raça humana por 
Deus. Sejam gratos que, pela Misericórdia de Deus, lhes 
foi dado este Grande Presente! Nunca permitam que o 
orgulho os cegue à Minha Presença Divina, pois isso é o 
que irá separá-los de Minha Misericórdia. 
Eu os preparo agora, para que Eu possa salvar toda a 
Humanidade e não apenas os eleitos, que Me servem com 
grande humildade. Eu quero todos vocês, não importa em 
que acreditem. Meu Pai planejou essa Missão, a fim de 
abrir seus corações, para que possa ser mostrada a 
Verdade a tempo, antes do Grande Dia, quando Eu vier 
para julgar. 
O Dom do Espírito Santo continua a ser derramado sobre 
esta Missão e cobre todas as almas - especialmente 
aquelas, que teimosamente viram as costas para Mim. A 
batalha pelas almas é entre Meu Reino e o abismo 
terrível, sobre o qual a besta governa. Vocês devem 
manter os olhos abertos, para qualquer coisa, que 
insulta a Minha Divindade! Não importa de onde os 
insultos veem, mas vocês nunca devem aceitá-los em 
Meu Santo Nome! 
Agora é o momento do grande engano, e Eu os exorto a 
rezar a Deus pela sabedoria, para entender o que 
realmente vem de Mim e o que não vem de Mim! 
Seu Jesus 
 
747. Sua transição da Terra para o Meu 
Novo Reino será instantânea e sem dor, 
será tão repentina, que vai tirar o fôlego 
Recebido quarta-feira da Semana Santa, 27 de março de 
2013, 23:15 
 
Minha muito amada filha, venham todos vocês e juntem-se 
a Mim, em memória do dia em que foi dado o grande Dom 
da Redenção. 
A Sexta-feira Santa deve ser lembrada como o dia, em 
que as Portas do Paraíso foram finalmente abertas, para 
acolher os filhos de Deus a partir de seu exílio Dele. Minha 
Morte garantiu para vocês um futuro, que nunca teriam, se 
Meu Pai não Me enviasse como o Messias. 
Meu Corpo foi crucificado, mas a Minha Morte os trouxe 
vida. Neste tempo, o tempo da Minha Segunda Vinda, o 
Meu Corpo vai aguentar a mesma Crucificação - só 
que desta vez vai ser a Minha Igreja, Meu Corpo 
Místico, que irá sofrer. Vocês devem saber, que Eu 
nunca iria permitir, que a crucificação da Minha Igreja 
destruísse a fé dos filhos de Deus. Então, agora Eu chamo 
cada pessoa, cada credo, cada cor e cada raça para ouvir-
Me. 
Logo vocês vão experimentar todos os sinais na 
Terra, o que irão provar para vocês que vocês são a 
Criação de Deus. Vocês vão saber em breve, que nunca 
vão morrer, se pedirem a Misericórdia de Deus. O futuro 
de todos vocês, que aceitam que são filhos amados de 
Deus, será brilhante. Eu convido vocês, suas famílias e 
amigos, para participarem no Meu Reino e comerem da 
Minha Mesa. 
Sua transição da Terra para o Meu Novo Reino será 
instantânea e sem dor, será tão repentina, que vocês 
apenas serão capazes de tomar um fôlego antes de 
sua beleza ser revelada a vocês. Por favor, não temam a 
Minha Segunda Vinda, se vocês amam a Deus! Deus ama 
vocês! Eu os amo! A Santíssima Trindade vai abraçar a 
Terra e todos aqueles, que aceitam a Minha Mão de 
Misericórdia e que mostram remorso por suas vidas 
pecaminosas, vão estar seguros. 
Aqueles entre vocês, que são forte na fé, serão 
tomados rapidamente. O tempo para aqueles, que 
ficam para trás, com falta de fé e que acham 
impossível chegar a Mim, vai ser mais longo. 

Vocês, Meus fiéis seguidores, terão que ajudar os fracos e 
os que estão perdidos. Minha Misericórdia é tão grande, 
que Eu darei todas aquelas almas o tempo necessário, 
para levá-las para a vida eterna, que prometi para todos. 
Nunca se sintam desanimados, quando tudo parecer 
perdido, porque o pecado continua a devorar as almas dos 
fracos. Temos que trabalhar em união, para salvar 
aqueles, que estão tão longe de Mim, pois quase nada vai 
atraí-los aos Meus Braços. Através de seu amor um pelo 
outro, milagres serão usados, para converter as almas 
perdidas. Esta é a Minha promessa a vocês. Oração, e 
muito oração, será parte de seu dever para Mim, para 
salvar essas almas do final terrível, que está sendo 
planejado por Satanás, contra os filhos de Deus, que ele 
detesta. A ele não devem ser dado essas almas! 
Meu Apelo é para todos! Estas Mensagens não 
excluem nenhuma religião. Em vez disso, são dadas a 
cada filho de Deus, com grande Amor, pois vocês são 
todos iguais aos Seus olhos. 
Estejam em paz e confiem no Amor de Deus! Seu Jesus 
 
748. O perigo para a Existência da Sagrada 
Eucaristia será mostrado para vocês 
Recebido Quinta-feira Santa, 28 de março de 2013, 21:30 
 
Minha muito amada filha, agora você entende o quanto 
essa Missão é detestada pelo maligno. No entanto, 
você deve superar os cruéis obstáculos, colocados ante 
você, para frear a Minha Missão. 
O perigo para a Existência da Sagrada Eucaristia será 
mostrado para vocês, através da arrogância daqueles 
dentro da Minha Igreja, cujo plano de alterar a Verdade 
começou a ficar sério. 
Não importa que muitos de vocês zombem da Minha 
Missão, de preparar as suas almas para o Grande Dia. 
Com o tempo, vocês vão saber que realmente sou Eu, 
Jesus Cristo, Que vem para vocês, a fim de servi-los. 
Eu Sou seu Mestre e seu Servo. Vocês, Meus servos 
sagrados, devem se lembrar do seu papel e nunca 
esquecê-lo. Como servos, não podem ser mestres 
também. Porque, se vocês são mestres, vocês não podem 
Me servir. Muitos de vocês, dentro da Minha Igreja, se 
esqueceram o que lhes ensinaram. Vocês esqueceram a 
Palavra de Deus. 
Minha Promessa é fornecer-lhes o Alimento da Vida - Meu 
Corpo e Sangue - e ainda assim, vocês vão negar-Me, 
mais uma vez. Vocês vão fazer isso, removendo a 
Sagrada Eucaristia do Templo de Deus e vão substituí-la 
com um cadáver. O substituto será sutil e vai demorar um 
pouco, antes que vocês possam detectar a má ação, que 
enganará vocês. 
Como Meu Corpo, através da Santa Eucaristia, os 
sustenta, a morte do Meu Corpo, Minha Igreja, trará a 
morte para as almas daqueles, que Me descartam. 
O momento para a abominação está muito próximo. O 
momento para a escolha entre o Meu Caminho ou o 
caminho do Falso Profeta, está quase sobre vocês. Vejam 
agora, como a Verdade será torcida pelo impostor! Vejam 
como ele vai se exaltar em Meus Sapatos, mas se 
recusará a caminhar o caminho da Verdade, como um 
servo de Deus. Seu Jesus 
 
749. Hoje a Minha Igreja na Terra será 
crucificada. Hoje marca o início das 
mudanças. 
Recebido Sexta-feira Santa, 29 de março de 2013, 00:15 
 
Primeira Mensagem de Sexta-feira Santa 
Minha muito amada filha, hoje a Minha Igreja na Terra 
será crucificada. 
Hoje marca o início das mudanças, que serão rápidas e 
que virão para mudar a face da Igreja Católica no mundo. 
Na sua esteira virá a fusão de todas as doutrinas, que 
serão vistas em cada sinal público e demonstrado 
deliberadamente, para que seja testemunhado 
publicamente. 
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Vejam agora, como tudo o que Eu disse a vocês, virá a 
luz. Eu desafio, aqueles entre vocês, de negar a horrível 
verdade, quando forem forçados a engolir uma mentira. 
Vocês, Meus seguidores, devem proteger Meus 
Sacramentos e estar vigilantes! Vocês, Meus servos 
sagrados, em breve serão colocados à prova, porque a 
Minha Divindade será desafiada. As Leis de Deus vão 
ser adaptadas, e quando a Minha Eucaristia for 
adulterada, a Mão de Deus vai descer com tanta força, 
que vocês vão saber, de imediato, que essas 
Mensagens vêm do Céu. 
Minha tristeza se tornará sua tristeza. O seu sofrimento, 
por causa do seu conhecimento da Verdade, tornará 
impossível para vocês aceitarem os sacrilégios, que vocês 
vão ser instruídos a abraçar. 
Mesmo assim, se vocês não aceitarem Minha profetisa e 
as Palavras, que Eu dou a ela, Eu ainda vou dar-lhes 
tempo. Porque muito em breve vocês vão ser 
convidados a renovar seus votos pelos líderes entre 
vocês. Vocês serão solicitados para prometer suas 
vidas através de um juramento às leis do paganismo. 
Se vocês fizerem isso, vocês estarão sob a influência do 
maligno e vão travar batalha com Deus. 
Vocês devem perseverar e permanecer fieis a Mim e 
devem pedir-Me por orientação no momento, em que o 
homem, que está sentado na Cadeira de Pedro, que se 
recusa a seguir os seus passos ou usar seus sapatos, vai 
destruir a sua fidelidade a Deus. 
Como agora vocês já testemunham a Crucificação da 
Minha Igreja na Terra, vou chamá-los para proclamar a 
Verdade de Deus. Vou continuar chamando vocês, a fim 
de protegê-los. Eu vou assegurar que a Minha Igreja, 
aqueles que aderirem aos Meus Ensinamentos, Meus 
Sacramentos e a Palavra de Deus, vivam através dos 
remanescentes, que nunca vão Me abandonar. 
Haverá aqueles entre vocês, que vão Me trair hoje. Outros 
entre vocês em breve vão denunciar Meus Sacramentos, 
pois vocês vão ser muito fracos para defender a Palavra 
de Deus. Aqueles de vocês, que já suspeitam da Verdade, 
e que tentam espalhar a Minha Palavra, vão sofrer, porque 
vocês não vão ter coragem de levantar-se para a Verdade. 
No entanto, vocês ainda vão permanecer fieis a Mim, 
porque sabem que não podem viver sem Meu Amor. 
Ouçam a Minha Voz! Inclinem suas cabeças cansadas 
sobre o Meu Ombro e permitam-Me envolver Meus Braços 
em torno de vocês neste momento. Eu sempre vou 
protegê-los. Seu Jesus 
 
750. Logo Meu amado Papa Bento XVI vai 
guiar os filhos de Deus de seu lugar de 
exílio 
Recebido Sexta-feira Santa, 29 de março de 2013, 08:45 
 
Segunda Mensagem de Sexta-feira Santa 
Minha muito amada filha, a história será feita hoje. Como 
Minha Paixão está sendo comemorada, isso, na verdade, 
representa a Crucificação da Igreja Católica. 
Nos dias que antecederam a Minha traição no Meu Tempo 
na Terra, os sacerdotes nesses dias 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 torceram-na. Os rumores, que eles espalharam 
depois, continham mentiras, e eles disseram que Eu 
estava tentando levar as pessoas para longe dos 
verdadeiros Ensinamentos da Igreja. Eles pregaram nos 
Templos alertando as pessoas, para manterem-se longe 
de Mim, para não ofender os sumos sacerdotes. Eles 
foram avisados de que, se continuassem a espalhar 
Minhas Mensagens, seriam expulsos do Templo Sagrado, 
como leprosos. Em alguns casos, aos Meus discípulos foi 
dito de que eles iriam sofrer punição física e que eles 
seriam presos. 
Enquanto eles blasfemaram contra o Espírito Santo - 
eles negavam que Eu falava a Verdade e eles disseram 
que a Minha Palavra era de Satanás – e eles 

continuaram a adorar a Deus no Templo. Vestidos com 
as roupas de Reis, eles lutaram por seu lugar no altar no 
Templo. Todos os servos humildes teriam que ficar 
parados em pé durante horas, enquanto eles se sentavam 
nas cadeiras, que foram projetadas para Reis. O altar era 
tão cheio de líderes da Igreja, que as pessoas comuns 
estavam confusas. Elas foram obrigadas a prestar 
homenagem a Deus, por terem sido forçadas a honrar 
os servos de Deus nas posições mais altas. Os sumos 
sacerdotes exigiram respeito daqueles, que assistiram ao 
Templo. Eles exibiram todos os sinais exteriores de amor 
e humildade, que se esperava deles, e ainda, se vestiam e 
se comportavam como mestres na Casa do Meu Pai, em 
vez de servos, que estavam destinados a ser. 
As pessoas tinham medo de ofender os fariseus, quando 
estavam Me seguindo. Os sacerdotes foram intimidados e 
advertidos que, se eles não parassem de espalhar a 
Minha Palavra, seriam despojados dos seus títulos. As 
pessoas comuns sabiam que, se eles fossem pegos 
espalhando Meus Ensinamentos, que seu próprio destino 
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 - Minha Igreja na 
Terra - começou hoje, o início da perseguição final, pois o 
plano maçônico para contaminar Minha Casa, vai tornar-
se agora claro, para todos que conhecem a Verdade. 
A história vai se repetir agora, mas a Verdade não será 
negada. Aqueles, que Me negarem, no entanto, com o 
tempo, vão voltar-se para Mim. Aqueles, que sabem as 
profecias preditas - que a Minha Igreja será o alvo final, 
para livrar o mundo de todos os vestígios de Mim, Jesus 
Cristo - estão ocorrendo agora, vão seguir-Me no Meu 
exército remanescente. Eles vão permanecer fieis à Meus 
Ensinamentos sobre o Tempo Final. 
Ninguém pode impedir que a verdadeira Palavra de Deus 
se espalhe. Ninguém! O reinado na Casa de Pedro será 
curto, e logo Meu amado Papa Bento XVI vai guiar os 
filhos de Deus do seu lugar de exílio. Pedro, Meu 
Apóstolo, o fundador da Minha Igreja na Terra, irá guiá-lo 
nos últimos dias difíceis, quando Minha Igreja lutar para 
sobreviver. Seu Jesus 
 
751. Não vão cair aos Meus pés. Não vão 
ser Meus Pés que Eles beijam, mas aqueles 
dos Meus servos, Meus seguidores, Meus 
pecadores. 
Recebida Sexta-feira Santa, 29 de março de 2013, 19:00 
 
Terceira Mensagem de Sexta-feira Santa 
Minha muito amada filha, quando Judas Iscariotes Me 
traiu, ele segurou Minha cabeça e Me beijou na bochecha. 
Quando aqueles, que guiam Minha Igreja dizerem que Me 
amam, e depois Me traírem, vocês vão ver claramente o 
beijo da traição. 
Não vão cair aos Meus pés. Não vão ser Meus Pés que 
Eles beijam, mas aqueles dos Meus servos, Meus 
seguidores, Meus pecadores. 
Mostrar preocupação para as necessidades de outros 
seres humanos é admirável. Mas quando vocês 
promovem o bem-estar físico das necessidades do 
homem sobre suas necessidades espirituais, não sou Eu, 
Jesus Cristo, a quem vocês seguem. 
O humanismo não é Cristianismo. Ser Cristão significa 
entregar tudo a Mim, abandonar-se em profunda 
humildade aos Meus Pés. Significa permitir-Me guiá-los. 
Significa obediência às Minhas Leis e fazer tudo o que 
puderem, para mostrar o exemplo do Meu Amor por todos 
vocês. Hoje Eu fui traído. 
Não poderão, nem vão, enganar vocês por muito tempo, 
porque uma vez que a Casa de Deus é atacada por 
dentro, somente desordem pode ocorrer. Vocês devem 
pegar a sua Cruz e seguir-Me, porque logo vocês estarão 
com os olhos vendados e vão tropeçar e cair no escuro. 
Sem a Luz de Deus, vocês não serão capazes de ver. 
Seu Jesus 
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752. Virgem Maria: A Ressurreição do Meu 
amado Filho é o presente mais importante, 
pois significa que a vida eterna pode ser 
dada a todos os filhos de Deus 
Sábado da Páscoa, 30 de março de 2013, 20:40 
 
Meus filhos, a Ressurreição do Meu amado Filho é o 
presente mais importante, pois significa que a vida eterna 
pode ser dada a todos os filhos de Deus. 
Ao ressuscitar dos mortos, Meu filho destruiu a morte. A 
morte já não tem poder sobre vocês, se vocês assim o 
desejam. A vida, que tem sido dada a vocês, vai mudar 
em breve, pois haverá apenas uma Vida em Deus. 
Quando os Novos Céus e a Nova Terra se unirem, haverá 
somente a vida eterna. A morte do corpo, da mente e da 
alma não existirá mais. Vocês nunca devem temer esta 
nova Vida, porque ela vai libertá-los. Em breve, muito 
amor se derramará sobre a Terra, pela Misericórdia do 
Meu Filho. Esta grande, grande Graça (o GRANDE 
ALERTA) será o próximo passo dado por Deus, para 
salvar seus filhos da morte da alma. Quando Meu Filho 
descer com a Nova Jerusalém (no Dia da Justiça, na 
Segunda Vinda de Jesus), a morte do corpo não mais 
existirá. 
Vocês devem mostrar grande coragem durante estes 
tempos maus (até a Segunda Vinda de Jesus), porque 
estes sofrimentos (provas) em breve acontecerão. 
Foquem apenas na grande Vida, que os espera, e rezem 
para que todas as almas aceitem este Dom miraculoso. 
Essas almas, que se recusam a aceitar a Verdade da Vida 
Eterna, vão, em vez disso, escolher a condenação eterna. 
Há apenas duas opções, e ainda muitas destas almas 
acreditam que há três. Aqueles, que seguem as seitas, 
criadas pelo poder do mal, acreditam erroneamente em 
uma outra vida mística, onde será dado a eles um grande 
poder. Eles acreditam em falsos anjos. Eles idolatram 
falsos anjos, e, infelizmente, muitos destes (falsos anjos) 
existem, mas eles não são anjos de Deus. Eles definham 
em cadeias no abismo do inferno e ainda conseguem 
enganar os filhos de Deus, que acreditam que são anjos 
de Luz. A única Luz que vocês devem seguir, é a Luz de 
Deus - a Verdade. 
O Reino, o Novo Paraíso, que espera por vocês, é o 
prometido a vocês por Deus, sobre o qual o Meu Filho 
reinará. 
Aceitem a Mão do Meu Filho e vocês vão entrar no 
Paraíso. 
Sua amada Mãe, Mãe de Deus, Mãe da Salvação 
 
753. Hoje trago grandes Graças sobre o 
mundo 
Recebido Domingo da Páscoa, 31 de março de 2013, 
18:40 
 
Minha muito amada filha, hoje trago grandes Graças 
sobre o mundo, pois Me alegro, por causa da fé que 
existe, apesar das provações e tribulações, que os filhos 
de Deus têm que suportar no mundo neste momento. 
Eu renovo a face da Terra hoje e encho as almas 
daqueles, que creem em Mim, seu amado Jesus Cristo, 
Redentor de toda a Humanidade, com o Meu Espírito 
Santo. Alegrem-se e ignorem o tormento, que está sendo 
desencadeado por Satanás. Em vez disso, humilhem-se 
diante de Mim e coloquem toda a sua confiança na Minha 
Misericórdia e Eu vou protegê-los dos danos. 
Vocês devem saber, que todo o Poder é Meu. O maligno e 
aqueles, que ele escraviza, não têm poder sobre Mim. 
Mas a sua influência vai destruir muitos daqueles, que se 
deixam abertos para o engano da besta. 
Meu Reino espera por vocês, em todo o seu Esplendor 
Glorioso, e este tempo está quase sobre vocês. 
Espalhem-se, Meus seguidores, multipliquem-se em 
grupos e proclamem a Palavra de Deus, a Verdade, 
que está contida na Bíblia Sagrada! Agora vocês devem 
voltar para os Evangelhos e lembrar as pessoas de seu 
conteúdo, pois ai está a Palavra de Deus. 

Muitas novas leis serão trazidas para suas nações, onde o 
Livro de Meu Pai se tornará de impossível acesso. Vocês 
nunca devem aceitar essas leis, porque elas Me negarão. 
Quando vocês não tiverem acesso aos Meus 
Ensinamentos, seus filhos não Me conhecerão. Quando 
Meus Ensinamentos, as Leis de Deus, tornarem-se ilegais, 
então vocês vão saber, que seus governos estão sendo 
guiados pela mão de Satanás. 
Vocês não devem permitir a si mesmos serem tomados 
como escravos! Vocês não devem sucumbir às leis 
absurdas, que interferem no seu livre arbítrio! Nunca se 
esqueçam, que vocês nasceram com o Dom do livre 
arbítrio - um Presente de Deus! 
Qualquer homem, que tira o seu livre arbítrio, nega Deus. 
Qualquer governo ou nação, que interfere no seu livre 
arbítrio, para dar testemunho de Deus, está sendo guiado 
por Satanás. Vocês, Meus amados seguidores, foram 
enganados por influências satânicas através dessas 
nações, que controlam seus bancos, seus governos e seu 
acesso aos alimentos. 
Virá o tempo, em que eles vão fazer vocês sofrerem ainda 
mais do que sofrem agora, mas, de repente e 
inesperadamente, virá um Castigo severo, o que 
tornará os governos e os seus poderes inúteis. A 
Intervenção de Deus será rápida e eles, essas seitas 
malignas, vão rastejar sobre suas mãos e joelhos, gritando 
de terror da punição, que vai acontecer a eles, por suas 
más ações. 
Vocês, Meus queridos seguidores, devem confiar em Mim 
e permanecer fortes! Hoje Eu os abençoo com um Dom 
especial - o Dom da Perseverança. Saberão que a 
vocês foi dado este presente, pois a sua paciência vai ser 
impenetrável. Sua determinação, para fazer a Minha 
Santa Vontade, vai surpreender até mesmo vocês, e 
quando chegar a hora de professarem abertamente seu 
testemunho da Minha Segunda Vinda, vocês não terão 
mais medo. Em vez disso, o amor por Mim se manifestará 
como um amor especial por seus irmãos e irmãs. Vocês 
agora vão vê-los, como eles aparecem aos olhos do Meu 
Pai, pequenos. Seus corações vão encher de amor, e isso 
vai mexer com vocês, porque vão sentir amor em seus 
corações, mesmo por aqueles inimigos, que governam 
suas nações pelo comando da besta. 
Esse amor vai converter as almas daqueles, que têm ódio 
em suas almas. Suas orações por essas almas, concede 
imunidade a eles da punição, que teriam enfrentado no 
Dia do Castigo, quando Eu vier para julgar. 
Este Dom da Perseverança, que Eu lhes dou hoje, vai 
salvar almas, pois cada Dom, que trago, tem apenas um 
objetivo: salvar todas as almas, para que possamos nos 
unir, como uma Sagrada Família, no Novo Paraíso na 
Terra. Seu Jesus 
 
754. Deus Pai: Eu, seu amado Pai, 
finalmente tenho definido o dia para o 
GRANDE ALERTA. Só Eu sei esta data. 
Recebido segunda-feira, 1° de abril de 2013, 17:22 
 
Minha querida filha, os sacrifícios, feitos por Mim, seu 
amado Pai, em nome da Humanidade, estão chegando ao 
fim. 
Cada tentativa foi feita, por causa do Meu puro Amor por 
Meus filhos, para salvá-los 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 entre vocês irá levantar-se para a Verdade, que foi 
dada a vocês por tanto tempo? Quem entre vocês aceita 
Minha Santa Palavra, que é apresentada a vocês em Meu 
Livro da Verdade hoje? Aqueles de vocês, que gritam com 
Minha profetisa, serão silenciados, para que Meus filhos 
possam ouvir a doce Voz do Meu amado Filho, pois Ele 
chama as almas para o porto seguro, para prepará-las 
para o Novo Paraíso na Terra. 
Eu apelo a todos os Meus filhos, os fortes, os fracos, os 
vulneráveis, os ignorantes e os orgulhosos, que pensam 
que sabem a Verdade das profecias prometidas por Mim 
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ao longo dos séculos, para responder a este apelo do Meu 
Reino Celestial. 
Eu, seu amado Pai, finalmente tenho definido o dia 
para o GRANDE ALERTA. Só Eu sei esta data. Só Eu 
sei (também) a data do Grande Dia, quando Meu Filho 
vai voltar para reivindicar o Reino, que Eu prometi a 
Ele. 
O dia do GRANDE ALERTA, dado a vocês como um 
grande presente, vai dividir a Humanidade em duas 
metades. A primeira metade vai aceitar a Grande 
Misericórdia do Meu Filho. A outra metade vai se esconder 
e fugir. Eles vão acreditar que terão poder de resistir a 
Intervenção de Deus, para salvá-los. O que eles não 
sabem é, que Eu vou persegui-los até o Último Dia, para 
salvá-los do horror final, a partir do qual não há retorno. 
Meus filhos, não tenham medo de Mim! É por causa do 
Meu Amor por vocês, que Eu tenho permitido a 
perseguição final, quando o mal vai se dar a conhecer, de 
uma forma como nunca antes. 
Todas as Igrejas Cristãs serão derrubadas em espírito. 
Algumas serão demolidas. A Igreja Católica, acima de 
todos as outras, será a mais afetada, porque agora irá ser 
contaminada de dentro de seu núcleo. 
Esta doença será cruel, mas a Igreja, fundada por Meu 
Filho na Terra, vai sobreviver a este mal; especialmente 
fora de Roma, porque a Cadeira de Pedro foi profanada. 
Levantem-se, todos que juram fidelidade ao Meu Filho! 
Fiquem juntos e rezem para que a infestação não devore 
estas almas, que ofereceram suas vidas ao Meu Filho. Oh, 
como eles serão tentados pelas novas leis, eles 
acreditarão que são ditadas pelo Céu, através da Sede de 
Roma. Como seus corações encherão de tristeza quando 
o transtorno estourar. Como eles vão chorar, quando 
estes servos sagrados, em suas centenas de milhares, 
forem excomungados! Só então eles estenderão seus 
braços e chamarão por Meu Filho, para orientá-los. 
Minha Divindade cobrirá o mundo e reunirá todos os Meus 
filhos no Reino do Meu Filho. Vocês devem aguardar esta 
chamada e aceitar, com corações agradecidos, esses 
Dons, dados a vocês como as armas que precisam, para 
lutar contra a maldade, que irá cobrir a Terra de escuridão. 
Os mansos e humildes de coração, que Me amam, seu 
Pai, e aqueles, que aceitam a Divindade do Meu Filho 
unigênito, Jesus Cristo, serão colhidos em primeiro lugar. 
Eles, cujos nomes estão no Livro da Vida, serão 
chamados e reinarão como líderes, juntamente com os 
Santos, entre as 12 tribos de Israel. 
Aqueles de vocês, com almas tíbias, serão iluminados e 
seu fardo será mais pesado. Será através das suas 
orações, que os outros – aqueles, que se escondem de 
Mim - vão ser tomados sob o telhado da Minha Proteção. 
A besta, que se acovarda diante de Mim, não vai ganhar 
as almas dos Meus filhos tão facilmente. Todo Ato de 
Misericórdia, todos os milagres, e cada intervenção será 
concedida por Mim, por causa dos Meus filhos. 
Aqueles, que se levantam contra Mim e Meus filhos, vão 
sofrer um Castigo terrível. Embora Eu ame todos os Meus 
filhos, Eu não hesitarei em impedir aqueles entre eles, 
que, se Eu permitisse, tirariam Meu Reino, que Eu vou 
encher com toda a Minha família. 
Sejam cautelosos quanto a Minha Ira! Pois, embora ela 
esteja contida e Minha Paciência seja grande, Eu vou 
lançar sobre a Terra uma grande aflição, mesmo que isso 
signifique destruir muito dela. Como uma doença, que 
devora o corpo humano e destroem as células saudáveis, 
assim também são as más ações dos homens contra os 
seus irmãos. Se esta doença não for interrompida e, se Eu 
não a cortar, e jogar fora a carne doente, Eu não posso 
fazer o corpo inteiro novamente. 
Será apenas o Corpo, todo saudável, da Igreja do Meu 
Filho na Terra, que pode vir até a Porta do Meu Novo 
Reino na Terra. Aqueles, que se afastaram da tentação de 
rejeitar o Meu Filho, vão achar mais fácil serem feitos 
dignos para juntar-se como Um Só Corpo, em união com 
Meu Filho. Eles receberão a vida eterna e não haverá 
mais dor. 
Seu amado Pai, Deus, o Altíssimo 

755. Finalmente, gostaria de trazer mais de 
7 bilhões de filhos de Deus para casa, ao 
seu Paraíso Eterno 
Recebido terça-feira, 2 de abril de 2013, 15:30 
 
Minha muito amada filha, as pressões, colocadas sobre os 
Meus seguidores, para rejeitar essas Santas Mensagens, 
vão aumentar. Muitos dos Meus seguidores equivocados 
irão se recusar a aceitar estas mensagens como Minhas. 
Com boas intenções, eles vão a extremos, para afastar as 
pessoas de Mim, na crença de que eles guardam a Minha 
Igreja. 
Eu Sou a Igreja, e enquanto Meus servos sagrados 
protegem Meus Ensinamentos, Minha Doutrina, Meus 
Sacramentos e a Minha Santíssima Eucaristia, somos 
como um. Aqueles, incluindo líderes dentro da Minha 
Igreja, que mudam essas Leis, não fazem parte da 
Minha Igreja. Estas mudanças não foram apresentadas 
ainda, mas quando forem, haverá muito sofrimento. 
Para aqueles de vocês, que estão em dúvida, por favor 
não Me rejeitem! Por um lado Me abraçam, por outro, 
vocês Me trazem lágrimas aos Olhos. Talvez vocês não 
Me vejam agora, mas logo vão sentir a Minha Presença 
Divina. 
Apelo a todos vocês, para se prepararem agora para o 
esplêndido e grande futuro, que Eu tenho pronto para 
vocês! O Céu se rejubila, porque o Espírito Santo em 
breve descerá e penetrará seus corações com Amor e 
reconhecimento. Muitas almas serão salvas, tão grande é 
o Meu Amor. Eu nunca vou desistir. Vocês vão sofrer em 
Meu Nome, mas isso vai ser esquecido, quando 
estiverem nas portas do Meu Novo Reino. Vocês todos 
se unirão como uma família. 
Falo daqueles, que estão perdidos para Mim, mas Eu 
tenho a intenção de estender a Minha Misericórdia 
para o maior número de pessoas possível. Vinde a Mim 
e deixem-Me reassegurá-los da extensão do Meu absoluto 
Amor e Compaixão por cada um de vocês! Aqueles, que 
Me rejeitam, e em alguns casos Me detestam, serão 
envolvidos em Meus Braços, enquanto Eu acalmar seus 
pobres corações e iluminar suas almas. Vou Me tornar sua 
única esperança, quando eles finalmente perceberem, que 
o caminho escuro, que eles escolheram, não oferece 
nada, somente infelicidade e medo. 
Eu derramarei Meus Raios de Divindade, cheios de 
Misericórdia, por todo o mundo, e em breve vou limpar 
toda a Humanidade, para que possam ser levados ao Meu 
Reino rapidamente. Meu tempo está chegando, e Eu 
espero o dia em que Meu Pai Me dará as chaves para o 
Meu Reino. 
Quando o Pacto Final estiver concluído, gostaria de trazer 
mais de 7 bilhões de filhos de Deus para casa, finalmente, 
ao seu Paraíso Eterno. Esta é a herança final, prometida 
para vocês. Não rejeitem-na, porque a tristeza que vão 
trazer sobre si mesmos é para ser temido; e se vocês 
virarem as costas para Mim, haverá um momento em que 
Eu não poderei fazer mais nada para salvá-los. Seu Jesus 
 
756. Eu virei novamente no último dia. Mas 
Eu não vou andar sobre a Terra antes. 
Recebido quarta-feira, 3 de abril de 2013, 18:00 
 
Minha muito amada filha, o Poder da Minha Voz, através 
destas Mensagens, atingiu tantas nações em apenas dois 
anos, que milhões de almas irão agora ajudar a salvar as 
almas de seus irmãos e irmãs. 
A Palavra de Deus, inflamada por este Convite do Céu, 
será distribuída por todos os seus filhos, filhas, 
irmãos e irmãs em todo o mundo. A velocidade dessa 
Missão, que tomou o mundo como tempestade, está 
sendo alimentada pelo Poder do Espírito Santo. 
Muitas línguas, muitas nações, muitas almas, que 
agarraram a Minha Mão de Misericórdia, seguem-Me 
agora, porque Eu os levo para a Vida Eterna. 
Meu Pai prometeu ao mundo o Livro da Verdade para o 
Fim dos Tempos. Ele sempre cumpre Sua Promessa. 
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Nenhum homem pode conhecer o conteúdo do Livro da 
Verdade, porque não foi para o seu conhecimento. 
Somente ao Profeta Daniel foi dado o seu conteúdo, mas 
ele foi instruído por Meu Pai para não revelar seus 
segredos. 
Agora, Minha filha, como a última profetisa, a você está 
sendo dado o seu conteúdo e através da Palavra de Deus 
vai dar muito fruto. O Livro da Verdade está sendo dado 
ao mundo, para salvar a raça humana da morte certa. 
É um Presente de salva vidas para a alma. Ele traz 
consigo Graças extraordinárias. Traz-lhes a Verdade, 
não somente para lembrá-los dos Meus 
Ensinamentos, mas, para prepará-los para os ataques 
à Minha Igreja, o que irá resultar na destruição de 
almas. 
O Livro da Verdade também vai revelar a vocês, Meus 
amados seguidores, o Plano do Meu Pai, para ajudá-los a 
fazer os preparativos adequados e necessários, para 
entrar no Novo e Glorioso Paraíso na Terra. Sem o Livro 
da Verdade, vocês, Meus discípulos, seriam como 
cordeiros, sendo levados ao matadouro, pois devem 
saber, que a sua fé em Deus vai ser desafiada e muitos 
esforços serão feitos, para acabar com todos os vestígios 
de Mim, Jesus Cristo, da face da Terra. 
Quando as pessoas estiverem famintas da Verdade de 
Deus, elas vão se virar em outra direção, a fim de procurar 
consolo. Nenhum homem nesta Terra pode sobreviver 
sem uma crença em algo, que promete vida. Infelizmente, 
muitos correm atrás de falsas doutrinas, que apelam à sua 
fraqueza. Amor de si mesmo significa, que as religiões e 
os assim chamados seitas espirituais iluminados apelam 
para a ganância dos corações dos homens. Auto-
satisfação não leva a Deus ou a Verdade. Então aquelas 
pobres almas, que não acreditam em uma vida após esta 
vida agora na Terra, caminham na miséria, sem 
esperança em seus corações. 
O Poder do Meu Espírito Santo, o trovão da Minha Voz, os 
milagres que vou divulgar e a prova da autenticidade 
destas Mensagens, vão conquistar as almas de milhões. 
Minha Presença cobre a Terra, e isso provocou muito 
ódio, porque Satanás envenenou as mentes dos Meus 
seguidores. Minha Presença está nos Tabernáculos do 
mundo, nas Minhas Igrejas, nas palavras de todos os 
visionários escolhidos. Mas NESTAS Minhas Mensagens 
finais para a Humanidade, a Minha Presença vai levar a 
conversão global. 
Vocês nunca devem esquecer a Minha Promessa! Eu virei 
novamente no último dia. Mas Eu não vou andar sobre a 
Terra antes. Meu aviso para vocês agora é para ouvir às 
profecias. Qualquer homem, que afirma ser Eu, ou 
qualquer homem que lhes diz que Jesus caminha sobre a 
Terra em carne humana, é um mentiroso. 
Meu Tempo virá, quando Eu descer do Céu, da maneira, 
exatamente em que subi no Meu último dia na Terra. 
Seu Jesus 
 
757. Apenas aqueles com o Selo do Deus 
Vivo vão escapar dessa forma de genocídio 
da alma 
Recebido quinta-feira, 4 de abril de 2013, 19:45 
 
Minha muito amada filha, você não tem que ouvir aqueles, 
que questionam, desafiam e desprezam as Minhas 
Mensagens. Não é necessário defender a Minha Palavra 
Santíssima. Minha Palavra é final e nenhum homem 
tem autoridade para questioná-la. Vocês Me aceitam, 
ou não. 
Enquanto os Cristãos lutam entre si sobre estas 
Mensagens, que foram profetizadas há muito tempo, eles 
se tratam como inimigos. Vocês não podem ser inimigos 
para seus irmãos ou irmãs e dizer-se Meus discípulos. 
Enquanto vocês estão tão ocupados gritando entre si, o 
maior inimigo, o exército de Satanás está planejando as 
piores maldades, jamais vista pela Humanidade, desde 
a criação de Adão e Eva. 

As guerras, das quais Eu falei, se iniciam e o plano vai ser 
para acabar com as populações. Vocês podem pensar 
que essas guerras são entre uma nação e outra, mas 
vocês estão errados. As armas vêm de uma única 
fonte. 
Meus pobres filhos de Deus, quão pouco vocês conhecem 
dos atos terríveis, que estão sendo conspirados por seitas 
maçônicas, nos níveis mais altos, contra os filhos de 
Deus! Seria impossível para vocês imaginarem suas 
maldades, mas reconheçam estes sinais: Quando seus 
bancos tirarem a sua liberdade, suas casas e sua 
capacidade de alimentar suas famílias, isso vai ser apenas 
uma parte do plano contra a Humanidade. Vocês vão se 
tornar escravos, mas aqueles, que são fieis a Mim e aos 
Meus Ensinamentos e que permanecem leais a Mim, 
nunca devem se esquecer da Minha Misericórdia. 
Embora essas revelações possam ser assustadoras, 
elas são a Verdade. Ao ser preparados para estes atos 
contra a Criação de Deus, vocês vão ajudar, através 
de suas orações, mitigar a maior parte do sofrimento, 
que estas seitas malignas vão infligir a vocês. 
Enquanto suas orações diluírem o impacto de tais 
atrocidades, elas vão também, se forem entregues a Mim, 
com amor em seus corações, ser usadas 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 vou 
tentar esclarecer em seus corações, para que elas se 
afastem deste vínculo terrível com Satanás. Muitas estão 
totalmente possuídas pelo maligno, e para algumas há 
pouca esperança. Somente um milagre, concedido pela 
Minha Misericórdia, em união com aqueles, que oferecem-
Me o dom de sofrimento, poderá salvá-las. 
Aqueles entre vocês, que Me amaldiçoam através de 
sua cruel rejeição por Mim, vão Me implorar por 
misericórdia, quando esses eventos ocorrerem. 
Quando vocês forem forçados ao sofrimento de 
aceitar a marca da besta ou morrer, vocês vão gritar 
por Mim. Então vocês vão se esforçar para encontrar o 
Selo do Deus Vivo, que Eu dou para o mundo através do 
Meu Pai nestas Mensagens - mas aí já será tarde demais. 
Somente aqueles, que aceitam o Selo, e o mantém em 
suas casas, e o trazem consigo, serão protegidos. Apenas 
aqueles, com o Selo do Deus Vivo, vão escapar desta 
forma de genocídio da alma. 
Não duvidem nem por um minuto das Minhas Mensagens, 
dadas a vocês agora! Aceitem Minha Intervenção Divina, 
porque Eu só quero salvá-los! A batalha pelas almas é de 
tal magnitude, que, se Eu não intervir, através dos 
profetas, muitos de vocês iriam ficar do lado da besta e 
todos os seus seguidores, que aparecerem diante de 
vocês como lobos em pele de cordeiro. 
Satanás é extremamente astuto, e nunca apresentaria 
suas más obras pelo o que elas são. Não, em vez disso, 
ele vai apresentá-las como sendo boas, inspiradoras e de 
seu interesse. Esta é a armadilha, que ele coloca. Esta é a 
forma como ele atrai bem-intencionadas almas inocentes 
ao seu covil. A forma em que Satanás se revelará, através 
destas pobres almas, que ele consegue conquistar, será 
através do pecado do orgulho. O pecado, na sua forma 
mais perversa, será visto dentro dessas pessoas em 
lugares altos, que irão destruir os outros, para seu próprio 
ganho egoísta. Na parte inferior da escala, o pecado do 
orgulho será testemunhado quando vocês julgarem os 
outros, falarem mal deles e tentarem arruinar o seu 
caráter, bem como danificar a sua reputação, em Meu 
Nome. 
Eu digo estes fatos tristes, para que Eu possa prepará-los, 
armá-los com Minha Proteção Amorosa, e ajudar a salvar 
até mesmo os que vão marchar por toda a Terra a fim de 
devorá-la. 
Seu Jesus 
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758. A nenhum de vocês jamais seria dada 
a autoridade para julgar o outro em Meu 
Nome, porque isso não é possível 
Recebido sexta-feira, 5 de abril de 2013, 12:50 
 
Minha muito amada filha, sob o seu voto de obediência a 
Mim, você nunca deve defender as Minhas Mensagens. 
Você também não tem o poder de denunciar ou criticar 
qualquer outro visionário ou auto-proclamado profeta, 
verdadeiro ou falso, em Meu Nome. 
Para aqueles, que afirmam falar em Meu Nome, e que 
condenam estas Mensagens para o mundo, saibam disso: 
Vocês não têm, nem pediram, Minha permissão para 
rejeitar, publicamente, qualquer um, que afirma ser uma 
alma escolhida. Quando vocês declararem estas 
Mensagens como falsas, vocês estarão dizendo que são 
mentiras. Mentiras só podem vir de Satanás. Estas, 
Minhas Santas Mensagens para o mundo, os avisam das 
mentiras terríveis, que ele, Satanás, alimenta nas almas 
de todos os filhos de Deus. Como vocês foram enganados 
em rejeitar-Me, seu amado Jesus, Que chora lágrimas 
amargas de tristeza, da maneira em que Eu estou sendo 
rejeitado. 
Aqueles, que dizem, que qualquer homem poderia 
escrever estas mensagens do Céu, Me insultam. Como 
pode um homem escrever as Palavras dos Meus Lábios, 
quando elas vêm de Mim? Vocês acreditam que essas 
Palavras Sagradas podem ser criadas pelas mãos de um 
homem mortal? Vocês acreditam que qualquer homem, 
manchado pelo pecado, poderia produzir Minha Santa 
Palavra, sem interceptação do Meu Reino Celestial? Se 
vocês fizerem isso, então vocês dão credibilidade à 
capacidade do homem para forjar um caminho de 
conversão desta forma. O homem não é nada sem Deus. 
Vocês não são dignos de falar com autoridade, 
proclamando a Palavra de Deus. Se vocês anunciam a 
Palavra de Deus a partir dos seus próprios lábios, sem a 
Minha direção, então vocês são culpados de grave erro. 
Minha filha, devo lembrá-la, e a todas aquelas almas 
escolhidas, que a nenhum de vocês jamais seria dada a 
autoridade para julgar o outro em Meu Nome, porque isso 
não é possível. 
Apelo a todas essas Minhas almas escolhidas agora: 
Lembrem-se da Minha Promessa a vocês, que Eu vou 
voltar. Saibam agora, que todos vocês receberam uma 
missão de preparar os corações dos homens para Minha 
Segunda Vinda. Saibam agora, que esta é a última das 
últimas missão, ditada pela Santíssima Trindade. Nenhum 
de vocês têm a Minha Permissão para denunciar esta, ou 
qualquer outra missão. Façam isso, e vocês vão ser 
lançado para longe de Mim. 
Oh, os pecados das almas eleitas Me ferem 
profundamente, mais do que qualquer outro! Aqueles, 
próximos a Mim, que então Me traem, são os que mais Me 
machucam. Quando eles se voltam contra Mim, causam 
terrível divisão e evitam que as almas sigam o caminho 
para a salvação eterna. Seu Jesus 
 
759. Mãe de Deus: Você foi enviada para 
preparar o caminho para a Segunda Vinda 
de Jesus 
Recebido sábado, 6 de abril de 2013, 16:30 
 
Minha filha, não importa o quão solitária ou difícil seja esta 
missão, você deve sempre continuar a obedecer ao Meu 
Filho! Deve respeitar todas as solicitações feitas a você. 
Deve responder a cada tarefa, que se espera de você, 
mesmo que isso significa que vai incorrer na ira de outros. 
Cada um dos visionários de Deus, a quem Eu apareci, 
sofreu pelas mãos de quem os rejeitaram cruelmente. Mas 
muitos deles foram acreditados, e você, Minha filha, vai 
sofrer mais, porque é uma profetisa de Deus. Os profetas 
de Deus sempre despertaram o ódio entre os Seus filhos, 
porque Satanás inflige a flagelação mais terrível contra 
aqueles, que falam a Palavra de Deus. 

Como a profetisa do Tempo Final, seus inimigos serão 
não só aqueles que rejeitam e odeiam o Meu Filho, 
mas também aqueles que O amam. Seus inimigos 
superam todos aqueles, que vieram antes de você. É por 
isso que você deve obedecer ao Meu Filho em todos os 
momentos e responder rapidamente a Ele, pois Ele faz 
essas coisas e pede-lhe para seguir Suas instruções, para 
mantê-la segura. 
Você foi enviada para preparar o caminho para a 
Segunda Vinda de Jesus e com esta responsabilidade 
virá muita tristeza. Como as mentiras, o ódio e a 
oposição feroz para estas Mensagens continuam, você 
deve consolar-se, pois, sem esta Missão muitas mais 
almas não aceitariam a Misericórdia do Meu Filho. 
Reze por cada pessoa que arremessa abuso em você, 
porque quando rezar por elas, Meu Filho vai iluminá-las e 
logo elas vão abrir os olhos para a Verdade. 
Eu, sua amada Mãe, cubro você com Meu Manto 
Santíssimo e esmago a cabeça da serpente toda vez que 
ela tenta prejudicá-la. Então, vá agora, Minha filha, em 
paz. Confie em Mim, a Mãe da Salvação, em todas os 
momentos, pois Eu guardo esta Missão especial. Confie 
em Meu Filho, pois Ele sabe o que está fazendo. Deixe 
tudo em Suas Mãos Sagradas. 
Sua amada Mãe, Mãe de Deus, Mãe da Salvação 
 
760. O tempo para o cometa aparecer, do 
qual Eu falei, quando as pessoas vão achar 
que há dois sóis, está próximo 
Recebido sábado, 6 de abril de 2013, 17:00 
 
Minha muito amada filha, as estrelas vão mudar em 
breve e o tempo para o cometa aparecer, do qual Eu falei, 
quando as pessoas vão achar que há dois sóis, está 
próximo. Logo, o espetáculo maravilhoso será visto pela 
Humanidade, e será ouvido o som do trovão, e vai parecer 
que os dois sóis irão colidir. 
Meus Raios de Misericórdia vão tocar cada alma 
humana, incluindo aqueles que serão cegados com a Luz, 
tão escuras são suas almas. Quando o som de trovão for 
ouvido, uma calma tranquila descerá sobre a Terra e o 
silêncio será ensurdecedor. Nenhum som será ouvido - 
apenas o som da Minha Voz impressa nas almas dos 
miseráveis. 
Eu serei como um raio de sol, que fará cada única falha, 
todo pecado e grito de desespero, tornar-se claramente 
visível aos olhos do pecador. 
Ali haverá choro e um profundo sentimento de tristeza 
sentido dentro dos corações dos homens, porque eles vão 
se ver face a face com o estado das suas almas. Tudo vai 
permanecer parado por 15 minutos, e depois a vida 
será como antes, como se este milagre não tivesse 
acontecido. Naqueles, cujas almas foram tocadas pela 
Verdade, a vida não pode, nem vai ser a mesma. Eles vão 
Me seguir e seguir Meus Ensinamentos, e eles vão 
converter-se em bilhões. 
Minhas Mensagens serão sua alimentação diária e, 
junto com Minha Santíssima Eucaristia, eles não 
precisam mais nada. Tão forte se tornarão, que nada vai 
ficar em seu caminho, nada vai intimidá-los ou atrasá-los, 
pois eles marcham em Meu exército remanescente para 
Meu Novo Paraíso. 
Aos outros vai ser dito que o GRANDE ALERTA foi 
causado por um rompimento na atmosfera da Terra, e 
será facilmente explicado como se nada importante 
tivesse acontecido. Mas vai ser uma mentira, pois eles 
não querem reconhecer a Existência de Deus. Se fossem 
fazer isso, eles não seriam capazes de completar seu 
plano para enganar o mundo a aceitar as promessas 
vazias do Anticristo. 
Quando os milagres de Deus são testemunhados em uma 
escala tão grande, saibam que o Meu Plano para levar a 
Humanidade para o Reino da Salvação está nos estágios 
finais. 
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Vão, Meus seguidores leais, e confiem sempre na Minha 
promessa para salvar todas as almas. Minha Misericórdia 
é grande e Meu Poder todo-poderoso. Seu Jesus 
 
761. Será dito, que este novo templo é uma 
igreja, que une todos, porque Deus ama 
todos os Seus filhos 
Recebido domingo, 7 de abril de 2013, 18:40 
 
Minha muito amada filha, cada uma das igrejas de Deus 
na Terra, que honra a Mim, o Filho do Homem, e aqueles, 
que pagam fidelidade ao Meu Pai, em breve serão 
divididas. Muitos, dentro de cada igreja, vão se rebelar e 
grandes divisões irão emergir, porque aqueles 
equivocados entre suas fileiras, vão tentar introduzir leis, 
que toleram o pecado. 
As obrigações morais, sentidas por aqueles que 
amam e conhecem a Sagrada Palavra de Deus, serão 
criticadas e serão acusadas de serem cruéis e sem 
coração. O seu crime será impor leis pecaminosas, 
que venham a ser constituídas, pois as igrejas se 
dissolverão durante a perseguição do Anticristo. 
Quando elas se dividirem e fragmentarem, suas 
fundações serão abaladas. Elas já não serão capazes de 
permanecer firmes em face da maldade e injustiça. O 
tempo, então, será maduro para muitas almas confusas, 
que vão se tornar mais confusas, por testemunhar um 
templo alternativo de Deus. 
Será dito, que este 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; e eles devem abraçar uns aos outros, 
independentemente do seu credo, sua religião, sua cor, 
sua raça, suas leis. Será dito a eles, que diante de Deus 
todos vão se unir, e todos serão convidados a enviar 
representantes para o novo templo, que será localizado 
em Roma. A eles vai ser dito, que esta é a Nova 
Jerusalém, profetizado na Bíblia e protegida pelo líder 
escolhido por Deus - o Falso Profeta. 
Muitos vão cair nessa grande mentira, uma farsa da Santa 
Palavra de Deus - que foi dado a João Evangelista. Cada 
Palavra, dada a este profeta, para o Fim dos Tempos, 
será tomada, adaptada e torcida, para se adequar à 
agenda do Anticristo. 
Aqueles, que se recusam a aceitar esta nova, assim 
chamada “igreja inclusiva”, serão considerados não-
Cristãos. Eles vão ser maltratados e olhado por todos 
como idiotas. Se o Espírito Santo não orienta-los, eles 
seriam sugados para dentro do templo falso e obsceno, 
que vai disfarçar a verdade feia, que se encontra sob a 
sua superfície. 
O Anticristo está prestes a fazer sua grande entrada 
para o palco do mundo e vai ser aquele, que vai, não só 
reinar sobre estas igrejas, mas vai enganar as pessoas e 
leva-las a acreditar que ele possui dons divinos especiais. 
Ele será homenageado por seu grande serviço a causas 
humanitárias. Ele, o Anticristo, receberá prêmios 
internacionais por seu trabalho de caridade. E então eles 
vão dizer que ele possui o carisma associado com as 
pessoas santas. E dentro de pouco tempo milagres serão 
atribuídos a ele, até que, finalmente, ele vai dizer, que ele 
é um profeta em uma missão de Deus. 
Muitos vão se apaixonar por este engano terrível, porque 
ele será apoiado pelas igrejas do mundo e a ele será dado 
o selo de aprovação do Falso Profeta. 
Finalmente, o mundo vai acreditar que ele seja Eu, Jesus 
Cristo. Minha Palavra vai cair em saco roto, pois sua 
presença devora toda a Humanidade, cujo aplausos vai 
calar as vozes que proclamam a Verdadeira Palavra de 
Deus. Mas, por causa da Minha Grande Misericórdia, Eu 
vou, com a Mão do Meu Pai, intervir a cada passo do 
caminho. 
Minhas Mensagens nunca vão parar, até o último dia. 
Minha Voz não morrerá nunca. Os filhos de Deus, que 
permanecerem fiéis a Sua Santa Palavra, nunca morrerão. 
Seu Jesus 

762. Muitos sacerdotes bons e santos se 
uniram para puxar estas Mensagens à parte 
Recebido terça-feira, 9 de abril de 2013, 23:00 
 
Minha muito amada filha, há tantos sacerdotes bons e 
santos, que se uniram para puxar estas Mensagens à 
parte, mas eles não têm as qualificações ou o 
conhecimento para fazer isso. Seu caminho é para servir a 
Deus. Eles não devem deixar-se ser contaminados 
assim, porque isso representa perigo para as almas, 
que reconhecem a Minha Voz nestas Mensagens. 
Enquanto exibem práticas espirituais da Nova Era, muitos 
sacerdotes acreditam que seu conhecimento da 
espiritualidade significa que eles têm o talento para 
reconhecer um verdadeiro profeta de Deus. Tão distantes 
estão de Mim, que eles não podem discernir a Minha 
Santa Palavra. Eu não lhes dei essas Graças, porque o 
orgulho está em seu caminho. 
Para aqueles de vocês, Meus servos sagrados, que 
conspiram, intrigam e usam o emblema do seu santo 
ofício de serviço a Deus, como um meio para levar seus 
paroquianos pra longe da Minha Palavra, saibam que 
vocês vão ser punidos. Vocês não Me conhecem 
realmente. Vocês não são leais a Mim. São ignorantes de 
conhecimentos espirituais e não têm a autoridade para 
humilhar publicamente, desprezar a outros ou desprezar 
alguém em Meu Nome. 
Cada um de vocês terá que responder a Mim. Eu vou 
puni-los, não por sua descrença, mas pelo pecado do 
orgulho, que faz vocês acreditar que sabem mais sobre 
questões espirituais do que Eu, Jesus Cristo, seu mestre. 
Como vocês Me ferem! Como vocês Me decepcionam, 
porque sua traição feriu Minha Missão, a última de sua 
espécie! Para cada pecador que vocês afastam de 
Mim, vocês vão ter que assumir a responsabilidade 
por suas almas. E então, com um peso no coração, 
vocês vão ter que responder a estas perguntas, quando a 
Verdade for dada para vocês conhecer. 
Por que vocês rejeitam Meu Copo quando lhes foi dada a 
Verdade, com amor e confiança, e quando vocês sabem 
em seus corações que isto vem de Mim? Por que então 
vocês tentam destruir Minhas Mensagens? Vocês têm 
alguma ideia da seriedade dos Santos votos, que fizeram 
em Meu Nome? Vocês devem ir para um retiro agora e 
ler as Minhas Cruzadas de Orações! Se vocês fizerem 
isso, então Eu vou dar-lhes a Minha bênção e o poder do 
discernimento. Mas somente aqueles, com o coração 
humilde, podem vir a Mim. 
Voltem! E em seguida venham a Mim, nu. Deixem todos 
os seus pontos de vista invejosos, suas opiniões 
tendenciosas e suas avaliações dessas Mensagens, com 
base em boatos, fofocas e insinuações, atrás de vocês. 
Quando esse dia chegar, Eu os batizarei de novo e vocês 
vão se tornar puros novamente. Suas almas se tornarão 
pequenas com fome e desejo da Minha Presença. 
Aguardo a sua resposta. Eu Sou todo Amoroso. Eu sou 
todo Misericordioso. Vinde a Mim! Eu sou tudo o que 
vocês precisam. Seu Jesus 
 
763. Deus Pai: Oração para a chave para o 
Novo Paraíso 
Recebido quarta-feira, 10 de abril de 2013, 16:45 
 
Minha querida filha, enquanto as chamas do Espírito 
Santo engole as almas humildes que lerem estas 
Mensagens, assim também será a disseminação de 
conversão global. A Santa Palavra de Deus é como uma 
forte rajada de vento, que traz consigo, e para todas 
aquelas almas em seu rastro, os frutos de plenitude. 
A partir dessas primeiras sementes plantadas, uma 
multidão de frutos têm crescido, que cobrem todas as 
nações, incluindo aqueles sob regime comunista. 
Minha filha, como Minha Santa Palavra pega as mentes e 
almas de todos os credos, ela vai cortar como uma 
espada essas nações, que voltam as costas para Mim, 
seu amado Pai. Assim, quando o ódio aumenta contra 



O Livro da Verdade 

www.jesusfala.org/O_Livro_da_Verdade.pdf 323

vocês, saibam que a Minha Sagrada Palavra, para ajudar 
a salvar almas, está tendo sucesso. 
Você, Minha mensageira, é apenas um instrumento. Esta 
missão não é sobre você. Não é sobre a iluminação da 
sua alma, pois este não é Meu objetivo, embora isto seja 
agradável para Mim. Você, Minha filha, como o 
mensageira final, só deve transmitir ao mundo as 
Mensagens, que estão sendo dada, para o bem da 
Humanidade. Suas opiniões e seus conselhos para os 
outros não são importantes e você não tem autoridade 
para compartilhar estes pontos de vista humanos com os 
outros. 
Quando a Voz de Deus atinge os corações dos 
homens, ela se multiplica dentro das almas de muitos. 
É Minha bondade, como Pai amoroso de toda a 
Humanidade, que permite essas grandes bênçãos. 
Como predito, grandes milagres serão testemunhados por 
aqueles, a quem foi dado o Dom do Espírito Santo, 
através desta Missão. Eu abençoo a todos aqueles, que 
espalham Minhas Mensagens, porque seus esforços 
fornecem Minha Palavra como uma névoa, que irá cobrir a 
Terra. 
Para aqueles, que esperavam o Dom da Conversão - 
aquelas Minhas pobres almas vazias - Eu digo a vocês 
agora: Eu, seu amoroso Pai, prometo que vou lhes 
abraçar e abrir seus corações, quando vocês rezarem esta 
oração: 
 
Deus Pai: Oração para a chave para o Novo Paraíso: 
 
"Querido Pai, sou eu, Vosso filho perdido, que, tão 
confuso e cego, que, sem Vossa Ajuda, Vosso Amor, 
eu não sou nada. Salve-me através do Amor do Vosso 
Filho, Jesus Cristo, e dai-me a Chave para o Vosso 
Novo Paraíso na Terra. Amém." 
 
Filhos, Eu os abençoarei e protegerei. Vocês são Meus - 
todos vocês! Enquanto Eu Me consumo por vocês e choro 
por aqueles, que Me odeiam, Eu vou usar o Meu Poder 
Todo-Poderoso, para desbloquear seus corações 
endurecidos, para que Eu possa legar-lhes a herança, que 
Eu carinhosamente criei. 
Minha Intervenção, revelando-lhes eventos por vir, vai 
ajudar vocês a entender o quanto Eu os amo. Quando 
estes eventos se desenrolarem diante de seus olhos, Eu 
vou estar esperando vocês virem a Mim com amor e 
confiança em suas almas. 
Seu amado Pai, Deus, o Altíssimo 
 
764. Para cada alma, que vocês dedicam a 
Minha Misericórdia, vou salvar cem mais  
Recebido quinta-feira, 11 de abril de 2013, 21:20 
 
Minha muito amada filha, você deve mover-se para frente 
e concentrar-se nas pobres almas, que não acreditam em 
Deus. Refiro-Me àqueles, a quem nunca foi dada a 
Verdade sobre a existência de Deus, seu Criador. 
Há bilhões de pessoas, que não têm conhecimento da 
Santíssima Trindade, porque foi escondido deles. Estas 
são as almas, que serão concedidas grande Misericórdia 
por Mim e elas precisam estar cientes destas, Minhas 
Mensagens para o mundo. 
As outras almas que Me preocupam, são aquelas, que 
foram mornas em sua fé e que agora se recusam a aceitar 
a Verdade da vida eterna. Para muitas pessoas, que não 
tem certeza da sua criação, ou da Existência de Deus, em 
breve será mostrada a Verdade. Mais uma vez Eu vou 
mostrar-lhes grande Misericórdia e o Meu Amor vai tocar 
seus corações e elas serão salvas. 
Mas há aqueles, que continuam a resistir a Minha 
Intervenção. Eles vão lutar contra qualquer tentativa de 
ser dada a Verdade, e a prova que será dada da Minha 
Misericórdia irá ser jogada de volta na Minha Cara. Mais 
uma vez, Eu vou intervir e continuar a lutar por suas 
almas. 
Finalmente, existem aqueles, que sabem tudo sobre Mim 
e o fato de que Eu sou o Messias. Nenhum milagre ou ato 

de Amor vai atraí-los para Mim, porque eles 
abandonaram-se a Satanás. Estas almas serão devoradas 
pela besta e ela não vai deixá-las em liberdade, porque 
elas não Me veem como seu Salvador. Elas ainda não 
sabem a Verdade do plano da besta. A fim de salvá-las, 
vocês, Meus amados seguidores, devem dar-Me a sua 
lealdade ao confiar suas almas para Mim durante suas 
orações e ao receber a Santa Eucaristia. Vocês devem 
oferecê-las a Mim a cada dia, e para cada alma que vocês 
dedicam a Minha Misericórdia, Eu vou salvar cem mais. 
Façam isso todos os dias! No final de cada mês vocês vão 
estar cheios de alegria, porque vão saber a quantas almas 
foram dadas esta Grande Misericórdia. Este é apenas um 
outro presente, Eu os abençoo e as Graças que vocês vão 
receber, quando recitarem esta Cruzada de Oração, será 
em abundância. 
 
Cruzada de Oração (104): Salvai esta alma da 
escravidão 
 
Querido Jesus, eu Vos apresento a alma do meu irmão 
e da minha irmã, que abandonaram sua alma a 
Satanás. Tomai esta alma e resgatai-a a Vossos 
Santos Olhos. Libertai esta alma da escravidão da 
besta e levai-a à salvação eterna. Amém. 
 
Minha Misericórdia irá continuar a ser dada para a 
Humanidade e, em especial, a toda alma que rejeita a 
Palavra de Deus. 
Eu os abençoo, Meus fiéis discípulos, e Eu continuo a 
derramar sobre vocês o Dom do Espírito Santo. Seu Jesus 
 
765. Bem-aventurados os mansos de 
coração, cujo orgulho foi despojado deles, 
através da Graça de Deus 
Recebido sexta-feira, 12 de abril de 2013, 23:55 
 
Minha muito amada filha, quem entre vocês, que 
realmente Me amam, podem vir diante de Mim e se 
prostrar aos Meus pés em abandono total? 
Quem dentre vocês, que verdadeiramente Me honra e 
segue Meus Ensinamentos, pode humilhar-se diante de 
Mim, sem qualquer consideração por si mesmo? Se vocês 
puderem se jogar em Minha Misericórdia, em humilde 
servidão, Eu vou levantar-lhes e exaltar-lhes. Mas, se 
vocês se exaltam por si mesmos, em Meu Nome, e dizem 
que Me conhecem mais intimamente do que os outros, Eu 
vou lançá-los para o chão debaixo dos Meus Pés. 
Por que tantos, a quem foi dado a Verdade, ainda não 
compreendem a Verdade dos Meus Ensinamentos? Os 
homens, por causa da mancha do pecado, não são dignos 
de estar diante de Mim. Mas aqueles, que entendem a 
fraqueza da alma humana, devem saber que aqueles, que 
assumem a responsabilidade, declarando seu 
conhecimento superior de assuntos espirituais, 
estabelecidos pelos Ensinamentos de Deus através dos 
profetas, precisam ter muito cuidado. Quando essas almas 
declaram seu assim chamado conhecimento, por vanglória 
de sua avaliação intelectual da Santa Doutrina, em vez de 
focar na importância da humildade, eles Me ofendem. 
Quando eles usam seus conhecimentos para torcer a 
Verdade, para se adequar a sua agenda, a fim de chamar 
as almas em uma versão artificial dos Meus 
Ensinamentos, Eu fico profundamente ofendido e vou 
punir as almas culpadas deste crime contra Deus. 
Aqueles entre vocês, que criam cultos, movimentos 
espirituais, tudo de sua própria criação, saibam que, 
quando vocês mexem com a Palavra de Deus, vocês 
são culpados de pecado grave. Suas vozes, que 
proclamam a Palavra de Deus e toda a sua Glória, por um 
lado, são ouvidos, pois elas contêm a Verdade. Mas 
quando vocês adicionam à Palavra de Deus suas próprias 
interpretações e quando vocês usam isso para atacar os 
outros, em Meu Santo Nome, acusando-os de malfazer, 
cometem pecado. 
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Bem-aventurados os mansos de coração, cujo orgulho foi 
despojado deles por meio da Graça de Deus, porque eles 
reinarão como reis no Novo Paraíso. 
Bem-aventurados são aqueles, que confiam 
completamente em Mim, significa que eles pregam e 
espalham Minha Santa Palavra, sem qualquer intenção de 
buscar a atenção por si mesmos ou auto-glorificação, 
porque eles também encontrarão refúgio em Meu Reino. 
Aqueles, que afirmam que são Meus dedicados 
seguidores, mas acreditam que são qualificados para 
julgar os outros, analisam que as crenças dos outros, 
cuja fé em Deus causa ofensa, e quem condena 
publicamente almas santas, que vêm em Meu Nome, 
não fazem parte do Meu Reino. Vocês pertencem ao 
maligno, pois vocês não se reportam a Mim, Jesus Cristo. 
Eu não lhes chamei, nem os tenho dado permissão para 
promover qualquer forma de grupos especiais, criados 
para ridicularizar outro grupo. 
Para todos, que orgulhosamente se vangloriam de 
capacidade intelectual, associada com os Meus 
Ensinamentos, a fim de menosprezar outro filho de 
Deus, especialmente almas escolhidas, saibam que 
seus dias estão contados. No passado, a Minha 
Paciência teria Me impedido de interromper tais missões 
erradas. Mas agora, nestes Tempos Finais, Eu não vou 
tolerar a maneira em que vocês tentam bloquear a Minha 
Segunda Vinda. 
Tão poucos de vocês vão aceitar Meu Plano para prepará-
los para Minha Segunda Vinda - desta vez para trazê-los 
para a Nova Era de Paz. Vocês já sabem a Verdade. 
Vocês sabem que Eu virei outra vez, mas vocês não vão, 
assim como era antes, aceitar que sou Eu, o Rei de tudo o 
que é, Quem está chamando vocês a preparar as suas 
almas. 
2.000 anos para Mim é nada. É como se fosse ontem. 
Então, hoje, Eu estou chamando a todos vocês. O que Me 
entristece é, que aqueles que dizem que Me amam, e Me 
reconhecem publicamente, realmente não Me conhecem. 
Eles permitiram a pompa das religiões organizadas, 
política internacional, grandeza exagerada e cerimônias 
para se esconder de Mim. 
Eu sou simples no corpo, mente e alma, e, portanto, 
abraço primeiro aqueles, que vêm antes de Mim dessa 
maneira. Quando um pai recebe em casa uma criança, 
que esteve no exterior por algum tempo, ele não olha suas 
roupas, seus sapatos, joias ou sua mala. Ele só vê seu 
filho, seu rosto e o amor que existe em seu coração desde 
a primeira respiração, que ele deu, quando saiu do ventre 
da sua mãe. Ele não está interessado em sua riqueza, 
seus pontos de vista, suas opiniões ou sua fofoca sobre 
os outros - tudo o que ele está ciente é do amor que sente 
por seu filho e o amor que seu filho sente por ele. 
O amor é simples. Não tem complicação. Ele não vem do 
ódio. Vocês não podem amar alguém, quando sua alma 
está cheia de raiva ou ódio. Quando vocês Me amam, 
vocês devem amar todos aqueles, que Me seguem, não 
importa qual seja sua fraqueza. Vocês devem amar até 
mesmo aqueles, que são culpados de terríveis pecados, 
porque Eu posso perdoar os mais perversos de todos os 
pecados. A coisa a lembrar é, que nenhum homem tem o 
direito de condenar outro em Meu Nome. Isso só pode vir 
de Mim. 
Saibam que, quando se trata de avisar o mundo de 
pecadores, que são inimigos de Deus, Eu tenho esse 
direito. Mas em todos os casos, Eu vou pedir orações 
por suas almas. Haverá apenas uma exceção: Eu nunca 
posso pedir que orem para o Anticristo, porque ele não 
vem de Deus. Seu Jesus 
 
766. A Igreja Católica está agora prestes a 
entrar na pior perseguição de sua história 
Recebido sábado, 13 de abril de 2013, 23:50 
 
Minha muito amada filha, quero dar incentivo a todos 
vocês, que acreditam em Mim e em Minhas Mensagens, 
contidas neste Livro - O Livro da Verdade. 

Quando o homem Me segue e oferece-se a Mim, ele deve 
imitar todas as Minhas Qualidades. Isso significa, que ele 
deve amar todos em Meu Nome e tratar cada homem 
como ele gostaria de ser tratado. No entanto, quando 
vocês realmente se abandonarem aos Meus Cuidados, 
vocês vão sofrer por isso. Vocês serão tratados com 
crueldade e todo esforço será feito, para desprezar 
vocês. 
Digo isso a todos os filhos de Deus e aos Cristãos em 
particular, porque a sua carga é a mais pesada. Eu 
chamo a todos aqueles no mundo, que acreditam em Mim, 
independentemente se acreditam ou não que Eu falo com 
eles através destas Mensagens. 
Os Cristãos serão sempre o alvo daqueles, que querem 
mudar as Leis de Deus, para se encaixar em sua busca 
pecaminosa de prazeres e 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 por décadas e 
cuidadosamente construído. Os Santos no Céu choram 
sobre os eventos catastróficos, que agora se desdobrarão 
em uma velocidade, que vai chocar até mesmo aqueles, 
que não acreditam nestas Mensagens! 
Confusão resultará, pois muitos servos sagrados se 
tornarão impotentes, porque tudo o que prezavam 
será interrogado e depois revogado. Eles serão 
desafiados e intimidados em Meu Nome, de dentro de 
suas próprias fileiras. 
Para aqueles de vocês, que são leais a Minha Igreja na 
Terra, Eu exorto-os a estarem atentos para defender os 
Meus Ensinamentos, se quiserem permanecer fieis a Mim! 
Vocês nunca devem aceitar qualquer coisa, que não seja 
a Verdade, que lhes foi ensinada. Logo vocês vão se 
sentir muito sozinhos e Meus pobres servos sagrados vão 
tornar-se angustiados por sua lealdade a Mim e a Igreja, 
estabelecida por Pedro, será tirada de debaixo dos pés 
deles. 
Para todos aqueles, que são tradicionais Cristãos leais: 
vocês devem permanecer firmes e não devem aceitar 
qualquer tentativa de incentivá-los a abandonar sua fé! 
Vocês vão ser empurrado para o lado e forçado a 
concordar para educar seus filhos em uma falsa doutrina, 
que não é de Deus. 
Esses eventos irão começar agora e Eu os alerto 
destes, a fim de orientá-los. Qualquer um, que Me acusa, 
que através desta Missão incentivo as almas a abandonar 
a Minha Igreja na Terra, não entende as Minhas 
Instruções. Estou simplesmente pedindo-lhes para 
permanecerem fieis aos Meus Ensinamentos, quando 
vocês forem forçados a aceitar uma nova versão da Igreja. 
Esta nova versão nunca será aceita aos olhos de Deus. 
Seu Jesus 
 
767. Mãe de Deus: Quando os filhos de 
Deus forem enganados por mentiras, eles 
serão separados Dele 
Recebido domingo, 14 de abril de 2013, 14:00 
 
Minha querida filha, deixe-Me lhe trazer conforto neste 
momento. Deixe-Me segurar você perto de Mim, para que 
Eu possa lhe dar força, para você continuar a espalhar a 
Santa Palavra de Deus nestes tempos difíceis. 
Quando aqueles, que perseguiram Meu Filho, e, em 
seguida O assassinaram, perguntaram a eles: "Por que 
vocês fizeram isso?", eles responderam: "Para defender a 
Palavra de Deus." Quando foi perguntado a eles se Deus 
toleraria o assassinato de outro homem, eles 
argumentaram, que este estava de acordo com os 
Ensinamentos da Igreja. E assim também será no Fim dos 
Tempos. As pessoas vão torcer os Ensinamentos de 
Deus, a fim de justificar a sua rejeição a Sua Santa 
Palavra. 
Meu Filho dá ao mundo estas Mensagens, para que 
vocês defendam Seus Ensinamentos. Ele faz isso, para 
que nenhum homem erroneamente rejeite a Sua Santa 
Palavra, quando os Ensinamentos de Sua Santa Igreja na 
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Terra forem adulterados e profanados. A Palavra de Deus 
nunca deve ser mudada, mas as profecias predisseram 
sobre estes dias, quando isso for acontecer, será feito 
pela Igreja, fundada sobre a rocha de Pedro. 
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 serão 
separados Dele. Quando vocês aceitam outra coisa senão 
a Verdade de Deus, quando aceitam o pecado, e, em 
seguida, participam nele, vão colocar uma cunha entre 
vocês e Meu Filho. 
Lembrem-se que Eu, a Mãe de Deus, protejo a todos 
aqueles, que Me chamam. Minha proteção é para todas as 
pessoas, de todas as religiões. Quando vocês rezam 
Meu Santo Rosário diariamente, vocês recebem todo o 
tipo de proteção e serão capazes de defender a 
Verdade, a Santa Palavra de Deus. 
Qualquer um na Igreja do Meu Filho na Terra, que 
lidera as pessoas, e não pode recitar o Santo Rosário 
diante da sua congregação, não vem de Deus. 
Sua Mãe, Mãe de Deus, Mãe da Salvação 
 
768. Muitos não serão fortes o suficiente 
para lutar contra o aborto, a eutanásia e o 
casamento do mesmo sexo 
Recebido segunda-feira, 15 de abril de 2013, 18:20 
 
Minha muito amada filha, os inimigos de Deus aumentam 
agora em grande número, em cada nação, para denunciar 
as Leis de Deus. 
Haverá muitas novas leis introduzidas em cada País e 
em cada igreja. A maioria das leis serão contra os 
Ensinamentos estabelecidos na Bíblia Sagrada. Todo tipo 
de pecado será legislado e as trevas da besta vão 
cobrir o mundo. Aqueles, que se opõem a essas leis, 
serão demitidos como excêntricos e demonizados. Suas 
vozes serão abafadas por aqueles, que abraçam o 
secularismo, como se fosse uma religião autêntica. Eles 
vão usar todos os argumentos intelectuais, para fazer 
cumprir suas leis vis e enganarão a muitos, porque vão 
usar os direitos humanos como ferramenta, para controlar 
os outros. 
Muitos não serão fortes o suficiente para lutar contra o 
aborto, a eutanásia e o casamento do mesmo sexo. 
Então, assim como as leis são trazidas à existência, a 
Igreja Católica vai anunciar a reforma, para confirmar 
todos os direitos humanos e todas as religiões. Isto 
será seguido por terrível divisão entre aqueles, que são 
abençoados com o Dom do discernimento, dado a eles 
pelo Espírito Santo, e aqueles, cujo único desejo é o amor 
de si mesmo e que rejeitam a Deus. Eles veem Deus e 
Meus Ensinamentos como um obstáculo para viver 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, irá planejar 
novas leis da Igreja e vai conspirar para derrubar os 
líderes e, ao mesmo tempo, inventam guerras, que 
trarão destruição. Tão orgulhoso são eles e tão grande é 
a extensão de sua fidelidade à adulação satânica, que 
eles acham que são indispensáveis. Como eles vão ter 
que sofrer por suas más ações! Assim como eles 
acreditam que podem controlar os outros e impor seus 
planos tortuosos sobre os outros, eles vão ser derrubados 
pela Mão do Meu Pai. A eles será dado apenas o tempo, 
para virar as costas. Depois, em seguida, eles vão virar-se 
contra aos outros e destruir um ao outro. Tal será o nível 
de seu sofrimento, que mesmo no final não vai ser o 
suficiente, para fazê-los ver o que está à frente, se eles 
devem continuar a ser vinculados ao maligno. 
Muitas pessoas, que não são de Deus, vão perceber 
pouco desses eventos, em primeiro lugar. Será somente 
quando sua liberdade for restrita, que eles vão 
abertamente revoltar contra as injustiças dentro das suas 
nações. Então, eles perceberão o horror, que terá sido 
criado, porque a Luz de Deus terá sido extinta. E em seu 
lugar terá escuridão, vazio, fome e falta de amor. Só então 

os homens vão clamar a Misericórdia de Deus. Eu estarei 
lá, esperando para dar-lhes conforto e salvar suas pobres 
almas assustadas. Seu Jesus 
 
769. A Palavra, de acordo com Deus, vai ser 
deixada de lado, quando o paganismo 
varrer a Terra 
Recebido terça-feira, 16 abril de 2013, 20:45 
 
Minha muito amada filha, a subida ao Monte Calvário, 
que a Minha Igreja na Terra tem que suportar, 
começou, como previsto. Todos aqueles, que falam em 
Meu Nome, que Me amam e que honram os Meus 
Ensinamentos, agora terão que enfrentar esta jornada 
tortuosa, a fim de defender a Minha Santa Palavra. 
A Palavra, de acordo com Deus, vai ser deixada de lado, 
quando o paganismo varrer a Terra. Para todos aqueles, 
que Me seguem, Eu digo: Andem com a cabeça erguida! 
Nunca renunciem a Verdade, quando aqueles, incluindo a 
sua família e amigos, pleiteiam com vocês para afastá-los 
da Minha Santa Palavra, dada a vocês durante o Meu 
tempo na Terra. Vocês não devem enfraquecer sua 
determinação de permanecerem fieis a Mim. Alguns de 
vocês serão fortes durante a jornada da perseguição. 
Outros vão cair. Alguns vão desistir. Outros vão decidir 
aceitar as mentiras, apresentadas como Santa Doutrina e 
serão separados de Mim. 
Vou levar todos aqueles sobre os Meus ombros, que 
confiam em Mim completamente. Vou conceder 
proteção a todos aqueles, que são corajosos o 
suficiente, para continuar a oferecer a Santa Missa, na 
forma em que deve ser conduzida. Eu vou proteger os 
Sacramentos, apresentados por aqueles Meus santos 
servos sagrados, que se recusam a ceder ou deixar o 
Meu serviço. Aqueles, que se comprometem Comigo, 
Eu vou cuidar, e não terão que se preocupar com 
nada. Aqueles, que receberam a Verdade em todas as 
suas vidas, e rejeitam os Meus Ensinamentos, em favor 
das mentiras, serão lançados para longe de Mim. Minha 
Justiça é para ser temida. Os homens não devem 
acreditar, que mergulhando em um abismo de mentiras, e 
sem remorso em suas almas, que eles não vão sofrer as 
consequências! 
Meu Amor será forte o suficiente, para abraçar aqueles, 
que vão ser confundidos durante estes tempos. Vou Me 
aproximar de todos os filhos de Deus, que Me procuram; 
não importa quão enegrecidas estejam suas almas. Enfim, 
no meio do tumulto, Eu vou Me tornar conhecido, e Meu 
Espírito varrerá a Terra, quando as pessoas acreditarem 
que não aguentarão mais. 
Lembrem-se que Eu sou o Primeiro e o Último. Nada pode 
Me conquistar. Eu sou Todo-Poderoso e quando vocês 
sentirem que a maldade, infligida sobre o mundo, por 
causa dos inimigos de Deus, for esmagadora, então Eu 
estarei aqui. Eu permito este sofrimento, esta perseguição 
final, porque é a arma final contra a besta. Sem esta arma, 
a besta iria roubar as almas da maioria da população do 
mundo. 
Esta batalha pelas almas vai chocar aqueles, que 
realmente Me conhecem, porque a maldade que vocês 
terão que testemunhar, será vista em homens, que vocês 
acreditam ser bons. Satanás não vai deixar nenhuma 
pedra sobre pedra, e ele vai usar todas as almas, 
especialmente aquelas, que estão perto de Mim, a fim de 
virar as costas para os Meus Ensinamentos. Enquanto a 
batalha assolar por um tempo, Eu vou, através desta 
Missão, salvar bilhões através da conversão. Seu Jesus 
 
770. Este símbolo, que não deve ser 
confundido com a Marca da Besta, será 
para simbolizar a nova religião mundial 
Recebido quarta-feira, 17 de abril de 2013, 20:00 
 
Minha muito amada filha, Meu coração pesa, porque Eu 
tenho que suportar a miséria e o sofrimento, que toda a 
Humanidade vai ter que aguentar. Não é a Minha Mão que 
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fará isso, mas a maldição de Satanás, porque seu espírito 
vaga e devora as almas ao longo do seu caminho. Tão 
desavisados são eles por essa influência do mal, que as 
pessoas culpam qualquer outra coisa por seu sofrimento. 
Eles colocam a culpa de suas dificuldades em outros, e 
não conseguem entender, que é a falta da crença em 
Deus, que cria tais estragos em suas vidas. 
Como o espírito do maligno aperta a Humanidade, a Luz 
de Deus irá colidir com ele de uma forma, que será 
evidenciado por uma série de coisas. 
Tempestades vão aumentar e perturbações serão 
sentidas em muitos Países. A agitação será vista em 
nações, porque o poder dos governos vai tirar a liberdade 
das pessoas, sobre as quais eles governam. E as igrejas, 
incluindo todos aqueles, que amam a Deus, o Deus Uno e 
Trino, vão começar a remover os seus serviços e fechar 
suas portas. 
O número de igrejas que irão encerrar, será visto em 
todos os Países ocidentais. Logo a marca do 
comunismo será vista por um símbolo especial, que 
será exibido em igrejas, que permanecem abertas, na 
mídia, sobre os itens de vestuários, em filmes, e este 
símbolo será orgulhosamente usado por aqueles, em 
lugares altos. Ele será visto como um distintivo de 
honra e alardeados por membros das hierarquias em 
todas as principais igrejas e denominações religiosas. 
Vocês verão este símbolo em locais públicos, em 
altares, nos aeroportos e nas roupas usadas pelos 
líderes nas igrejas. 
Este símbolo, que não deve ser confundido com a 
Marca da Besta, será para simbolizar a nova religião 
mundial. Os responsáveis por isso não vão mais ter medo 
de exibir seu símbolo, que é um símbolo para o controle e 
lealdade à besta. 
O dia, em que o sacrifício diário das Missas for impedido, 
da forma como deve ser oferecido em Meu Santo Nome, 
será o dia, em que este símbolo aparecerá nos altares e 
ante de todos os sacrários do mundo. 
Rezem, Meus amados seguidores, que vocês encontrarão 
consolo nos Meus servos sagrados, que permanecerão 
leais a Mim, pois vocês vão precisar de conforto durante 
estas provas. Eu sempre os levantarei e os carregarei. Eu 
nunca os abandonarei, mas vocês nunca devem desviar-
se dos Meus Ensinamentos, ou aceitar práticas pagãs, 
como um substituto para a Verdade. Seu Jesus 
 
771. Peço que aqueles de vocês, que estão 
com medo e confuso com essas 
mensagens, para ouvir-Me agora 
Recebido sexta-feira, 19 de abril de 2013, 17:00 
 
Minha muito amada filha, esta missão é muito solitária, 
apesar das centenas de milhares de pessoas, que cercam 
você com seu amor e suas orações. 
Quando você trabalha para Mim e se abandona por 
vontade própria, em completa submissão aos Meus Pés, 
você vai se sentir muito sozinha. Você terá que enfrentar a 
ira dos Meus inimigos, que não lhe darão um momento de 
paz. Você, Minha filha, tem que ouvir agora, pois, nestas 
Palavras, que apresento para os filhos de Deus, Eu 
ofereço a todos aqueles que Me rejeitam, um Dom 
especial. 
Peço que aqueles de vocês, que estão com medo e 
confusos com estas Mensagens, para ouvir-Me agora! 
Vocês não sabem o quanto Eu os amo, mesmo 
quando se ressentem Comigo? Vocês não sabem que 
Eu nunca iria puni-los por não aceitar estas 
Mensagens, dadas a vocês apenas para que Eu possa 
prepará-los e fortalecê-los para as provações que 
estão próximas? Vocês não Me conhecem, seu amado 
Jesus, quando Eu os chamo agora? 
Eu sou o seu Salvador e Eu nunca iria deixá-los de lado, 
quando houvessem dúvidas em suas mentes. Como Eu 
poderia irar com vocês, quando Me amam e só se 
preocupam com a Verdade? Agora Eu os preparo para os 
desafios, que terão que enfrentar, como as profecias 

predisseram, a perseguição da Minha Igreja na Terra, que 
se desenrolam. 
Para que Eu possa atraí-los para a Misericórdia do Meu 
Amor e iluminar os seus corações, Eu dou-lhes este Dom. 
Eu prometo que, quando vocês Me chamarem, através 
desta Oração, que as suas dúvidas a respeito de Quem 
Sou Eu, falando com vocês agora, irão desaparecer. Eu 
ofereço-lhes este Dom, para que vocês, através das 
Orações que Eu dou para o mundo neste momento, 
possam salvar toda a Humanidade. 
Se vocês vierem a Mim, livre de orgulho e com uma 
consciência aberta e clara, vocês saberão imediatamente, 
que lhes foi dado este Dom. É o Dom da Conversão para 
os outros. 
 
Cruzada de Oração (105): Dom da Conversão para 
outras pessoas 
 
Ó meu querido Jesus, com o amor que eu Vos tenho, 
por favor, aceitai minha alma em uníssono Convosco! 
Levai minha alma, cobri-a com Vosso Espírito Santo e 
ajudai-me, através desta Oração, a salvar todos 
aqueles, com quem entro em contato. Submergi cada 
alma, que eu encontrar, com Vossa Santa Misericórdia  
e oferecei-lhe a salvação necessária, para entrar em 
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 vocês, que lançam calúnias sobre estas 
Mensagens e que rejeitam-nas, Eu peço que venham a 
Mim! Eu vou lhes mostrar a Verdade. Vou levá-los e 
trazer-lhes conforto. Eu sempre vou amá-los, não importa 
quanto Me ofendam. Seu Jesus 
 
772. Quando o homem não acredita em 
Deus, ele não aceita a diferença entre o 
certo e o errado 
Recebido sábado, 20 de abril de 2013, 16:45 
 
Minha muito amada filha, os Céus estão cheios de 
tristeza, por causa da dor que Meus queridos seguidores 
têm que suportar na Terra. Todos os Anjos e os Santos se 
unem como um, para rezar pela Humanidade, porque 
perdura um ataque muito perverso por Satanás e todos os 
seus espíritos malignos. Suas orações são aceitas por 
Mim e postas em prática, peço a todos aqueles, que se 
declaram Cristãos, a rezar como nunca antes! 
Orações, oferecidas diariamente para a proteção contra as 
forças demoníacas, que se infiltram na Terra, vão ajudar a 
limpá-la dos maus espíritos. Você devem manter a 
esperança, e quando permanecem fieis a Mim, vocês vão 
se tornar ainda mais fortes. 
A força dos Cristãos, unidos na Verdade de Deus, vai se 
tornar uma muralha defensiva e poderosa contra a besta, 
cujos planos para machucar os filhos de Deus estão 
acontecendo neste momento. Vocês devem estar diante 
de Mim, declarar seu amor eterno por Mim e Eu vou 
conduzi-los ao Meu exército, que nunca será derrotado. 
Como Meu exército aumenta de tamanho e, como mais 
bilhões se convertem e Me aceitam, isso vai ajudar a 
destruir a besta. 
Seu dever, Meus amados seguidores, é se concentrar em 
quem vai rejeitar Minha Mão de Misericórdia. Não importa 
que vocês são ridicularizados em Meu Nome, tudo que 
devem fazer é implorar pela salvação das almas. Saibam 
que ao exército de Deus na Terra será concedido Graças 
especiais, que lhe permite trazer consigo as almas 
daqueles, que duvidam a Minha Santa Palavra. 
Dúvidas, quando permitidas, apodrecem e separam os 
homens de Deus. Dúvidas são colocadas nos corações 
dos homens por Satanás, para enganar os filhos de Deus, 
em acreditar que Ele, Deus, não existe. 
 
Quando o homem não acredita em Deus, ele não 
aceita a diferença entre o certo e o errado. Sem a 
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orientação de Deus, ele vai cair em cada armadilha, 
colocada antes dele por Satanás. Então tanto ódio se 
manifestará nos corações dos homens, porque, uma 
vez que eles deixam-se abertos para o mal, seus 
corações se enchem de raiva. A pior raiva será 
direcionada contra os Cristãos, e ainda assim, estas 
pessoas não vão saber por que elas se sentem assim. 
É por isso, que aqueles, que dizem não acreditar em 
Deus, passam mais tempo condenando aqueles, que 
acreditam em Deus. Rezem, rezem, rezem por suas 
almas! Seu Jesus 
 
773. A Torre de Babel vai, mais uma vez, 
ser erguida e apresentada como um templo 
de Deus 
Recebido domingo, 21 de abril de 2013, 14:45 
 
Minha muito 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 todos os 
lugares? Então, quem dentre vocês vai, quando chegar o 
momento, negar a Verdade da Minha Igreja na Terra, 
quando for desmontada pedra por pedra? 
A vocês tem sido dada a Verdade. Vocês conhecem Meus 
Ensinamentos. Então, vocês vão conhecer a Minha Igreja 
por Meus Ensinamentos. Minha Igreja na Terra é a 
Verdade. Minha Igreja na Terra é o Meu Corpo. Portanto, 
se um homem entre vocês flagela Meu Corpo e, em 
seguida, reinventa Meus Ensinamentos e apresenta-lhes 
mentiras, vocês Me negarão, então? 
Eu, Jesus Cristo, não digo isso para dividir vocês. Digo-
lhes essas coisas, para que honrem os Meus 
Ensinamentos, defendam os Santos Sacramentos e 
permaneçam firmes para a Verdade. Nenhum homem na 
Terra pode mudar os Ensinamentos da Minha Igreja. 
Nenhum homem. A nenhum dentre vocês foi dada a 
autoridade, para declarar novas doutrinas e apresentá-
las como as Minhas. No entanto, muitos entre vocês vão 
Me negar, por negar a Verdade, dada a vocês a 2.000 
anos atrás. Tão fracos vocês estão de conhecimentos das 
coisas sagradas, que serão ignorantes das novas leis, que 
blasfemarão contra Mim, quando forem introduzidas na 
Minha Igreja na Terra. 
Assim como era antes, a Torre de Babel vai, mais uma 
vez, ser erguida e apresentada como um templo de Deus. 
Ela será localizada em Roma e terá o novo símbolo da 
nova religião mundial. Este símbolo será visto no telhado, 
na entrada, e terá precedência sobre o alto altar de dentro. 
Meu precioso Tabernáculo de ouro, profanado em toda a 
sua Glória, vai estar no centro do altar, para que todos 
possam vê-lo. Este insulto significa, que a besta terá 
portas abertas para invadir Meu Tabernáculo. Minha 
Presença vai desaparecer, neste momento. 
Milhões de pessoas - muitas das quais não saberão o 
significado dessa abominação - farão tudo que for pedido 
deles e eles vão rezar diante da besta. Roupas novas, 
produzidas com emblemas de ouro, que terão a aparência 
de batinas humildes, serão usadas por aqueles, que 
servem neste assim chamado templo. O emblema de 
ouro, que será apresentado de uma forma descarada, 
será o símbolo da nova religião mundial. 
As Cruzes irão desaparecer. Meu Crucifixo não será 
mais visto. Então, em alguns locais públicos, onde eles 
são vistos, as pessoas serão obrigadas, por lei, a retirá-las 
(as Cruzes). 
A nova torre, que honrará Satanás, será replicada em 
muitos Países e, em seguida, a segunda parte da fraude 
será conhecida: A existência do inferno será 
publicamente declarada, pela igreja, como sendo 
tolice. As pessoas vão ser levadas a sentir 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 pudesse existir. 
Que Ele ama a todos e que a existência do inferno foi 
espalhada por fanáticos religiosos ao longo dos séculos. E 
assim, as pessoas vão desculpar até mesmo a 

existência do pecado mortal. O pecado será tão 
amplamente aceito, que as pessoas deixarão de rezar ou 
pedir por Misericórdia, pois não será Deus que eles vão 
reconhecer. Será à besta que eles vão entregar suas 
almas e cada passo da sua jornada será cuidadosamente 
orquestrada pelos inimigos de Deus. Seu Jesus 
 
774. Mãe de Deus: Para ser digno de Seu 
Reino, eles devem ser despidos das 
influências mundanas 
Recebido segunda-feira, 22 de abril de 2013, 16:00 
 
Minha filha, para que os filhos de Deus sejam salvos, eles 
devem seguir o caminho do Meu Filho. Eles devem aceitar 
que, para serem dignos do Seu Reino, eles devem ser 
despidos das influências mundanas, que os separam de 
Deus. 
Aqueles, que se voltam para o Meu Filho, quando 
alcançarem a Verdade, vão ver uma série de 
mudanças ocorrerem em suas vidas. Aqueles, que não 
O conhecem, e que abrirem o coração para Ele pela 
primeira vez, vão chorar lágrimas. Estas lágrimas serão o 
resultado do amor, que Ele vai incutir em seus corações, e 
serão completamente dominados. Estas são as lágrimas 
da conversão. Seus corações e almas serão preenchidos 
com um amor, que nunca conheceram antes. Este é o 
Amor de Deus e é um Dom do Céu. 
Logo em seguida, preenchidos com a Luz de Deus, eles 
vão atrair as trevas do maligno, que procura almas, que 
são preenchidas com esta Luz. E eles vão sofrer pelas 
mãos dos outros, que são usados pelo maligno, para 
atacar sua fé e sua fidelidade a Deus. 
Aqueles, com um amor simples para com o Meu Filho, 
vazios de todo orgulho e arrogância humana - que não 
sucumbem às pressões daqueles, que denunciam o 
Meu Filho - vão sofrer assim como Ele sofreu. Eles vão 
sentir dor quando testemunharem o pecado, pois eles 
sentirão a mesma dor que o Meu Filho. Eles vão cair e 
tropeçar, assim como Meu Filho, na estrada para o 
Calvário. Pois, todo tempo que eles viverem, vão sentir a 
dor do sofrimento do Meu Filho. Isso vai ficar com eles, 
até que a purificação final do mundo esteja completa. 
Nunca sintam que esta fidelidade ao Meu Filho é 
sempre marcada só pela dor, porque ela também traz 
uma alegria, uma paz e uma esperança, que trará vida 
eterna. Vocês nunca devem permitir que seu amor para 
com o Meu Filho os separe de todos os filhos de Deus! 
Em vez disso, vocês devem chegar a todos, 
especialmente àqueles, que nunca abriram seus corações 
para Meu Filho. Eles precisam da sua ajuda., Foi dada a 
vocês as Graças necessárias, através do Dom da 
Conversão, para levar estas almas ao Meu Filho. Vocês 
devem fazer isso através da aceitação da dor, que devem 
suportar, como um soldado de Cristo, e por suas orações 
e sacrifícios pelos outros. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
775. Todos os falsos profetas serão 
banidos por Mim e punidos severamente 
Recebido terça-feira, 23 de abril de 2013, 16:55 
 
Minha muito amada filha, Meus videntes, em todo o 
mundo, estão passando por grande sofrimento neste 
momento, pois suportam a dor necessária, para salvar as 
almas da Humanidade. Eles, tendo-se oferecido para Meu 
serviço, vão andar sozinhos, como Eu fiz, quando escalei 
o Monte Calvário, com apenas os poucos, que vierem em 
seu auxílio. 
Assim como aquelas Minhas almas genuínas sofrem a 
dor, o ridículo e a rejeição, assim serão os falsos profetas 
e visionários glorificados e eles vão enganar a muitos. Os 
falsos profetas vão subir entre vocês e atrair louvor e 
glória. Por trás de sua fachada de humildade e 
palavras doces, haverá um vazio que vem do espírito 
do mal. 
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Eu advirto o mundo para não seguir estes falsos profetas, 
que buscam a glória, a adulação e louvor para si, no Meu 
Santo Nome! Nenhum homem, enviado por Mim, Jesus 
Cristo, se exaltará, a fim de levá-los a cair aos seus pés. 
Nenhum dos Meus profetas vai ficar em um pedestal e 
dizer, que ele é maior do que vocês. Ele não tem que dizer 
que é maior do que seus irmãos e irmãs, para fazer isso. 
O que ele vai fazer é pregar as palavras da assim 
chamada sabedoria, de uma maneira, que vai levá-los a 
acreditar, que ele deve ser elogiado, por sua própria 
percepção e fidelidade a Deus. Em vez de incentivar a 
oração e trazê-los para mais perto de Deus, ele vai 
comandar e exigir o seu respeito, em primeiro lugar. Ele 
vai fazer isso, mostrando-lhes o tipo de atributos, que 
vocês vão associar com pessoas devotas. Estes falsos 
profetas irão atrair as almas a eles, através do pecado do 
orgulho. Orgulho, em um falso profeta, irá atrair orgulho 
em outras almas. Um elogia o outro, usando o Nome de 
Deus, para proclamar a sua grandeza. 
Desconfiem daqueles, que vão pedir-lhes para envolver-se 
com, o que eles se referem como, dons especiais, que 
atraem o mundo espiritual. Vocês devem evitar aqueles, 
que, em Meu Nome, convidam-nos a se envolver com 
espíritos, que eles dizem, que vão lhes trazer muita paz e 
conforto, mas, onde Deus não é mencionado. Se vocês 
não forem convidados a se curvar em humildade diante de 
Deus, mas em vez disso, forem convidados a colocar a si 
mesmo e o seu próprio bem-estar em primeiro lugar, e 
antes das necessidades dos outros, então devem saber, 
que isso nunca poderia vir de Deus. Vocês nunca devem 
colocar seus próprios interesses, ou os dos outros, diante 
de Deus. Tudo o que vocês pedem, deve estar de acordo 
com a Santa Vontade de Deus. 
Muitos dos falsos profetas do mundo estão trabalhando 
com os espíritos, que não vêm de Mim. Eles vão promover 
a importância da cura interior, o pensamento positivo e a 
metafísica, todos os quais ascendem a uma coisa: o 
homem será incentivado a exaltar-se diante de Deus. 
Todos os falsos profetas serão banidos por Mim e punidos 
severamente. Suas punições serão superiores à dos 
homens mortais comuns, porque eles vão ser 
responsáveis pela perda de muitas almas. Seu Jesus 
 
776. Mãe de Deus: Desta vez, Ele não virá 
como homem em carne 
Recebido quarta-feira, 24 de abril de 2013, 14:15 
 
Meus amados filhos, por causa do Seu grande Amor pela 
Humanidade, Meu Filho os prepara para Sua Segunda 
Vinda agora. Porque Ele os ama, Ele fala com vocês 
agora, através dos Seus profetas, para garantir que 
ninguém escape a Sua Misericórdia. Assim como Deus 
enviou João Batista, para preparar o mundo para o Meu 
Filho - o Filho unigênito de Deus, o Messias - Meu Filho 
revela agora a vocês o Plano Final. Este Plano Final da 
Salvação será semelhante à Sua Primeira Vinda, mas com 
uma diferença: Desta vez, Ele não virá como homem em 
carne. 
Agora, que a Verdade está sendo revelada a vocês 
novamente, Meu Filho os lembra de tudo o que vem de 
Deus, através da Sua Santa Palavra, pois Ele prepara os 
estágios finais. Aos filhos de Deus foi dada a Verdade, 
quando Meu Filho andou na Terra. Agora, a vocês será 
dada a Verdade completa, incluindo revelações sobre o 
trabalho dos inimigos de Deus, para o seu próprio bem, 
para que não sejam enganados. Vocês devem ser 
generosos de coração, quando Meu Filho trouxer para 
vocês esses Dons, que irão nutrir as suas almas. 
Quando Eu apareci para os escolhidos visionários de 
Deus, ao longo dos anos, foi para preparar as almas para 
estes tempos. Agora, quando vocês se preparam para a 
perseguição, que será infligida sobre os Cristãos, será 
extremamente difícil, porque vai ser uma violação do 
espírito e isso causará um ferimento maior. Por 
conhecerem a Verdade da Palavra de Deus, e por 
saberem como reconhecer o trabalho do enganador, 
vocês vão ficar mais fortes. É muito importante manterem-

se fieis à Palavra de Deus, e não aceitar as mentiras, que 
serão apresentadas a vocês por aqueles, que não vêm de 
Deus! 
Quando obedecerem à Sua Santa Palavra e 
defenderem Seus Ensinamentos, Meu Filho vai 
levantá-los para grande Glória. Eu peço, que vocês 
mostrem ao Meu Filho o respeito, que Ele merece. 
Aqueles, que O rejeitaram quando andou na Terra, 
finalmente aceitaram a Verdade de Quem Ele era, quando 
Ele morreu na Cruz. Aqueles, que rejeitam a Sua Palavra 
hoje, vão finalmente perceber a Verdade, no dia, em que 
Ele vier para julgar. Para muitos será tarde demais. 
Rezem, para todas as almas permanecerem fieis ao 
legado do Meu amado Filho, Jesus Cristo, pois somente 
aqueles, que O aceitam, podem ser levados ao Seu 
Reino. Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
777. Esses atos vis devem acontecer, 
enquanto a Terra está sendo purificada 
Recebido quarta-feira, 24 de abril de 2013, 14:40 
 
Minha muito amada filha, como Eu continuo a limpar o 
mundo com o Meu Dom do Espírito Santo, maior ódio por 
mim, Jesus Cristo, decorre. 
Como a Minha Presença aumenta dentro dos corações 
dos homens, a quantidade de ódio será visto, através das 
ações daqueles, que se opõem a Minha Palavra 
Santíssima. 
Aqueles, que continuam a criar leis, que blasfemam 
contra Deus, vão aumentar todos os esforços para 
profanar a Palavra de Deus. Esses atos vis devem 
acontecer, enquanto a Terra está sendo purificada. Como 
a purificação se intensifica, assim também será exposto a 
vocês o mal do pecado. Vocês vão notar, que todo ato 
concebível, que é contra Deus, será promovido pelos 
Meus inimigos. Muitos irão professar a sua inocência, mas 
estes atos não serão aceitos por aqueles de Mim, que 
conhecem a Verdade. O Dom do discernimento, que 
leguei a muitas almas, significa, que esses atos malignos, 
cometidos por aqueles em posições de poder, que 
controlam as nações, serão vistos por aquilo que são: a 
obra de Satanás. 
Espíritos malignos de Satanás têm aumentado a sua 
presença nas almas daqueles, que não acreditam em 
Deus. Eles não estão contente que tais almas virem as 
costas para Deus, esses espíritos maus incitam essas 
pessoas para promover os pecados mais vis. Com o 
tempo, essas almas se tornarão tão corruptas e cheias de 
ódio por Deus, que vão mergulhar em uma escuridão, que 
nunca será capaz de tolerar a Luz de Deus. 
Lembrem-se: a Minha Misericórdia é grande. Será 
somente por Minha Misericórdia, que estas pessoas 
poderão ser salvas. Não há outra esperança para elas, 
pois muitas dessas almas torturadas não são capazes, por 
sua livre e espontânea vontade - tão infestadas são elas - 
para pedir a Minha Mão de Misericórdia. Aqueles de 
vocês, que Me conhecem e que Me amam, devem 
ajudar essas pobres pessoas, pedindo a salvação das 
suas almas! Vocês devem pedir que elas se voltem para 
Mim agora, para que Eu possa intervir, para impedir a 
perseguição, que pretendem infligir ao mundo. Vocês 
devem pedir-Me, através de sacrifícios pessoais, que 
sejam impedidos este genocídio, que elas estão 
planejando. A pior forma de genocídio será vista através 
de guerras injustas e assassinato de inocentes, no ventre 
das suas mães. Seu Jesus 
 
778. Eles vão mentir continuamente, e suas 
homilias públicas serão absurdas aos 
Olhos de Deus 
Recebido quinta-feira, 25 de abril de 2013, 10:30 
 
Minha muito amada filha, não vai demorar muito até que 
os dissidentes dentro da Igreja Católica, que 
abandonaram a sua obediência a Deus, vão reunir-se, 
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para montar um ataque vicioso contra aqueles servos 
sagrados, que são leais à Verdade. 
Aqueles desleais ao Meu Corpo vão mudar muitas leis 
e criarão novas interpretações sobre o significado da 
Santa Eucaristia. Muitos santos servos de Deus, e leigos 
em todas as crenças Cristãs, vão ver como o Espírito 
Santo vai ser atacado. Muitos vão ficar chocados com a 
maneira, pela qual Meu Nome e os Meus Ensinamentos 
serão reinterpretados, de modo que a ênfase será sobre a 
obrigação do homem para com o homem. Os homens 
serão incentivados a amar uns aos outros, e colocar suas 
necessidades diante do altar de Deus. 
Externamente, esta abordagem ao Cristianismo será vista 
como uma coisa boa. E vai promover a importância do 
amor, mas não de uma forma que é ditada por Deus. 
Pessoas em lugares altos serão vistas elogiando 
publicamente um ao outro, quando eles celebrarem 
cerimônias religiosas. Eles vão se curvar para o outro, em 
deferência, e em adulação, vão atirar-se aos pés dos 
inimigos de Deus. 
Todos esses ritos grandiosos vão enganar o mundo e 
muitos não perceberão o propósito destas cerimônias. 
Esses atos, essas novas homilias e novas cerimônias, 
supostamente em honra a Mim, Jesus Cristo, em vez 
disso Me desonram, são negras em espécie, porque eles 
glorificam a besta. 
O rei das trevas está se movendo rapidamente com 
seus espíritos malignos, dentro dos corações de 
muitos, que têm a responsabilidade de liderar Meus 
seguidores. Alguns destes servos não percebem que 
estão sendo tentados pelo mal. Eu digo a eles: Venham 
agora! Vinde a Mim através do Sacramento da 
Reconciliação. Se vocês estão preocupados com a sua fé, 
Eu vou iluminá-los, mas vocês devem livrar suas almas do 
orgulho. É o orgulho, que os engana e os leva a acreditar, 
que seu intelecto é superior ao de Deus. 
Outros, como lobos em pele de ovelha, venderam 
suas almas a Satanás. E assim como ele age, eles serão 
astutos na forma de enganar os filhos de Deus. Eles vão 
tentar a outros, elogiando os seus servos por serem 
santos, e isso vai atrair aqueles servos, com amor a si 
mesmos, cheios de orgulho, que os seguirão como 
ovelhas. Eles vão mentir continuamente, e suas homilias 
públicas serão absurdas aos Olhos de Deus. Nem um 
pingo de humildade verdadeira vai ser visto em qualquer 
uma de suas palavras, embora eles não meçam esforços 
para garantir, que se comportam publicamente como 
humildes servos de Deus. O Poder do Espírito Santo 
estará ausente em suas presenças, e os Meus, que 
realmente Me conhecem, vão testemunhar isso. 
Muitos dos Meus pobres servos sagrados serão sugados 
para estas mentiras, que levarão à profanação do Meu 
Corpo, e muitos daqueles, que se vangloriam do seu amor 
por Mim, serão os primeiros a martelar o próximo prego, 
pois Me crucificam mais uma vez. 
Minha filha, o ódio, mostrado a você, vai vir dos dois 
lados, como resultado direto da desintegração da Minha 
Igreja na Terra. Um lado vão ser aqueles, que dizem que 
representam a Minha Igreja na Terra, mas que não são 
nada, pois eles representam uma outra doutrina. O outro 
lado vão ser Meus servos fiéis, que não vão acreditar em 
você. 
Você deve saber que a Verdade provoca medo e raiva. A 
Verdade, dada aos verdadeiros profetas de Deus, não cria 
somente raiva - por causa do medo, provoca indignação. 
Indignação e raiva vêm do espírito do mal. O maligno, 
através dos corações dos homens, vai a extremos, para 
impedir a Palavra de Deus. 
A raiva contra os profetas é um ódio de Deus. Seu Jesus 
 
779. O Anticristo será do leste, não do 
oeste 
Recebido sexta-feira, 26 de abril de 2013, 12:30 
 
Minha muito amada filha, o mundo está sendo preparado 
para a entrada do Anticristo. Ele foi preparado por uma 

série de forças políticas poderosas, para fazer sua grande 
entrada. 
O Anticristo será do leste, não do oeste, mas será amado, 
honrado e respeitado por ambos e em todos os cantos da 
Terra. Tudo vai começar assim: 
O Anticristo trará rapidamente, com a ajuda dos 
inimigos de Deus, uma guerra entre duas nações, 
chefiada por dois líderes teimosos e poderosos. Esta 
guerra vai escalar e depois vai derramar em outros 
Países. A ameaça se tornará tão grave, que começará a 
afetar as nações mais poderosas, então as negociações 
de paz começarão. 
Do nada, a besta vai aparecer. E com uma habilidade, 
que vai impressionar o mundo, ele (o Anticristo) vai 
levar um fim às guerras. Ele terá uma voz poderosa. Ele 
será muito inteligente e vai criar uma imagem carismática 
impressionante. Sua bela e boa aparência, charme e 
senso de humor, serão como um ímã hipnótico poderoso. 
Ele vai atrair grandes elogios de líderes mundiais 
conhecidos e dos meios de comunicação, e ele vai se 
tornar uma celebridade. Seu comportamento vai apelar 
para os líderes empresariais, que irão vê-lo como sendo 
instrumental na criação de riqueza, pois a economia vai 
começar a crescer. 
Tão especial o Anticristo vai aparecer, que as nações 
clamam-no sobre si para incentivá-lo a visitar seus 
Países. Ele vai ser amado e vai copiar o último detalhe, 
cada momento da Minha Missão, de quando Eu entrei na 
Terra. Pregando sobre a importância do amor, da paz e da 
importância da unidade entre as nações, ele será visto 
como criador de grandes maravilhas, onde quer que ele 
vá. Este não é um homem como qualquer outro. Este não 
é um homem como qualquer outra figura carismática. Sua 
estrela vai brilhar e reluzir, como nenhum outro antes dele. 
Ele será visto como uma pessoa representativa da religião 
mundial humanitária. O assim chamado sucesso desta 
abominação será atribuído a ele. Todo mundo vai cair aos 
seus pés. Imagens de seu rosto vão estar em toda parte. 
Ele será visto com os chefes de várias denominações 
religiosas. Em breve será dito que as pessoas vão ser 
curadas espontaneamente em sua presença. Através do 
poder de Satanás, ele será capaz de criar atos, que irão 
chocar muitos, e estes serão considerados milagrosos. 
Até então, para os ignorantes, ele será visto como o 
Messias. Ele então insinua, que foi enviado por Deus, para 
salvar o mundo. Muitos, incluindo aqueles no mundo, que 
não aceitam a Minha Existência, ficarão convencidos de 
que este homem é o Filho do homem, Jesus Cristo. 
Aqueles que honram, obedecem o que ele pede deles, e 
que o adoram, vão estar infestados com tal mal, que suas 
almas serão sugadas por um vácuo, que eles vão achar 
que é impossível se extraditar. 
Aqueles, que conhecem a Verdade de Meus 
Ensinamentos, irão reconhecer o engano, que é 
colocado ante a raça humana, e irão resistir a essa 
abominação. Aqueles, que dizem que conhecem a Deus, 
e são Cristãos praticantes, não vão entender a Minha 
Promessa de voltar. Quando Eu voltar, será para julgar. 
Eu nunca vou andar na Terra uma segunda vez. Pois, com 
todo o seu conhecimento dos Meus Ensinamentos, eles 
não entendem o que Eu disse. Agora Eu os lembro: Eu 
não vou andar na carne. Qualquer homem, que diz ser Eu, 
é um mentiroso. Seu Jesus 
 
780. Todos os dias vocês devem se 
perguntar: Deus aprovaria minhas ações 
hoje? 
Recebido sábado, 27 de abril de 2013, 13:20 
 
Minha muito amada filha, Eu preciso explicar para cada 
pessoa viva na Terra hoje, a importância do tempo que foi 
dado a eles. Eu nunca interfiro na vontade do homem, 
porque este é um dos maiores Dons, dado à Humanidade 
e não poderá ser tirado nunca., Por outro lado, Satanás 
interfere no livre arbítrio do homem e desde o início, tem 
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buscado incansavelmente escravizar a mente humana e 
roubar suas almas. 
Portanto, é o livre arbítrio que é dado ao homem, que 
será procurado por espíritos malignos. Mas é também 
através do livre arbítrio do homem, que a porta do Meu 
Reino pode ser desbloqueada. Porque vocês são de 
carne, e por isso mortais, o único tempo que vocês têm 
para se preparar para a vida eterna, é agora. Vocês nunca 
devem esquecer isso! Vocês devem estar preparados em 
todos os momentos, pois, assim como Meu Pai lhes deu a 
vida, assim também Ele pode tirá-la a qualquer momento, 
em qualquer dia. 
Se você morresse hoje, agora, estaria apto a vir diante 
de Mim? Você sabe que as falhas, os atos que cometeu, 
o ódio que você tem mostrado ao seu vizinho, será 
revelado ante Mim? A fim de receber a vida eterna, você 
deve saber o que precisa ser feito agora, hoje, para estar 
limpo aos Meus Olhos. 
Para aqueles, que desculpam o pecado e por um lado 
ferem os outros, e em seguida, por outro lado, rezam e 
levam uma vida dizendo que são dedicados a Mim, Eu 
digo isso: A cada hora, você Me machucou com sua 
hipocrisia. Todos os dias, sua alma torna-se mais distante 
de Mim. Vocês devem seguir os Dez Mandamentos, 
exatamente como eles foram dados por Meu Pai, caso 
contrário, vocês não podem dizer que estão em Mim. 
Tantas almas não entram no Céu e muitos terão que 
sofrer a limpeza necessária, para tornarem-se aptos a 
entrar no Meu Reino. Mas, muito mais almas são lançadas 
nas trevas eternas. Muitos percebem como têm ofendido a 
Deus, poucos minutos antes da sua morte na Terra. Então 
ficam muito assustados e tristes por isso. Eles percebem 
que o tempo para o arrependimento já passou, e que é 
tarde demais para eles nessa fase. 
Por que vocês não entendem que a morte pode 
acontecer a qualquer momento? Vocês devem saber 
que, quando ofendem a Deus, devem se esforçar para 
mudar a maneira em que se comportam, a fim de 
encontrar a paz. Quando vocês evitam o pecado e 
continuamente tentam alterar a maneira como tratam os 
outros, só assim então vocês vão encontrar a verdadeira 
paz. Quando estão em paz com a sua alma - que só pode 
acontecer quando lutam contra o pecado e mostram 
remorso por suas más ações - vocês se aproximam de 
Deus. 
Todos os dias, vocês devem se perguntar: Deus aprovaria 
minhas ações hoje? Vocês saberão em seus corações a 
resposta. Seu Jesus 
 
781. No Último Dia, Minhas Palavras a 
vocês agora, vão ser ouvidas mais uma 
vez. Lembrem-se delas! 
Recebido domingo, 28 de abril de 2013, 17:40 
 
Minha muito amada filha, Eu venho neste momento para 
avisá-la da traição daqueles, que a cercam nesta missão. 
Muitos vão ser forçados a virar as costas para essa 
missão, e você não deve correr atrás deles. Eu nunca corri 
atrás daqueles, que Me perseguiram. Em vez disso, Eu 
Me ofereci como um cordeiro ao matadouro, a fim de 
salvar almas. 
Assista agora como aqueles nomeados falsos 
profetas, preparados por Satanás, serão em breve 
levados para o seio daqueles, que dizem que são 
servos de Deus. Suas profecias, todas que negam a 
Verdade, serão usadas para desgraçar você. Que 
ninguém pense, nem por um segundo, que Minhas 
Mensagens, dadas ao mundo para preparar a 
Humanidade para Minha Segunda Vinda, não vão ser 
deixadas de lado. 
Minha filha, estes obstáculos devem ser ignorados por 
você. Por sua obediência vou lhe fazer mais forte, pois o 
tempo não está a seu favor, para garantir que as Graças, 
que Eu derramo sobre a Humanidade, sejam obtidas por 
todos. 

Meus verdadeiros profetas, em sua maior parte, são 
ignorantes da Sagrada Escritura ou profecias, dadas 
ao mundo por Minha Misericórdia. Eles não precisam 
de citar trechos da Bíblia Sagrada, porque Eu não os 
peço para fazer isso. Minha Palavra é dada como Ela 
é. Minha Sagrada Bíblia é sagrada. Para extrair seções 
Dela, a fim de endossar qualquer Revelação Divina, 
não está autorizado. Quando uma mensagem é dada 
por Mim, o profeta escreve o que Eu dito, e nunca é 
pedido para adicionar relatos bíblicos, dados ao 
mundo por Meus Apóstolos. 
Eu sou maior que todos os que Me servem. Minha 
Palavra é sagrada. Meus Dons para vocês são dados 
para preparar suas almas e por isso todos os profetas 
genuínos recebem orações, que inflamam o desejo de 
unirem-se ao Meu Coração. 
A perseguição, que vocês vão suportar, vai continuar e 
piorar. E quando vocês acharem que não aguentam mais, 
Eu vou provar para o mundo a Minha Divina Presença. 
Meus pequenos, sofram com dignidade! Não defendam a 
Minha Palavra, não importa o quão tentador isto seja, 
mesmo quando vocês forem confrontado com más 
mentiras! 
Aqueles, que Me conhecem, também vão saber quando 
as palavras não vêm de Mim, porque Eu moro em seus 
corações. No entanto, Satanás é tão astuto, que ele pode 
imitar-Me, com uma exceção: Ele nunca pode reconhecer, 
que cheguei em carne ou que Meu Corpo está presente 
na Santa Eucaristia. 
Meu Espírito aumenta agora e continuará a se levantar 
contra as forças do mal. Cada demônio será destruído por 
Meus Anjos, até que no Último Dia não exista mais 
nenhum. 
No Último Dia, Minhas Palavras a vocês agora, vão ser 
ouvidas mais uma vez. Lembrem-se delas! 
Eu sou o princípio e o fim. Eu venho como prometido, 
para trazer-lhes a vida eterna. Levantem-se, todos 
vocês que acreditam em Mim, e aceitem a Verdade! 
Venham para Mim! Deixem a Vontade do Meu Pai 
reinar sobre o Novo Céu e Nova Terra! Alegrem-se, 
porque Eu trago paz e unidade para todos aqueles, 
cujos nomes estão no Livro da Vida. Meu Pacto Final 
foi cumprido. Meu Reino chegou. Levantem-se e 
aceitem a Mão de Deus! 
O dia, em que vocês ouvirem estas palavras, será o dia, 
em que vão saber a Verdade. 
Não se deixem enganar, pois só Deus e os Dons da 
Revelação Divina podem trazer para vocês o amor, a paz, 
a alegria e a conversão, que varre o mundo através destas 
Mensagens. Elas são um Presente. Elas são destinadas a 
mostrar o verdadeiro caminho para a sua legítima 
herança. Aceitem-nas com benevolência e ação de graças 
em suas almas! 
Seu amado Jesus, Salvador da Humanidade 
 
782. Uma nova forma de Cruz será 
introduzida 
Recebido terça-feira, 30 de abril de 2013, 15:40 
 
Minha muito amada filha, Minha Autoridade nunca vai 
diminuir e, como uma luz, vai desaparecer em meio à 
neblina espessa, mas será sempre visível, mesmo que 
possa ser reduzida a apenas um leve brilho. 
Quando o mundo muda mais uma vez, pois o espírito do 
mal cria divisão sobre divisão, será apenas a Luz de Deus, 
que irá sustentá-los. Minha Presença será sentida por 
aqueles, que vêm a Mim pedir ajuda, pois Eu nunca vou 
lhes abandonar, especialmente quando sentirem que tudo 
está perdido. Somente a Verdade irá ajudá-los a suportar, 
quando a falta de caridade, que é evidente no mundo de 
hoje, aumentar, quando os corações dos homens se 
tornarem como pedras. 
A Verdade está contida na Bíblia Sagrada. É o alimento, 
pelo qual o homem pode viver agora e no futuro. Muito 
em breve vai se tornar impossível comprar uma Bíblia, 
pois muitas nações irão aderir às novas leis, 
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especialmente na Europa, que irá banir todos os livros 
que promovem a Palavra de Deus. 
A carta está sendo escrita agora, convidando todos 
aqueles a serviço da Igreja Católica. Logo, todos os 
Meus servos sagrados serão informados sobre as 
mudanças, que, eles vão dizer, que é para o bem da 
Igreja. 
As novas regras, que vão ser vistas em alterações 
feitas nas orações durante a Santa Missa, vão parecer 
inocentes. Muitos não vão perceber o significado, mas 
vai se relacionar com a Santíssima Eucaristia e da 
Minha Presença dentro Dela. A palavra 'comemorar' 
será usada, e em breve todas as igrejas serão despida 
de seus tesouros. A tomada de tesouros, incluindo 
Tabernáculos dourados - que serão substituídos por 
aqueles, feitos de madeira e pedra - será um dos 
sinais, de que eles estão se reunindo para a Nova 
Religião Mundial. 
Igrejas vão ser mudadas por dentro de suas paredes e 
isso vai envolver a profanação dos altares. O Ostensório, 
segurando a Sagrada Eucaristia, começará a desaparecer 
e os dias da exposição da Minha Sagrada Hóstia 
chegarão ao fim. 
Lancem desprezo sobre a Minha Palavra agora, e vocês 
vão chorar lágrimas, quando esses atos forem trazidos 
diante de vocês. Logo, não muito tempo depois, as 
roupas, usadas pelos Meus servos sagrados, serão 
alteradas e uma nova forma de Cruz será introduzida. A 
nova atrocidade não será com base na cruz simples. Em 
vez disso, irá apresentar, de forma discreta, a cabeça da 
besta. 
Peço-lhes para coletar as Minhas santas Cruzes agora e 
mantê-las em suas casas, junto com Água Benta. Exorto 
todos vocês a se apegar a Verdade do que Eu lhes disse. 
Então Eu quero que confiem em Mim completamente. Não 
acreditem que Eu estou deixando-os à mercê do maligno. 
Eu vou ficar perto de vocês em todos os momentos. Eu 
vou derramar bênçãos especiais sobre as cabeças dos 
Meus fiéis e amados servos sagrados, para mantê-los 
entrelaçados com o Meu Sagrado Coração. 
Mantenham seus corações perto de Mim e perto uns dos 
outros! Confortem e reforcem uns aos outros, porque 
vocês devem se amar uns aos outros, mais do que nunca, 
antes e durante os tempos à frente. Eu sou sua família. 
Vocês são Meus. Vamos permanecer unidos, até o 
momento em que as trombetas soarem e o anúncio for 
feito, que Eu Vou Me revelar, finalmente, em Minha 
Segunda Vinda. Então vocês vão sentir a alegria e a paz, 
que Eu os prometi. Em seguida, todo o sofrimento vai 
acabar.  
Seu Jesus 
 
783. O pecado do aborto é um pecado 
mortal e os responsáveis vão queimar no 
fogo do inferno por toda a eternidade 
Recebido quarta-feira, 1° de maio de 2013, 20:25 
 
Minha muito amada filha, esta intervenção por Mim, o 
Cordeiro de Deus, revelando ao mundo estas Mensagens, 
foi anunciada. 
Aqueles de vocês, que seguem a Palavra de Deus, devem 
estar em paz, Eu não quero que vocês se distanciem, 
porque Eu os amo. Vocês nunca devem temer Meu Amor, 
mesmo que o pecado separe vocês de Mim. Abro os olhos 
de todos os que querem ver, e a Minha Santa Palavra vai 
fechar os olhos daqueles, que se recusam a aceitar a 
Minha Mão. Eu estendo a Minha Mão para vocês, Meus 
amados filhos, para que Eu possa puxá-los para a 
segurança, longe dos abutres, que querem devorar suas 
almas. 
De hoje em diante, todos os dias, vocês vão ouvir muitas 
vozes gritando - exigindo que escutem. Eles vão 
apresentá-los mentiras diabólicas e argumentos, 
disfarçado com a doçura de mel. Persuadindo-os com 
uma barragem interminável de argumentos, para ouvir o 
seu raciocínio, em nome de causas humanitárias - que 

toleram o pecado - eles não vão parar até que vocês 
aceitem o que eles querem forçá-los a engolir. 
O Aborto, assassinato aos Olhos de Deus, será 
forçado a todas as nações como um sinal de rebeldia 
contra o Pai Todo-Poderoso, Deus, o Altíssimo. 
Quando vocês toleram essa ímpia abominação, vocês 
são culpados de pecado terrível. O pecado do aborto é 
um pecado mortal e os responsáveis vão queimar no 
fogo do inferno por toda a eternidade. 
Para aqueles de vocês, que se recusam a aceitar este 
grave erro, vocês têm pouco tempo para assegurar a 
salvação. Porque quando o grande dia chegar, a menos 
que tenham virado as costas para esse ato perverso, 
vocês nunca vão ver o Rosto de Deus. 
O assassinato é um dos mais graves atos de rebeldia 
contra Deus e ele vai ser punido pela castração. A grande 
divisão da raça humana já começou. Aqueles, do lado da 
besta que toleram tudo o que desafia a Palavra de Deus, 
serão separados dos seus irmãos e irmãs. Não 
subestimem a Minha Advertência! Aceitem o aborto e 
vocês aceitam a morte deliberada de um filho de Deus. Se 
vocês não conseguem encontrar remorso em suas almas, 
então nunca Me verão. Eu os lanço para o deserto. Meu 
Amor e Minha Misericórdia podem ser grande. Eu vou 
perdoar a mais enegrecida das almas, mas sem remorso, 
Minha Justiça é final. Meu castigo é eterno. Amem-Me e 
Eu vou acariciar vocês. Destruam a vida de outro ser 
humano, criado pelo Amor do Meu Pai, e vocês também 
vão perder a sua vida.  
Seu Jesus 
 
784. Eles serão acusados de crimes contra 
a Sede de Pedro e vão ser humilhados 
publicamente em Meu Santo Nome 
Recebido quinta-feira, 2 de maio de 2013, 20:07 
 
Minha muito amada filha, a Igreja será abandonada por 
muitos nos escalões mais altos, e muitos adotarão novas 
falsas doutrinas, que irão levá-los para o reino das trevas. 
Aqueles, que permanecerem leais a Mim, e aqueles, que 
rejeitarem a abominação, serão guiados por Pedro o 
Apóstolo, que estava sentado na primeira Cadeira de 
Roma. Ele guiará Meu amado Bento, que, como predito, 
vai ajudá-los a ver a Verdade. Ele terá que testemunhar o 
horror, mas ele vai ser amparado por aqueles, que juraram 
lealdade à Verdadeira Palavra de Deus. 
E assim o cisma começará. Aqueles, que seguem a falsa 
doutrina, onde Eu, Jesus Cristo, não sou reverenciado, 
serão despedaçados pela besta e seus demônios. Estes 
Meus servos inocentes, que não aceitaram estas 
Mensagens até agora, vão correr para Mim, buscando 
conforto. Minhas profecias não mentem, e muito em breve 
muitas destas pobres almas serão lançadas longe da 
Santa Sé. Eles serão acusados de crimes contra a Sede 
de Pedro e vão ser humilhados publicamente em Meu 
Santo Nome. 
Eu digo isso a eles: Mantenham a calma e estejam em 
paz, pois, quando vocês seguirem a Verdade, serão 
salvos. Vocês nunca devem aceitar uma doutrina diluída, 
que estará vazia da Minha Autoridade. Para aqueles, que 
aceitam mentiras, na crença de que estão fazendo o seu 
dever, devem entender, que vocês terão que enfrentar um 
caminho difícil. Vocês têm duas opções: Permanecer na 
Luz de Deus, ou virar as costas para os Meus Santos 
Sacramentos. 
Logo, muitos de vocês vão ver claramente o que Eu os 
avisei. O cisma será vicioso e uma guerra irá acontecer 
entre a Verdade e as mentiras. Isso vai jogar a Igreja 
Católica para baixo, até que se assemelhe a um montão 
de pedras, mas a Única Igreja Verdadeira permanecerá de 
pé, pois os Meus servos fiéis constroem Meu Exército 
Remanescente. Eles vão lutar até o amargo fim, para 
defender a Santa Palavra de Deus. 
Seu Jesus 
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785. Os pontos de vista, aparentemente 
autênticos, que eles vão apresentar, serão 
vistos como uma nova forma de 
Catolicismo 
Recebido sexta-feira, 3 de maio de 2013, 18:15 
 
Minha muito amada filha, o plano diabólico para destruir 
a Igreja Católica a partir de dentro, já está ocorrendo. 
Tudo que é sagrado para Deus será jogado pro lado, e os 
chefes da igreja moderna recém renovada, que em breve 
será apresentada para que todos possam ver, serão 
liberais em seus pontos de vista, mas eles serão inimigos 
da Verdade. 
Os pontos de vista, aparentemente autênticos, que 
eles vão apresentar, serão vistos como uma nova 
forma de Catolicismo. Muitos Cristãos vão dizer: “O que 
isso tem a ver comigo?” Quando a Minha Igreja, fundada 
por Meu Apóstolo Pedro, for desmontada desta forma, 
isso vai afetar a todos aqueles, que Me seguem. Quando 
a Minha Palavra e os Meus Ensinamentos forem 
desmontados e depois serem feitos aceitáveis para as 
necessidades egoístas dos homens, mesmo que sejam 
mentiras, com o tempo, eles vão ser consideradas como 
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 Cristã vai escapar desse ataque - um ataque, 
que tem sido deliberado e cuidadosamente planejado 
há mais de um século. 
Não se enganem, quando a Minha Palavra for adulterada, 
a Verdade será despedaçada. Mentiras infestam a alma. 
Quando isso acontecer, as pessoas vão sem querer seguir 
um caminho, que vai terminar em desespero. Peço a 
todos, que Me escutem agora, para manterem-se focados 
na Verdade, em todos os momentos! Vocês não têm que 
aceitar quaisquer mudanças, que serão solicitados a 
vocês a aceitar como parte de uma nova Igreja, que não 
vem de Mim! Seu Jesus 
 
786. Foi o pecado do orgulho, que causou a 
queda de Lúcifer, e ele foi cortado e 
lançado ao abismo 
Recebido sábado, 4 de maio de 2013, 23:35 
 
Minha muito amada filha, como a Minha Palavra atinge 
muitos ouvidos, Eu venho alertar aqueles entre vocês, que 
não Me escutarão. O que vocês temem? É a Minha 
Palavra ou as mudanças, que terão que testemunhar, por 
causa da continuidade da purificação? Vocês não sabem, 
que Eu não lhes trago novos Ensinamentos? Pois isso não 
é necessário. Eu só Me comunico com vocês, para 
lembrá-los da Verdade. 
Muitos de vocês acreditam que sabem muito sobre 
Mim, mas vocês não aprenderam nada. Quem são 
vocês para dizer, que são melhores do que os outros aos 
Olhos de Deus, quando se trata de interpretar a Minha 
Santa Palavra? Quem são vocês para acreditar, que têm 
autoridade para blasfemar contra Mim e, em seguida, 
dizer que vocês Me amam? Vocês não serão capazes de 
impedir-Me de chegar aos filhos de Deus, através dos 
profetas. Vocês devem perguntar-se por que odeiam a 
Minha Voz. Como vocês podem Me amar, quando 
rasgam Minhas Palavras à parte, quando tudo o que 
Eu estou fazendo é ajudar vocês para se prepararem 
para o Meu Grande Dia? 
O homem é muito fraco. Mesmo as almas devotas são 
fracas, embora o seu amor por Mim seja forte. Que 
ninguém acredite que ele jamais possa andar diante de 
Mim, sem vergonha do pecado em sua alma. Nem um 
entre vocês é digno de estar diante de Mim, mas Eu 
garanto a Misericórdia do Meu Amor. Não que vocês 
sejam merecedores desta, é porque Eu simplesmente 
escolhi conceder-lhes este Dom. 

Para aqueles de vocês, que afirmam falar com grande 
conhecimento sobre Mim e depois cospem com a língua 
maldita contra a Minha profetisa - saibam disso: Sua fé 
não vai salvar vocês, quando vocês amaldiçoarem a 
Palavra de Deus. Seu auto-proclamado amor de Deus é 
sem sentido, quando vocês julgam um dos Seus filhos 
ante Ele. Vocês estão cortando o cordão umbilical, que 
os ligam ao Meu Pai, quando mostram o desrespeito, a 
raiva e o ódio contra Mim. Quando vocês cuspirem em 
Mim, vocês ficarão cegos e nunca verão novamente. Ao 
proferirem palavras de ódio, suas línguas serão cortadas. 
Quando vocês se levantarem e declararem a todos o seu 
auto-proclamado conhecimento de Deus, vocês vão cair 
com as pernas cortadas debaixo de vocês. Quando 
julgarem Minha profetisa como sendo má, vocês não terão 
vida. 
Minha Palavra nunca morrerá, mas viverá para a 
eternidade. Ela vai pisar nos pecadores, que tentam 
desafiar a Misericórdia de Deus, através destas 
Mensagens. Rejeitem-Me neste momento, e vocês 
rejeitam a liberdade, que Eu trago quando Eu venho, para 
finalmente reuni-los em Meu Reino. Vocês não têm muito 
tempo para redimir-se aos Meus Olhos, antes do Grande 
Dia. Não desperdicem-no através do pecado do orgulho! 
Foi o pecado do orgulho, que causou a queda de Lúcifer, 
e ele foi cortado e lançado ao abismo. Todos aqueles, que 
o seguem, através do pecado do orgulho - o pecado que 
causa tanta separação de Deus - vão cair e nunca mais 
levantar-se na Presença de Deus. Seu Jesus 
 
787. Não tentem argumentar com a mente, 
quando se tenta justificar Minha Existência, 
porque Eu não sou deste mundo 
Recebido domingo, 5 de maio de 2013, 16:15 
 
Minha muito 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 em direção ao fim, tornar-se-á claro o quão 
miserável é a agonia. 
Aqueles que Me conhecem e que Me amam, sabem que 
dor traz, quando o pecado forma uma barreira entre o 
pecador e Deus. 
Aqueles que não Me conhecem e aqueles que Me 
rejeitam, vão experimentar essa separação durante os 
últimos três dias de trevas, quando a Presença de 
Deus estiver longe de ser encontrada. 
Somente quando a Luz de Deus desaparecer, o homem 
finalmente vai entender, que não há vida sem Deus. Tudo 
o que resta é um vazio, um deserto e escuridão. 
Eu Sou a Luz, que o homem procura, sem o conhecimento 
dele, a cada segundo de cada dia. 
Como o homem se esforça para encontrar a paz e a 
felicidade, ele vai tentar encontrá-la em qualquer lugar que 
ele acha que pode. Ele vai usar a busca do ganho material 
mundana e a concupiscência da carne, para satisfazer as 
necessidades, que nunca podem ser atendidas e ele vai 
seguir religiões falsas, que prometem uma grande 
satisfação pessoal. Nenhuma dessas coisas vai trazê-lo 
para a Luz de Deus. 
Mesmo aqueles, que buscam respostas através de meios 
e conhecimentos intelectuais, nunca encontrarão a paz ou 
as respostas que procuram, a não ser que eles abram 
seus corações para o verdadeiro Amor de Deus. 
Eu venho a cada um daqueles, que Me procuram. Tenho 
prazer com as almas, cuja ansiosa simplicidade procura 
só Meu Amor. Eu derramo sobre estas pessoas o Dom do 
Espírito Santo. Para chegar mais perto de Mim, vocês 
devem confiar em Mim completamente. É somente 
quando vocês abandonam a sua vontade na Minha, que a 
Minha Presença pode ser sentida. Aquelas pessoas, que 
tentam encontrar-Me, mas acham que é difícil, Eu digo 
isso a elas: 
Não tentem argumentar com a mente, quando se tenta 
justificar Minha Existência, porque Eu não sou deste 
mundo. Não se ceguem para a existência da vida eterna! 
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Ela espera por vocês, se vocês puderem confiar em Mim e 
Me deixar entrar no seu coração e alma. Vou fazer-Me 
conhecido a vocês. Tudo o que vocês devem fazer é 
chamar-Me. Vocês devem chamar-Me em breve, pois 
quando Minha Presença na Terra diminuir, será 
impossível para vocês Me procurarem, e vocês vão 
perambular em desamparada angústia, tentando 
encontrar-Me. 
Aqueles, que pensam que são fortes na sua fé e que 
acreditam que estão perto de Mim, devem saber o 
quão rápido eles vão cair, quando Eu não for mais 
encontrado nos Tabernáculos futuramente. Depois 
que chegar aquele dia terrível da desolação, haverá 
gritos de desespero e o poder da besta será tal, que 
muitas almas serão fracas demais para defender a 
Minha Santa Palavra. 
Vocês devem pedir a Minha ajuda, e será dada a vocês. 
Chamem-Me com um espírito humilde e Eu vou 
responder-lhes. Implorem-Me para protegê-los e Eu vou 
cobri-los com o Meu Precioso Sangue, de modo que nada 
vai impedi-los para o caminho da Verdade, que leva a 
salvação eterna. 
Sirvam-Me por sua própria interpretação, de como Eu 
deveria ser servido, e vocês precisam ter cuidado. Façam 
o que Eu lhes disse. Vivam as suas vidas de acordo com a 
Minha Palavra e Eu vou levá-los. Desonrem-Me, usando a 
Minha Santa Palavra de uma forma, que traz sofrimento 
para os outros, e vocês vão sofrer a maior dor da 
separação de Mim.  
Seu Jesus 
 
788. Se lhes foi dada a Verdade, é 
importante que continuem a espalhar a 
Palavra de Deus 
Recebido segunda-feira, 6 de maio de 2013, 18:42 
 
Minha muito amada filha, àqueles que Me ofendem 
deliberadamente são inocentes, porque são ignorantes da 
Minha Palavra; a eles será dada em breve a orientação 
que necessitam. 
Para todos aqueles, que conhecem a Verdade da 
Minha Palavra, dada aos homens a 2.000 anos atrás: 
vocês devem saber que, enquanto disputam entre 
vocês, milhões de almas estão sendo perdidas. 
Muitas, culpadas de pecado mortal, cometem esses 
atos por causa da infestação do maligno. Se elas 
soubessem a Verdade da Minha Promessa de vida 
eterna, muitas não iriam participar nesses atos. 
Se lhes foi dada a Verdade, é importante que continuem a 
espalhar a Palavra de Deus. Vocês devem fazer isso, 
mostrando amor e respeito pelas vidas dos outros. Isso 
significa aderir ao Mandamento do Meu Pai: “Não 
matarás.” Então é seu dever garantir, que a vida do 
homem seja tratada com respeito na Glória de Deus. 
Vocês devem lembrar aos outros deste Dom da vida 
eterna, quando vocês souberem que aqueles, que negam 
a Deus, precisam da sua ajuda. Sua ajuda, através da 
oração e orientação, pode salvar essas almas. Meus 
amados seguidores, Eu preciso tanto do seu tempo! 
Vocês devem ser generosos com seu tempo na salvação 
das almas! Por favor, continuem a recitar Minhas 
Cruzadas de Orações, pois Eu prometi conversão de 
milhões de almas perdidas, quando rezadas! 
Não permitam que os ataques do maligno, que vai 
continuar a lançar uma nuvem sobre essas Mensagens, 
possa distraí-los. Aceitem estes ataques pelo que são: 
uma tentativa de Satanás e todos os espíritos malignos, 
que vagueiam pela Terra, para evitar que os filhos de 
Deus obtenham a herança gloriosa, que os espera. 
Peço também, que sejam generosos de coração e rezem 
por aqueles, que se voltaram contra Mim, nesta, Minha 
última Missão na Terra antes do Grande Dia. 
Seu Jesus 
 
 
 

789. Mãe de Deus: A Missão, que lhe foi 
dada, é o último elo do Pacto Final 
Recebido terça-feira, 7 de maio de 2013, 17:00 
 
Minha querida filha, Eu revelei a você, durante esta 
aparição muito especial de hoje, o segredo do Meu 
Coração e como ele é entrelaçado com o Sagrado 
Coração do Meu amado Filho. Meu Coração bate em 
união com o Dele, e como Co-Redentora. Eu vou 
trabalhar para trazer muitos filhos de Deus para a 
Nova Era de Paz. 
Como a Mãe de Deus, a Mim foi dada autoridade sobre 
a besta, e a todos, que invocam o Meu auxílio, será 
concedida grande proteção contra a besta. Devido a 
este poder especial, que Me foi dado por Meu Filho, toda 
tentativa vai ser feita para desonrar o Meu Nome durante 
o reinado da besta. Eventos públicos serão organizados, 
para honrar os Meus desejos de unir todos os filhos de 
Deus. Infelizmente, nem todos vão respeitar a Verdade. 
Eu revelei a Verdade em La Salette na França e em 
Fátima em Portugal, e ainda hoje muitos não entendem o 
que Eu expliquei. Logo, as profecias preditas vão se tornar 
uma realidade e, em seguida, o ódio, que o maligno tem 
por Mim, será manifestado em cerimônias especiais, que 
serão um insulto a Deus. 
Meu Filho criou um plano muito especial, que tem sido 
trabalhado em cada detalhe, a fim de assegurar, que ao 
mundo é dada a Verdade sobre os inimigos de Deus. Ele 
faz isso, porque só a Verdade pode salvar a raça humana. 
Se os filhos de Deus seguirem mentiras e se envolverem 
com o engano, a cargo do plano do Anticristo, então, eles 
vão virar as costas para o Meu Filho e a sua própria 
salvação. 
A Missão que lhe foi dada, Minha filha, é o último elo 
no Pacto Final, que Meu Filho deve completar em 
obediência a Meu Pai, Deus, o Altíssimo; e ele vai ser o 
instrumento, pelo qual as almas serão resgatadas das 
garras de Satanás e seu exército do mal na Terra. Devido 
a isso, o ódio, mostrado a você através das palavras, atos 
e ações dos outros, será cruel e feroz. A raiva, mostrada 
contra você, será como nenhuma outra e você deve 
entender, que isso é de se esperar. O trabalho do Meu 
Filho, nestes tempos, será radicalmente contra, e Ele e 
Sua Igreja na Terra terão que suportar a Crucificação final, 
antes de acontecer a ressurreição, prometida a todos 
aqueles, que acreditam no Meu Filho. 
O ódio é real e o maligno irá transformar mesmo as 
mentes daquelas almas escolhidas e visionários, contra 
você, Minha filha. Nunca se sinta triste por si ou por 
aquelas almas, porque o sofrimento do Meu Filho é dez 
vezes pior. É o Meu Filho, o Salvador e Redentor da 
Humanidade, Que morreu pelos pecados dos homens, 
Que ainda é odiado com uma paixão, que vem da raiva e 
é orquestrada por Satanás. É Meu Filho, Que é o motivo 
de tais ataques, e quando lançam insultos a você, Minha 
filha, eles O açoitam de novo. 
Vocês devem se levantar, todos vocês, e fazer como o 
Meu Filho lhes diz, pois vocês foram escolhidos para 
formar Seu Exército Remanescente! Quando sofrem em 
Seu Nome, é para a Glória de Deus e a salvação da 
Humanidade. Quando o Novo Céu e a Nova Terra se 
tornarem um, tal sofrimento cessará e todos vão cantar 
louvores a Deus. 
Sua amada Mãe, Mãe de Deus, Mãe da Salvação 
 
790. A praga será mais generalizada do que 
a AIDS 
Recebido terça-feira, 7 de maio de 2013, 22:35 
 
Minha muito amada filha, você se distraiu e se permitiu 
ficar longe da Minha Vista nos últimos dois dias. Você não 
sabe o que criou esse desvio? Faltando apenas um dia de 
Adoração Eucarística, você foi tomada e abusada em Meu 
Nome, sem proteger a si mesma, como Eu instruí. Minha 
instrução é que você continue a vir diante de Mim 
diariamente, e recitar o Santíssimo Rosário, de modo que 
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Minha Mãe possa cobri-la com a proteção que você 
precisa nesta missão. 
Muitos que estão perto de Mim, ganham uma confiança 
que os levam a acreditar, que nenhuma quantidade de 
sofrimento vai impedi-los, quando eles executam a Minha 
Missão, mas isso só é possível quando vocês Me chamam 
para orientá-los. 
Minha filha, o início de uma praga em breve será visto, 
pois Meu Pai vai lançar sobre a Terra uma punição sobre 
as nações, que O insultam e que permitem a maldade e a 
injustiça seja infligida às pessoas pobres inocentes. Esta 
praga será visível no rosto e as feridas não vão ser 
curadas até o Grande Castigo terminar. A praga será 
mais generalizada do que a AIDS e será um dos 
primeiros sinais do Castigo que vem. Isto será seguido 
por uma fome em um terço da Terra e será testemunhado 
durante o reinado do Anticristo. 
Como o governo do Anticristo se espalha como uma 
teia de aranha, assim também vai ser acompanhado 
por uma série de castigos, derramados sobre os 
quatro cantos do mundo, pela Mão do Meu Pai. A 
Intervenção Divina vai ajudar a impedir que almas sejam 
arrancadas pela besta, através do poder do Anticristo. 
Seus seguidores vão sofrer uma punição dolorosa e será 
visto em seus rostos através da praga. Eles não vão 
escapar dessa punição severa, nem aqueles, que realizam 
o engano perverso sobre a Minha Igreja na Terra. 
Este aviso está sendo dado, para que aqueles, que 
duvidam da Minha Mão de Justiça, entendam finalmente, 
que os homens sofrerão como sofreram no dia de Noé, se 
eles virarem as costas para Deus. 
O insulto final contra o Meu Pai, através do pecado da 
guerra e do aborto, vai causar o Seu maior Castigo 
sobre a Humanidade. A vida do nascituro, retirada de 
forma tão cruel e sem remorso, será punido com a 
morte do corpo e a morte da alma. Seu Jesus 
 
791. Meu maior desejo é que vocês 
procurem as almas dos jovens 
Recebido quinta-feira, 9 de maio de 2013, 22:45 
 
Minha muito amada filha, Meu Amor pelos jovens de 
todas as nações, cores e credos, que não Me 
conhecem, é permanente. Minha tristeza por essas 
Minhas pequenas almas é profunda. Têm que rezar por 
eles, especialmente agora! Vou levá-los para a Minha 
Misericórdia, sem hesitação, se vocês Me pedirem com 
esta Cruzada de Orações: 
 
Cruzada de Orações (106): Misericórdia para os 
jovens, que não conhecem Deus 
 
Querido Jesus, tomai sob Vossa proteção as almas 
destes filhos de Deus, que não Vos conhecem, que 
não conhecem Vosso Amor e que não aceitam a 
Vossa Promessa! Derramai a Vossa Graça de 
conversão e dai-lhes a vida eterna! Sede 
misericordioso para com todos aqueles, que não 
acreditam em Vossa Presença e que não sentirão 
remorso por seus pecados! Amém. 
 
Meu amado Exército Remanescente, Meu maior desejo é, 
que vocês procurem as almas dos jovens, os agnósticos e 
os que não acreditam em Deus. Que eles sejam sua 
prioridade. Peço-lhes para atrair todas as nações, 
credos, cores e religiões sobre Minha Proteção. 
Quando vocês Me trouxerem essas almas, vou lhes 
dar grandes Dons e prometo a salvação delas. 
É importante que vocês não ignorem aqueles, que não 
têm interesse em sua salvação. Eles são as almas 
perdidas, que Eu anseio, e Eu vou segui-los a cada 
esquina, a cada fenda e em cada País, até que Eu possa 
atraí-los para o Meu Reino. 
Lembrem-se deste pedido! Lembrem-se, que Meu desejo 
é alcançar aqueles que não Me conhecem e aqueles, que 
não querem conhecer-Me. 
Seu Jesus 

792. A única água necessária, para a 
sobrevivência dos filhos de Deus, virá da 
Árvore da Vida 
Recebido sexta-feira, 10 de maio de 2013, 16:40 
 
Minha muito amada filha, bem-aventurados são aqueles, 
que respondem a Verdadeira Palavra de Deus, pois serão 
os primeiros a levantar-se e entrar no Meu Reino Novo. 
Aqueles, que não receberam a Minha Santa Palavra, 
incluindo aqueles Países onde Eu estou condenado, 
são as primeiras almas que Eu devo alcançar. Não por 
culpa própria, elas foram criadas desde o nascimento para 
negar a Deus, o Criador de tudo que existe. Vou Me 
esforçar para convertê-los, através desta Missão, e 
prometo que, uma vez que a elas for mostrada a Verdade, 
durante o GRANDE ALERTA, elas serão atraídas para a 
Minha Misericórdia rapidamente. Eu nunca vou abandonar 
aqueles, que foram enganados, por meio de falsas 
doutrinas, pois eles são indefesos e necessitam do Meu 
Amor e Misericórdia. 
Meu desejo é, que Meus seguidores se preparem agora 
para subir a escada, uma subida longa e difícil, rumo à 
perfeição espiritual. Aqueles de vocês, que foram 
abençoados com o Dom do discernimento pela Minha 
Voz, contida no Livro da Verdade, têm um dever para 
Comigo. Isto é o que vocês devem fazer: Usem o Dom 
que Eu lhes dei, para se preparar para a perfeição 
espiritual, que é exigido de vocês, agora que Eu construo 
o Meu Exército Remanescente na Terra! Sua 
responsabilidade é ajudar aqueles, que são muito fracos, 
muito orgulhosos e teimosos demais para aceitar a Minha 
Mão de Misericórdia. Será através de vocês, que Eu vou 
ser capaz de conceder todas as almas, incluindo aquelas 
que não são dignas da Minha Misericórdia, a salvação 
necessária, para viver para sempre em Minha Glória. 
Oh, quão maravilhoso é este Meu Novo Reino 
glorioso! Se vocês pudessem vê-lo, nem um entre vocês 
jamais iria proferir uma palavra contra Mim! Esta será a 
sua nova casa, o lugar onde vocês e sua família irão 
desfrutar o êxtase eterno, paz, amor e alegria, 
misturando-se com tudo o que é criado por Meu Pai 
para a sua felicidade. Pensem nisso como uma nova 
habitação, similar à maneira em que a Terra foi criada, só 
que este Novo Céu e Nova Terra não terá mar. A única 
água necessária, para a sobrevivência dos filhos de Deus, 
virá da Árvore da Vida, onde toda a vida vai ser 
sustentada. 
Cada necessidade será atendida e amor não faltará, para 
que não exista nenhum descontentamento de qualquer 
tipo. Riso, amor, alegria, cores e coisas boas, que nenhum 
homem jamais viu durante seu tempo na Terra, serão 
abundantes. Felicidade, que está além de seu alcance na 
Terra, será um presente para cada um de vocês, que for 
dado a chave para o Meu Reino. 
A vida pela frente será adornada com grandes Dons e 
vocês vão permanecer em um estado constante de paz 
com amor por Mim. Eu vou reinar em união com todos os 
filhos de Deus e para nenhum de vocês vai faltar mais 
nada; tão grande é o Meu Amor. Esta é a única vida, pela 
qual vocês devem se esforçar, pois nenhuma outra vida 
existirá após o Grande Dia, quando Eu chegar para vocês. 
Seu Jesus 
 
793. Os milagres que Eu prometi ao mundo, 
através das Minhas Cruzadas de Orações, 
vão aumentar 
Recebido sábado, 11 de maio de 2013, 20:20 
 
Minha muito amada filha, não importa se você tem que 
suportar a dor, por causa da maneira em que é rejeitada 
por Minha causa, porque a Minha Palavra nunca vai 
morrer. Ela vai subir e se tornar mais forte, como um vento 
poderoso, que aumentará em intensidade, até que o 
rugido da Minha Voz aumente como um trovão em toda a 
Terra. Haverá muitos poucos, que não ouvirão a Minha 
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Voz, e mesmo aqueles que Me rejeitam, vão continuar a 
falar de Mim. Eles vão achar que é impossível ignorar. 
Como qualquer filho nascido de sua mãe, os filhos de 
Deus - incluindo aqueles, que se recusam a conhecê-Lo - 
serão atraídos para Ele, pois eles não podem resistir. 
Como um novo bebê que tem laços com sua mãe, cada 
filho de Deus vai reconhecê-Lo através do toque, som e 
cheiro. Os filhos de Deus vão sentir quando a Presença de 
Deus toca suas almas. Assim como Eu conheço os Meus, 
assim também vão aqueles, que Me amam, responder ao 
Meu chamado. 
Minha filha, a Santa Vontade de Deus é Poderosa e vai 
derrotar todos aqueles, que se opõem à Palavra de 
Deus. Quando você sente que há muita oposição e muito 
ódio contra esta Missão, você deve sempre se sentir 
consolada por Minha Promessa Solene. É para salvar 
todas as almas, e para que Meu Novo Paraíso possa ser 
apresentado para a Humanidade em breve e com mínimo 
sofrimento possível. O sofrimento pode ser reduzido 
através das orações do Meu Exército Remanescente, 
porque deixo-lhes Graças especiais. 
Os milagres que Eu prometi ao mundo, através das Minha 
Cruzadas de Orações, vão aumentar e muitos vão 
testemunhar curas e conversões. Será através desses 
milagres, que Eu Me farei conhecido, mesmo para os mais 
endurecidos dos céticos. Será através das Cruzadas de 
Orações, que aos servos das Minhas Igrejas Cristãs será 
mostrada Minha Misericórdia e logo muitos deles terão a 
prova da autenticidade destas Mensagens. 
Minha Vontade será feita e ninguém vai impedi-la. 
Muitos vão se opor a Minha Vontade, gritar e abusar da 
Minha Palavra e cuspir em você, Minha filha, mas seu ódio 
será eliminado e logo eles vão abrir seus corações, pois 
eles estarão sem nenhuma dúvida de que é o seu Senhor, 
Que os chama. Eu sou o vaso, através do qual serão 
purificados. Será por Mim, que será dada a única possível 
proteção contra o Anticristo. Minha proteção deve ser 
procurada e o Selo do Deus Vivo deve ser dado a tantas 
almas quanto possível. 
Ouçam Minhas instruções e tudo ficará bem! Ignorem 
Meus avisos e tentem lutar contra as injustiças, que serão 
difundidas, quando o mundo for governado pela mão da 
besta, de sua própria maneira, e vocês não vão ser fortes 
o suficiente. Aceitem Meus Dons e vocês permanecerão 
de pé, com a certeza de que Eu estou protegendo vocês, 
suas famílias e amigos. Seu Jesus 
 
794. Minha Palavra é o fim. É final. Não 
pode haver outra palavra. 
Recebido segunda-feira, 13 maio de 2013, 16:38 
 
Minha muito amada filha, Meu exército remanescente 
vai crescer muito rápido neste momento, e vai 
espalhar por 58 Países. Haverá líderes entre vocês e 
vocês devem se unir onde estiverem, através da formação 
de Grupos de Oração “Jesus à Humanidade”. 
Tragam primeiro todos os que Me seguem em seu aprisco 
e, em seguida, proponham para chamar todos aqueles, 
que seguem qualquer tipo de doutrina. Eu nunca poderia 
favorecer uma alma em favor de outra. Desejo que vocês 
digam a todos aqueles, que não acreditam em Mim, e Eu 
prometo que a eles será mostrada a Verdade durante o 
GRANDE ALERTA. Eles vão achar que é difícil negar-Me, 
pois Eu vou submergir suas almas de uma forma, que irá 
surpreender e chocá-los. Meu Espírito Santo cairá sobre 
todas as nações onde os Meus Grupos de Oração 
forem criados. 
Eu vou multiplicar o número de milagres, que foram já 
testemunhados, onde Eu tenho curado mentes, 
espíritos e corpos dos miseráveis e doentes entre 
vocês. Vocês vão conhecer-Me com a Minha Presença, 
que Eu vou incutir naqueles de vocês, que pedem Meus 
favores. Vocês estão realmente abençoados - vocês, os 
filhos desta geração, que foram escolhidos em tais 
multidões, para desfrutar a vida eterna no Meu Reino, que 
não tem fim. A morte vai ser derrotado por vocês. O mal 

vai ser devorado por sua força de perseverança e o 
pecado já não manchará mais as suas almas. 
Meus filhos, há muito trabalho a ser feito. Permitam-Me 
guiá-los através das Minhas Cruzadas de Orações, pois 
elas vão abrir os seus olhos para a Verdade. Quando 
puderem ver a Verdade, vocês vão saber em seus 
corações o que fazer. Uma palavra de conselho: Quando 
forem rejeitados por falar a Verdade, vocês devem 
permanecer em silêncio! Rezem por esta alma, para que 
também seja dada a Graça de aceitar o Livro da Verdade. 
Minha Palavra é o fim. É final. Não pode haver nenhuma 
outra palavra. Qualquer um, que proclama falar em Meu 
Nome, desde que esta Missão começou em novembro 
de 2010, não tem a autoridade para fazê-lo, pois ele 
não vem de Mim. Os profetas que vieram antes (do 
novembro de 2010), e que também falam em Meu Nome, 
são abençoados e vou continuar a protegê-los. Minha Voz 
fala para o mundo através destas Mensagens. Minha 
amada Mãe, a Imaculada Virgem Maria, também fala a 
seus visionários, e mais uma vez a Sua Missão é 
abençoada por Mim. 
Saibam que o exército de Satanás inclui uma série de 
falsos profetas, que falam com uma doçura de voz. 
Calmante, amoroso e camuflada com promessas vazias, 
eles vão dizer exatamente o oposto ao que Eu lhes digo. 
Saibam que apenas Minha Voz irá dizer-lhes a Verdade. 
Só a Minha Voz irá dizer-lhes de eventos vindouros, o que 
realmente acontecem. Ninguém mais pode, e nem vai ser 
dada autoridade a ninguém, a falar por Mim, Jesus Cristo 
ou Meu amado Pai. 
Sintam-se confortado com esta revelação e saibam que só 
a Santíssima Trindade se comunica dessa maneira com 
um Fogo, que irá envolver todas as almas, que estão 
vazias de orgulho e cheias de humilde amor por Mim. 
Seu Jesus 
 
795. Aqueles, que seguiram a Palavra de 
Deus, estabelecida pelos profetas antes de 
Mim, foram os primeiros que cuspiram em 
Mim 
Recebido terça-feira, 14 de maio de 2013, 21:00 
 
Minha muito amada filha, para aqueles entre Meus 
discípulos, que estão sofrendo por causa da sua crença 
nestas Mensagens do Céu, Eu tenho que dizer isto: 
Por mais difícil que seja seu sofrimento, vocês devem 
saber que são abençoados com Meu Dom, dado a vocês 
para ajudar a abrir os olhos para a Verdade. O abuso que 
vão ter que aguentar em Meu Nome, por causa da sua 
lealdade a estas Mensagens, virá de pessoas 
próximas a vocês. Em particular, muitos dos Meus 
servos sagrados, que se recusam a Me procurar por 
esta, Minha Santa Palavra, chatearão vocês. Serão 
difamados, menosprezados, desafiados, criticados e 
ridicularizados, e ainda assim, essas mesmas pessoas 
professam falar em Meu Santo Nome. 
Vocês devem suportar essa dor, assim como Meus 
Apóstolos e discípulos tiveram que suportar. Durante 
o Meu tempo na Terra, Eu fui expulso dos Templos de 
Deus. Meus discípulos foram avisados para ficar longe de 
Mim ou seriam banidos da Igreja, se fossem vistos 
Comigo. Quando eles falaram Minha Santa Palavra e 
espalharam os Meus Ensinamentos, eles foram 
ameaçados e acoitados em alguns casos. Fizeram deles 
espetáculos. Aqueles, que seguiram a Palavra de Deus, 
estabelecida pelos profetas antes de Mim, foram os 
primeiros que cuspiram em Mim. Sua raiva era causada 
pelo fato de que Eu falava a Verdade, pois eles não 
queriam ouvir a Verdade. Assustava-os e se sentiam 
desconfortáveis. 
Preenchidos com o Poder do Espírito Santo, Meus 
Apóstolos eram odiados após Minha Ascensão, por muitos 
que adoravam nos Templos. E, apesar de ser grande seu 
sofrimento, e a oposição gritaram em voz alta na presença 
deles, não importava. 
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Nada pode impedir a Minha Palavra de se espalhar. 
Nenhuma voz será alta o suficiente. Nenhum 
argumento será acreditável o suficiente. Nenhum 
veneno será forte o suficiente. Meu Poder é impossível 
de conquistar. Meu Espírito Santo vai chamar bilhões de 
almas para a segurança do Meu Novo Paraíso. Todas as 
vozes de descontentamento vão ser acalmadas e toda a 
oposição será suprimida, pois a Intervenção do Meu Pai 
irá garantir que os espinheiros e pedregulhos, que enchem 
o caminho da Verdade, serão erradicados. 
Só a Minha Voz permanecerá. Vai ser a única Voz de 
Autoridade, que será sustentada e, em seguida, o Grande 
Dia virá. Seu Jesus 
 
796. Deus Pai: Minha Grande Intervenção 
para salvar a Humanidade já começou e a 
velocidade das Minhas ações será evidente 
para todos 
Recebido quarta-feira, 15 de maio de 2013, 16:40 
 
Minha querida filha, o Espírito de Deus está sendo 
derramado sobre a Terra, de uma forma, como nunca 
feito antes. 
A fim de preparar Meus queridos filhos para o Novo 
Paraíso, que está esperando por eles, Eu os envolvo com 
o Espírito da Verdade. Alguns vão aceitá-lo com os braços 
abertos, e serem gratos por essas bênçãos. Outros se 
recusarão, porque eles não vão abrir seus corações. 
Minha Grande Intervenção, para salvar a Humanidade, já 
começou e a velocidade das Minhas ações será evidente 
para todos. Os milagres, permitido por Mim, seu Pai 
Todo-Poderoso, serão difundidos e comentados. Eles 
vão trazer mais conversão. Então, assim como o Espírito 
do Meu Amor se espalha, as ações do maligno e seus 
asseclas vão aumentar. 
Minha Mão vai impedir as más ações daqueles, que 
tentam causar guerras, doenças, assassinatos e 
abortos aos Meus filhos. Minha Mão vai cair também 
sobre aqueles, que atormentam os fiéis seguidores do 
Meu amado Filho, e aqueles, que tentam abolir a Sua 
Presença na Eucaristia. 
Ouçam agora o Meu chamado: Todos os Meus filhos vão 
ser atraídos para a Minha Misericórdia. Aqueles que 
rejeitam o Meu Filho, Me rejeitam. Aqueles, que insultam o 
Meu Filho, não podem vir a Mim. Aqueles, que denunciam 
Seus Ensinamentos e torcem a Verdade, rejeitam a Minha 
Existência. Vocês não podem criar suas próprias leis e 
obedecer-Me. Nem podem desculpar (aceitar) o pecado e 
esperar para ver Meu Rosto. 
Se o pecado não diminuir, Eu vou punir as nações, que 
são responsáveis pelos pecados, que Me ofendem. Assim 
como o Meu Espírito Santo continua inabalável, assim 
também a Minha Intervenção evitará o pecado de se 
espalhar. 
Todas estas mudanças serão vistas ao mesmo tempo. 
Logo depois, quando toda tentativa de Meu Filho, por meio 
de Sua Igreja e Seus discípulos for feita, para espalhar a 
Verdade, virá o dia em que a Misericórdia do Meu Filho vai 
cair sobre a Humanidade (o GRANDE ALERTA). Não 
muito tempo depois virá o Dia do Juízo (a Segunda Vinda 
de Jesus). 
Preparem-se agora, Meus filhos, pois este dia pode vir a 
qualquer momento! Somente aqueles, que obedecem aos 
Meus Mandamentos, e mostram remorso por seus 
pecados, podem e vão ser salvos. 
Seu amado Pai, Deus, o Altíssimo 
 
797. O Amor só vem de Mim. O ódio não. 
Recebido quinta-feira, 16 de maio de 2013, 15:30 
 
Minha muito amada filha, será pelo Poder do Amor, que 
a Humanidade pode e vai ser salva. O Amor do qual Eu 
falo, é o Amor de Deus, que flui nos corações da 
Humanidade. O Amor de Deus está presente nos 
corações de todos os Seus filhos, inclusive naqueles que 
O negam. Será o seu amor de um para com o outro, que 

vai sustentá-los durante as provações à frente. Mostrem 
amor e caridade para com o próximo e sejam gentis com 
os pobres, os fracos e os indefesos, e Eu vou fazê-los 
Meus por toda a eternidade. 
Para aqueles entre vocês, que tratam os outros mal, que 
causam dor nas pessoas sobre as quais governam, e os 
que sussurram maldade dos outros, vocês serão como 
vasos vazios, que não têm nada para oferecer-Me. Vocês 
devem sempre seguir os Meus Ensinamentos! O Amor só 
vem de Mim. O ódio não. Aqueles, que dizem que Me 
honram e falam mal dos outros, embora eles alegam 
defender a Minha Palavra e guardam Meu Nome - eles 
não Me honram. Eles Me insultam e sua vergonha se 
tornará evidente no Grande Dia. Nunca, nem por um 
momento, achem que podem viver sem amor em seus 
corações para com os outros, pois se vocês não têm amor 
pelos outros, então vocês negam o Dom, que é dado 
gratuitamente a todos os filhos de Deus. Quando vocês 
Me amam de verdade, vocês tratam os outros com amor e 
respeito. Quando vocês são cruéis para com os outros, 
falam mal deles ou criticam-nos injustamente, então vocês 
rejeitam o Amor, que Eu derramei em vocês. Em seu lugar 
está o ódio. O ódio por um outro ser humano, vem de 
Satanás. Quando vocês permitem que o ódio endurece 
suas almas, vocês se afastam de Mim, e são 
profundamente agitados dentro das suas almas. 
Amar o outro em Meu Nome, vocês fazem através das 
suas palavras, suas ações e atos de caridade. O amor a 
Deus, vivido de acordo com Seus desejos, através dos 
Seus filhos, pode salvar a Humanidade. O amor conquista 
o mal. Quando vocês mostram amor para os outros, 
que os tratam mal, o poder de Satanás é destruído em 
um instante. Vocês devem trabalhar muito para permitir, 
que o amor os envolva, de modo que possam espalhar 
essa grande Graça para os outros. 
Amor gera amor em outros. Amor traz vida. Amor traz o 
perdão. Amor destrói o mal. Sem amor, o mal vai 
prosperar. Seu Jesus 
 
798. O mundo vai se alegrar, pois junto 
com a Minha Igreja em Roma, as nações 
Judaicas serão cortadas 
Recebido sexta-feira, 17 de maio de 2013, 14:02 
 
Minha querida filha, Eu revelo-lhe na intimidade Minha Dor 
e Tristeza, pois Eu revivo mais uma vez a agonia, que 
sofri no Jardim das Oliveiras. 
Então, Minha Dor, criada pelo maligno, que Me mostrou 
visões do futuro, foi causada pelo paganismo que varreria 
a Terra em seu tempo. Eu vi, como pode ser visto agora, o 
ódio que existe no mundo por Mim, Jesus Cristo. 
Meu sofrimento é agravado pelo fato, de que a 
Humanidade ainda não compreende totalmente o 
Sacrifício, que foi feito por Mim por suas almas. Minha 
Crucificação era para salvar todas as gerações, incluindo 
aqueles no mundo de hoje. Minha Dor é grande neste 
momento e Meu sofrimento se manifesta dentro de você, 
Minha filha, e outras almas vítimas, para que Eu possa 
salvar os mais devastados entre vocês. 
Eu choro lágrimas amargas e Meu Coração pesa, pois o 
pecado está sendo espalhado através das leis em seus 
Países, que forçarão almas inocentes à tentação. Eles 
não só vão sentir que o pecado agora pode ser 
justificado, porque as leis em seus Países perdoa-
lhes, mas eles também serão acusados de violar as 
leis das suas terras, se defenderem Minha Santa 
Palavra. 
Oh, quão enganados vocês estão! Vocês se afastaram 
muito de Mim! Quanto vocês Me ofendem! Aqueles, com a 
responsabilidade de proclamar a Minha Palavra, ouçam-
Me agora: Seu dever é salvaguardar a Minha Santa 
Palavra, em todos os momentos! Seu voto é obedecer à 
Minha Palavra e aos Meus Ensinamentos, como eles 
estavam contidos na criação da Minha Igreja na Terra! 
Nunca se desviem da Verdade! Preparem suas almas, 
pois em breve vocês vão ser forçados contra sua vontade, 
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a negar-Me através dos Sacramentos. Vocês devem 
manter-se alerta em todos os momentos, para as grandes 
mudanças, que estão por vir! 
Para toda a Humanidade, Eu peço que respondam a 
Minha Voz, a Voz da Verdade, a Voz do Amor, a Voz do 
seu Mestre! Em breve, vocês vão ver-Me. Então, as teias 
de aranha serão tiradas dos seus olhos, e a Verdade se 
tornará clara. Quando o dia da Minha Misericórdia (o 
GRANDE ALERTA) amanhecer, vocês devem saber que a 
Minha Segunda Vinda ocorrerá logo depois. E enquanto 
Eu anseio por todos vocês, para voltarem a Mim, Eu choro 
de tristeza pelas almas, que estão perdidas para Mim. 
Devo advertir aqueles que tentam Me impedir na salvação 
das almas, pois Eu vou puni-los, se continuarem a 
desafiar a Palavra de Deus! Não Me refiro a estas 
Mensagens, embora Eu esteja triste que vocês não Me 
ouvem, mas pela abolição da Minha Santa Palavra, em 
suas nações. 
A Luz vai lutar contra o escuro. A Luz de Deus os mantém 
vivos. A escuridão destrói vocês. Minha Luz se tornará 
mais e mais brilhante, até a Minha Santa Eucaristia ser 
banida. Em seguida, a Luz vai desaparecer. Então, a 
Minha Igreja vai desmoronar e parecer morrer. O 
mundo vai se alegrar, pois junto com a Minha Igreja 
em Roma, as nações Judaicas serão cortadas. Este 
será o maior engano, que se abateu sobre a Humanidade 
e aqueles, que aceitam esta forma perversa de 
paganismo, serão varridos pelo dilúvio. E então, após os 
fogos que varrem a Terra, vai ressurgir a Minha Igreja 
novamente em sua forma gloriosa completa. Este será o 
fim para os pecadores, que recusam a Minha Mão, mas o 
começo da vida eterna para aqueles, que Me amam. 
Seu Jesus 
 
799. Eles serão perdoados imediatamente, 
se tiverem coragem e Me pedirem para 
ajudá-los sair da sua miséria 
Recebido sexta-feira, 17 de maio de 2013, 23:50 
 
Minha muito amada filha, você deve saber que todos os 
pecadores, especialmente aqueles, que têm feito coisas 
terríveis, devem vir a Mim. Eu imploro a sua atenção e 
quero trazê-los para o Meu Coração, porque Eu os amo. 
Eles serão perdoados imediatamente se tiverem 
coragem e Me pedirem para ajudá-los sair da sua miséria. 
Eles nunca devem temer-Me, pois Eu Sou sempre 
Misericordioso. Eles estão mais perto de Mim do que 
aqueles, que professam representar-Me na Terra, mas 
são hipócritas, assim como os Fariseus eram. 
Deem-Me a sua mão! Não importa que ações vocês têm 
feito, Eu vou descer sobre vocês. Minha Oração, dada 
a vocês agora, vai trazer-lhes ao Meu Coração e vão 
morar dentro dele e vocês serão salvos. 
 
Cruzada de Orações (107): Salvai-me do fogo do 
inferno 
 
Jesus, eu sou um terrível pecador. Pelos meus atos, 
causei sofrimento desesperador para outros. Sou 
deixado de lado, como resultado. Em qualquer lugar 
na Terra, não sou mais tolerado. Livrai-me deste 
deserto e protegei-me das garras do mal! Permiti que 
me arrependa! Aceitai o meu remorso! Enchei-me com 
a Vossa força e ajudai-me a sair das profundezas do 
desespero. Eu entrego a Vós, caro Jesus, meu livre 
arbítrio, para fazerdes de mim como Vós desejardes,  
para que eu possa ser salvo do fogo do inferno. 
Amém. 
 
Vão, Meu filhos, em paz, pois Eu nunca vou abandonar 
aqueles, que Me imploram por misericórdia. 
Seu Jesus 
 
 
 
 

800. Quando o Espírito Santo está 
presente, Ele se espalhará como fogo e 
reproduzirá a Palavra de Deus em muitas 
línguas 
Recebido sábado, 18 de maio de 2013, 01:16 
 
Minha muito 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 aceitam. 
Nem todos são capazes de receber este Dom. Aqueles, 
que acreditam que merecem este Dom, porque dizem que 
Me conhecem, e que são educados em todos os aspectos 
da teologia, não estão necessariamente preparados para 
receber este Dom Santíssimo. 
Durante os 10 dias no Cenáculo, Minha querida Mãe 
teve que explicar pacientemente aos Meus Apóstolos 
a importância da humildade. Sem humildade não 
podem ser preenchidos com este Dom do Céu. Alguns 
dos Meus Apóstolos pensaram que, como discípulos 
escolhidos, eram melhores do que as pessoas comuns, 
porque eles estavam mais próximos a Mim, e que os 
outros deveriam cair automaticamente aos seus pés. Mas, 
logicamente, isso não é o que Eu ensinava. Minha Mãe 
passou muitas horas explicando-lhes, como o orgulho 
pode impedir o Espírito Santo de entrar em suas almas. 
Quando o Espírito Santo entra em uma alma, ele traz 
consigo muitos Dons. Pode ser o Dom do Conhecimento, 
o Dom de Línguas, o Dom da Sabedoria, o Dom do Amor, 
o Dom da Cura ou o Dom da Profecia. No caso dos Meus 
Apóstolos, eles logo perceberam que, quando receberam 
este Dom, que nunca poderiam permitir que depois o 
pecado de orgulho manchasse a sua Missão. Porque, 
quando o orgulho intervém numa pessoa, que recebeu 
o Dom do Espírito Santo, o Espírito de Deus 
desaparece, e em seu lugar irá habitar o espírito das 
trevas. 
Uma alma escura não pode derramar a Luz do Espírito 
Santo sobre os outros. Só pode espalhar trevas. A 
escuridão do espírito engana os outros. É particularmente 
enganoso, quando se trata de alguém, que é visto como 
um discípulo santo ou um perito em Meus Ensinamentos. 
Tudo o que resulta é ódio, mal-estar e uma sensação de 
desesperança. 
Para receber o Dom do Espírito Santo, suas almas devem 
estar limpas e livres do pecado do orgulho, caso contrário 
Ele nunca será concedido a vocês. Quando o Espírito 
Santo está presente, Ele se espalhará como fogo e 
reproduzirá a Palavra de Deus em muitas línguas. Ele 
vai trazer a cura da mente, do corpo e da alma e trará 
consigo a sabedoria, que só pode vir de Deus. Ele vai 
espalhar conversão global. 
Isso então serão os frutos, pelos quais vocês vão saber 
onde o Espírito Santo está presente. A abundância de 
todos os Dons possíveis, incluindo milagres do Céu, já 
foram manifestados no Livro da Verdade, para o bem de 
todos - O Livro prometido para toda a Humanidade para 
estes tempos. Aceitem-no com um coração gracioso e 
deem graças a Deus por um dos últimos Dons do Céu, 
antes do Grande Dia! Seu Jesus 
 
801. E então, assim como eles vão se 
esquecer de Mim, Minha Igreja vai 
ressuscitar dentre os mortos, assim como 
Eu ressuscitei 
Recebido domingo, 19 de maio de 2013, 20:08 
 
Minha muito amada filha, a morte não vai ter mais poder 
sobre aqueles filhos de Deus, que O amam, no Meu Novo 
Paraíso. 
Estas Mensagens, infelizmente, vão trazer medo 
desnecessário, para aqueles que acreditam que, quando a 
Terra for descartada em favor do Novo Céu e da Nova 
Terra, eles terão que enfrentar a morte. Isto não é 
verdade. Àqueles, que estão a Meu favor e que aceitam 
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Minha Mão de Misericórdia, será dado o Dom da vida. 
Mesmo os ateus, os não-crentes, não-Cristãos e os de 
qualquer fé se voltarão para Mim e aceitarão Meu Dom, 
após ocorrer o GRANDE ALERTA. Isto acontecerá, 
quando Eu derrotar a besta, pois Eu vou dar a Vida Eterna 
a bilhões de almas, que estão vivas no mundo. 
O pecado, apresentado a Adão e Eva pela besta, não 
existirá mais. Minha Misericórdia irá derrotá-lo. E 
assim como o pecado destrói o corpo, Minha Luz vai 
trazer à Humanidade a Vida Eterna. Em Meu Novo 
Paraíso não vai existir morte, doenças e velhice. Meus 
filhos escolhidos - bilhões deles - vão ter corpos e 
almas perfeitos, em união com a Divina Vontade do 
Meu Pai. 
Ele, Meu Pai, deu a vida eterna a Adão e Eva e eles 
rejeitaram. E assim, a eles e a todos os seus 
descendentes foram negados o presente do Paraíso e a 
Vida Eterna. Finalmente, isso vai mudar. Minha Vida, 
Morte e Ressurreição agora devem ser revivida nesta 
parte final do Meu Pacto. Assim como Eu fui perseguido, a 
Minha Igreja foi perseguida e agora ela vai suportar uma 
batida selvagem, um ataque doloroso, que parece ser uma 
derrota esmagadora. E quando ela for crucificada e 
deixada de lado, parecerá ter sido queimada e esquecida. 
O paganismo vai prosperar. Mas, porque será 
influenciado e liderado pelo maligno, ele vai ter 
cuidado, para não mostrar suas verdadeiras cores. Ele 
será apresentado ao mundo como uma nova forma de 
justiça social - uma nova forma de humanismo, 
quando todas as necessidades do homem forem 
servidas. Estas necessidades incluem o direito de pecar, 
mas esses pecados, em desafio a Deus, serão vistos 
como direitos morais dos homens. 
Quão repugnante vai ser esta perversa religião 
mundial para Mim, Jesus Cristo! Eles não vão apenas 
virar as costas para Mim, mas vão incluir símbolos 
satânicos, onde Minha Cruz será exibida, da forma 
mais grotesca. Minhas Hóstia será descartada. Um outro 
tipo diferente de sacrifício será feito nos altares das 
igrejas. Será a besta, que eles vão adorar abertamente, e, 
em troca, ele lhes dará muitos poderes. É por isso, que 
muitos acreditarão que aqueles, que vão governar essa 
abominação, terão poderes milagrosos. E mesmo que 
possa parecer, que eles estão seguindo uma igreja boa e 
justa, isso vai render nada, somente escuridão.  
Celebrações e comportamentos obscenos serão 
testemunhados nessas igrejas, que foram construídas 
para honrar-Me, Jesus Cristo, mas Eu não vou estar 
Presente. E então, assim como eles vão se esquecer 
de Mim, Minha Igreja vai ressuscitar dentre os mortos, 
assim como Eu ressuscitei. Vai tornar-se viva 
novamente em lugares públicos. Então Eu vou reunir 
todos os Meus filhos, que permaneceram fiéis à Minha 
Palavra, e aqueles, cujos olhos foram abertos para a 
Verdade. Então, vamos ascender ao Novo Paraíso, juntos 
com aqueles, que aguardavam este Grande Dia, mas que 
estão mortos. 
Aqueles, que Me recusam, depois de ter sido feita 
qualquer tentativa por Mim, para salvar suas almas, serão 
lançados para fora. Então, Meu Reino começará e o Reino 
prometido por Meu Pai será formado. 
Não tenham medo do futuro, porque apenas Meu Novo 
Reino irá satisfazer os seus pobres e aflitos corações. 
Somente Meu Novo Reino lhes dará a Vida Eterna. 
Vocês devem rezar por todos e cada um de vocês, de 
modo que sejam dignos para receber este Grande Dom. 
Seu Jesus 
 
802. Todos aqueles entre as Igrejas Cristãs 
virão a Mim primeiro. Depois os Judeus vão 
se converter, com o tempo, e aceitar-Me 
finalmente. 
Recebido segunda-feira, 20 de maio de 2013, 22:52 
 
Minha muito amada filha, como esta Missão se intensifica, 
Minha Palavra será falada em muitas línguas. Minhas 

Mensagens, dadas a você hoje, acendem a Minha Santa 
Palavra no Novo Testamento. Minhas Mensagens também 
lembram ao mundo a Palavra de Deus, que está contida 
na Bíblia Mais Sagrada. 
Eu não reescrevo a Palavra, Eu simplesmente os 
lembro o que significa hoje. Também falo ao mundo, 
para prepará-los para Minha Segunda Vinda, pois Eu não 
quero que vocês se percam. É com grande Amor e 
alegria, que Eu vejo como Meus fiéis seguidores Me 
aceitam como Eu Sou. Aqueles, que imediatamente 
sabiam ser Eu, Jesus Cristo, que falava com eles 
através destas Mensagens, são abençoados. Eles são 
os, que nunca duvidaram. Eles podiam sentir Minha 
Presença. Minha Palavra perfurou seus corações como 
uma espada. Meu Espírito tocou suas almas. Eles sabiam. 
Eles Me reconheceram, e como eles sofrem por isso! 
Vocês, Meus filhos preciosos, saibam que, quando 
responderam à Minha Chamada, que Eu lhes dei um 
Dom especial, uma bênção, que irá ajudá-los a suportar 
este Caminho para a Vida Eterna. Vocês vão precisar 
destes Dons, porque vão ser a espinha dorsal do Meu 
Exército Remanescente, e vocês vão liderar os outros, 
que eventualmente vão segui-los. 
Pessoas de todas as nações irão segui-los, quando 
eles não tiverem para onde ir, e vocês vão 
compartilhar os Meus Ensinamentos com eles. A todos 
aqueles, leais a Mim, Jesus Cristo, será dado novos Dons, 
para ajudá-los a se unirem em todo o mundo em união 
Comigo. Todos aqueles, entre as Igrejas Cristãs, virão a 
Mim primeiro. Depois, com o tempo, os Judeus vão se 
converter, e aceitar-Me finalmente. Todas as outras 
religiões vão perceber a Verdade dos Meus 
Ensinamentos, e eles também vão Me seguir. Mas nem 
todos aceitarão a Verdade, mesmo quando lhes for 
apresentada bem diante dos seus olhos. 
E também há os não-crentes, muitos deles são pessoas 
boas. Eles usam o intelecto humano, para levar adiante 
todas as razões porque Deus não Existe. No entanto, eles, 
incluindo muitos dos seus colegas Cristãos, que são 
mornos na fé, vão correr para Mim primeiro. Seus 
corações serão desbloqueados, e porque eles só vão ver 
o testemunho que Eu trago para suportar, eles saberão 
que Eu os chamo. Eles não vão resistir a Mim. Ao 
contrário daquelas almas teimosas, que acham que 
sabem mais do que Eu, sobre a promessa que Eu fiz, de 
voltar a apresentar o Pacto Final. 
Cada tarefa que Eu lhes der, vai levar mais e mais nações 
a tomar a Minha Cruz, para criar o único caminho para 
Mim. Nunca hesitem em caminhar ao Meu lado, quando 
Eu os chamo, porque, quando vocês responderem a Mim, 
vocês vão destruir o poder do maligno. O maligno pode 
causar-lhes dor, mas quando vocês Me permitem guiá-los, 
vocês podem superar qualquer obstáculo em seu 
caminho. 
Eu os amo e Eu os guio, assim como Eu protejo os Meus 
Grupos de Cruzadas de Oração ao redor do mundo. 
Seu Jesus 
 
803. Quando chegar a hora da besta, de 
revelar o Anticristo, grandes sinais serão 
vistos 
Recebido terça-feira, 21 de maio de 2013, 16:30 
 
Minha muito amada filha, quando chegar a hora da besta, 
de revelar o Anticristo, grandes sinais serão vistos. 
Trovões, como nunca foram ouvidos antes, serão 
sentidos em muitas partes do mundo, mas em 
particular, na parte onde o Anticristo nasceu. 
Até então o Meu Espírito Santo, derramado entre Meus 
seguidores, em todas as Minhas Igrejas Cristãs, vai 
garantir que eles estejam prontos. Eles, juntos com 
Meus discípulos desta Missão, formarão a Igreja 
Remanescente. Seu poder será grande, e nenhum mal 
virá sobre aqueles com o Selo do Deus Vivo. Seu 
poder virá das Orações, dadas a eles por Minha Mãe e 
das Cruzadas de Orações. 
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O Anticristo vai começar seu reinado suavemente. 
Ninguém vai suspeitar a sua intenção, porque uma 
espécie de paz descerá sobre a Terra. Este tempo vai ser 
muito importante para vocês, Meu Exército 
Remanescente, para se reunir em Grupos de Oração! Eu 
prometo solenemente, que estas Orações irão diluir 
muitos dos atos terríveis, que ele, o Anticristo, provocará 
em nações, que cobrem os quatros cantos da Terra. 
Vou conceder adiamentos para todas as nações, onde 
Grupos de Oração forem criados. Será por sua devoção 
a Mim, seu amado Jesus, que Eu vou salvar almas e 
derramar mais Dons sobre a Humanidade, a fim de 
proteger os filhos de Deus contra o sofrimento, que a 
besta está conspirando. 
Confiem em Mim! Estejam em paz, sabendo que vocês 
estão sendo guiados e protegidos! Seu Jesus 
 
804. Meus soldados Cristãos formarão o 
maior exército contra o Anticristo 
Recebido quinta-feira, 23 de maio de 2013, 22:30 
 
Minha muito amada filha, Meus amados seguidores, em 
todo o mundo, em breve sentirão a Minha Presença, 
pois Eu Me farei conhecido dentro dos seus corações, 
de uma maneira, que eles não tinham experimentado 
antes. É assim que Eu vou preparar os Cristãos para lutar 
a Meu favor, para salvar as almas de todos. 
Meus soldados Cristãos formarão o maior exército contra 
o Anticristo. Refiro-Me a todos aqueles, que Me conhecem 
e que permanecem leais a Minha Santa Doutrina, contida 
dentro da Bíblia Sagrada. Refiro-Me também àqueles, que 
praticam a sua fé, para aqueles, que acreditam em Mim, 
mas que não Me visitam e para todos aqueles, que 
permanecem fiéis à Verdade. Vocês vão reunir-se em 
todos os cantos do mundo e, apesar de juntarem-se 
ao Meu Exército Remanescente e falarem em muitas 
línguas, vocês vão unir-se como um só em Mim. 
Aqueles que seguem estas Mensagens, irão formar o 
núcleo, e deste núcleo vão crescer os brotos e, em 
seguida, os ramos do Meu Exército Remanescente, em 
todo o mundo. Através do Livro da Verdade, todos os 
Países serão tocados pelo Meu Espírito Santo. 
O Livro da Verdade vai unir vocês, quando a sua fé for 
testada. Quando a fidelidade a Mim for adulterada e 
quando Eu for jogado fora das suas igrejas, pisoteado, 
depois enterrado e estiver fora de vista - vocês vão se 
levantar e manter a Minha Palavra viva. A Chama do 
Espírito Santo irá guiá-los em cada passo do caminho. 
Vocês vão sentir a força e a coragem, que surpreenderá 
até o mais manso entre vocês. Os fracos se tornarão 
fortes. Os temíveis ficarão bravos e os oprimidos vão 
marchar para frente, como guerreiros da Verdade. E o 
tempo todo, como o Meu Exército Remanescente vai 
crescer e crescer s serão milhões, muitos obstáculos 
serão colocados diante deles. 
Insultos, acusações de heresia, mentiras, raiva e ódio 
serão sua sina. Confusões serão vistas em todos os 
lugares entre os detratores, cujos argumentos serão 
repletos de incorreções, contradições e incompreensíveis. 
A influência de Satanás sempre cria confusão, desordem, 
argumentos ilógicos e astúcias, e sempre vão ser 
misturadas com ódio contra os filhos de Deus. Aqueles, 
que são abençoados com a Luz de Deus e com a Luz da 
Verdade, irão atrair terríveis e detestáveis ataques. 
Porque onde Eu Estou Presente, vocês podem ter 
certeza de que a perseguição daqueles, que 
proclamam a Minha Santa Palavra, vai ser grande. 
Quanto pior for a perseguição contra qualquer Missão 
de Deus, vocês podem ter a certeza de que Satanás 
está com muita raiva. 
Quando vocês sofrem, como vocês vão sofrer, pelo ódio, 
mostrado a vocês, porque estão tomando a Minha Cruz 
para seguir-Me, mais preocupado será a besta e mais ele 
vai trabalhar, através das almas daqueles, manchados 
com o pecado do orgulho, para destruí-los. Vocês devem 
ignorar esses ataques! Estejam em paz, pois, como eles 
aumentam com um ódio intenso contra vocês, vocês 

saberão com certeza, de que estão em verdadeira união 
Comigo, seu Jesus. 
Vão em paz e amor e saibam que Eu vivo em seus 
corações. Seu Jesus 
 
805. Aqueles, que gritam com raiva contra 
Minha Palavra e declaram que Ela vem de 
Satanás, vão residir com a besta por toda a 
eternidade 
Recebido sexta-feira, 24 de maio de 2013, 21:50 
 
Minha muito amada filha, em toda parte Minha Voz é 
ouvida, em todo lugar e em cada templo dedicado à 
adoração a Deus, haverá interrupção. Enquanto muitos 
vão prestar homenagem a Mim, a Meus Ensinamentos, a 
Minha Igreja, quando ouvirem a Minha Voz, como Ela 
chama a atenção agora, eles vão tapar seus ouvidos. 
Minha Voz cairá sobre almas surdas e teimosas. Minha 
Voz, Minha Palavra e Minha Chamada serão furiosamente 
rejeitada e cuspida fora, como Eu Sou perseguido pela 
última vez na Terra. Esta é a chamada final, para trazer 
os filhos de Deus ao Meu Seio, antes da Minha 
Segunda Vinda, e no entanto, muitas pessoas, 
confusas com as mentiras, que são espalhadas por 
demônios, vão se afastar e rejeitar a Minha 
Misericórdia. 
Eu vou ser rejeitado por aqueles, que residem na Casa de 
Deus, os sacerdotes e todos aqueles, que não aceitam a 
Verdade. Em breve, o insulto final ao Meu Nome será visto 
por todos vocês. Aqueles de vocês, que cobrem os olhos 
e andam por aí com viseiras, eventualmente verão a 
Verdade, como ela está sendo dada neste momento. 
Eu não posso criar cisma dentro da Minha Igreja, 
porque Eu estaria negando a Mim mesmo. Meu Corpo é 
a Igreja e Ela nunca pode morrer, mas serão aqueles 
dentro Dela, que vão rejeitar-Me. Assim como Eu fui 
rejeitado pela primeira vez, eles vão, desta vez, tentar 
destruir-Me, antes de Eu vir para trazer a salvação final, 
prometida aos homens. 
O homem é fraco. O homem é ignorante e não é digno da 
Minha Misericórdia. O homem é teimoso. Ao homem foi 
dada a Verdade, durante o Meu Tempo na Terra, mas ele 
ainda não entende Minha Promessa. Meu Retorno, na 
Segunda Vinda, será precipitado pela rejeição da Minha 
Profetisa Final. A profetisa, que foi enviada para lhes dar a 
Palavra Final de Deus, a fim de preparar as suas almas, 
sofrerá duramente. Sou Eu, Jesus Cristo, que vocês 
caluniam, quando zombam da Minha Santa Palavra, dada 
à profetisa de Deus. O que vocês rejeitam é a Palavra de 
Deus, que está sendo dada, para que se preparem para a 
batalha contra o Anticristo. Ao fazer isso, vocês destroem 
almas. Vocês evitam que estas almas entrem no Meu 
Paraíso. 
Aqueles, que dizem coisas ruins sobre Minhas 
Mensagens, não podem justificar o seu ressentimento, sua 
raiva ou a sua lógica, pois eles estão cheios de erros, que 
nasceram do pecado do orgulho. Logo, a Verdade será 
difícil de discernir das mentiras da nova organização 
mundial, que irá apresentar a nova religião mundial 
pagã. 
Se vocês não Me ouvirem agora, vocês vão ser 
ameaçados a aceitar este substituto maligno. Ele será 
vestido com um brilhante exterior dourado. Ele irá 
impressionar até mesmo os mais devotos entre vocês e 
vai inverter sua fidelidade a Mim e será admirado por 
todos. Esta é a religião, que irá converter até ateus a 
acreditar em uma grande mentira. Nenhuma paz virá para 
aqueles, que seguem essa abominação pagã. Medo e 
ódio pelo outro será manifestado, onde o irmão vai lutar 
contra o irmão e onde a raça humana será dividida em 
duas. Uma metade vai aceitar a Verdade torcida dessa 
nova religião mundial, que será presidida por muitas 
igrejas, muitas crenças, bem como uma grande parte da 
Igreja Católica. A outra metade será composta por 
aqueles, que realmente Me amam e que permanecerão 
fieis à Verdade. 
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Quando vocês não aceitam a Verdade - a Verdade contida 
na Bíblia Sagrada - vocês vivem uma mentira. Vocês não 
terão mais nenhum amor em suas almas por Mim, se 
aceitarem as mentiras, que serão mantidas a vocês. 
E enquanto a Minha Palavra parecer como heresia 
hoje, como foi durante Meu tempo na Terra, muitos de 
vocês vão devorar estas Mensagens, quando 
estiverem carentes da Verdade, quando o Anticristo 
controlar suas nações. Vocês vão rastejar em seus 
estômagos e gritar por Mim. Vocês, que blasfemaram 
contra Mim, vão querer cortar suas línguas, porque depois 
vão perceber quanto suas palavras Me insultaram. 
Aguardo esse dia com paciência, mas se vocês ficam 
diante de Mim e Me impedem de chegar às almas, Eu vou 
cortá-los a baixo. Se vocês continuam a blasfemar contra 
Mim, declarando as Minhas Mensagens ser obra do diabo, 
então vocês nunca serão perdoados. Pois este é o maior 
pecado contra Deus. 
Lembrem-se que Eu venho para os filhos de Deus 
neste Tempo Final, a fim de cumprir o Pacto do Meu 
Pai. Sua Vontade, pode agora ser feita na Terra como no 
Céu. Nenhum entre vocês pode impedir que isso 
aconteça. Nenhum dentre vocês, embora alguns Me 
odeiem, pode prevenir a Minha Segunda Vinda. Aqueles, 
que gritam com raiva contra Minha Palavra e declaram 
que Ela vem de Satanás, vão residir com a besta por toda 
a eternidade. Seu Jesus 
 
806. Estas mensagens serão as últimas, 
dadas a vocês antes do Grande Dia, 
quando Eu vier para Julgar 
Recebido sábado, 25 de maio de 2013, 21:49 
 
Minha muito amada filha, a dor dos profetas, que vieram 
antes de você, nunca foi conhecida verdadeiramente. Mas 
a sua carga era pesada. Ao contrário dos visionários, eles 
trabalhavam sozinhos e a eles era negado qualquer forma 
de aceitação. 
Os profetas eram odiados, porque profetizavam em 
Nome de Deus e porque falavam de tragédias futuras, 
que deviam cair sobre a Humanidade, por causa da 
mancha do pecado. Eles levavam vidas solitárias e 
assustadoras e caíam muitas vezes, por causa da 
dificuldade da sua Missão. Eles achavam difícil entender 
as profecias, e muitos deles eram ignorantes do 
significado das Palavras, que eram ditadas a eles. Muitos 
não tinham certeza se eram profetas de fato, mas pelos 
frutos das suas Missões, quando viam a propagação da 
Palavra de Deus e quão rapidamente conversões eram 
testemunhadas, eles entendiam. 
A maioria dos profetas de Deus eram desprezados, 
ridicularizados e considerados heréticos. Muitos foram 
expulsos para o deserto e atormentados, tudo porque eles 
eram mensageiros enviados por Deus. 
Só por causa do Amor de Deus, os profetas são 
enviados ao mundo, para preparar seus filhos para os 
eventos, que terão impacto sobre a salvação das suas 
almas. Aos profetas foram dadas diferentes Missões. Em 
alguns casos, eles foram enviados para alertar a 
Humanidade sobre o perigo da desobediência ao Pai. 
Outros foram enviados para alertar sobre as 
consequências, que sucederiam aos homens, se eles 
caíssem em pecados graves. Em outros casos, era para 
avisar a Humanidade sobre aqueles, que os perseguiriam 
e tentariam impedir que a Palavra de Deus nutrisse Seus 
filhos. E havia também João Batista, que foi enviado para 
preparar os filhos de Deus para a vinda do Messias, o 
Filho unigênito de Deus, enviado para resgatá-los aos 
olhos de Deus. Mas, eles não quiseram ouvi-lo. Os mais 
humildes entre os Judeus deram ouvidos e Me aceitaram, 
Jesus Cristo, o Filho do homem, mas os servos mais 
sagrados e mais altos, dentro da igreja nesta época, se 
recusaram a aceitar a Verdade. 
E agora você, Minha filha, tem sido enviada para 
preparar o caminho para 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 eles vão ouvir? Infelizmente, não. Eles se 
recusam a acreditar, que Meu Pai poderia enviar Seu 
Profeta Final para o mundo, em seu tempo. Ao fazer isso, 
eles estão negando o Santo Evangelho de Deus. Eles 
acreditam que a Minha Segunda Vinda ocorrerá em um 
futuro distante. Este erro não é causado pelo seu 
conhecimento das Sagradas Escrituras, mas por causa do 
seu raciocínio humano falho, por meio do qual nenhuma 
parte da Minha Promessa de voltar pode ser entendida. 
A Herança Gloriosa do futuro, que os espera, é para cada 
um de vocês, não importa quão negras ou pura suas 
almas são, mas vocês devem se preparar e estar alertas, 
pois todos os demônios do inferno andam na Terra neste 
momento, e por meio de outros eles irão tentar impedi-los. 
Satanás não quer que Meu Pai traga Seus filhos para 
casa, para sua legítima herança. Ele vai espalhar 
mentiras, causar confusão, e distraí-los. Seus caminhos 
ardilosos e enganador serão tão sutis, e ele vai trabalhar 
através de outras almas, que se permitem e se abrem a 
esta tentação. Por isso as pessoas não vão acreditar que 
Deus enviaria outro profeta para o mundo, desta maneira. 
“Será desnecessário”, eles vão dizer. Em vez disso eles 
serão enganados e acreditarão nos falsos profetas, e há 
muitos deles - lobos em pele de cordeiro - eles serão 
atraídos para aqueles, que vão dizer todas as coisas que 
eles querem ouvir. Composta por contos; habilmente 
camuflada em linguagem santa, que vai esconder as 
mentiras terríveis, que contaminam a Minha Santa 
Palavra. 
Você, Minha filha, será a única que vai falar a 
Verdadeira Palavra de Deus, neste momento, para 
todo o mundo ouvir. Há também outros profetas de 
Deus, mas suas Missões são diferentes. Você será 
solicitada a dizer a Verdade, mas assim como a Verdade 
vai chocar, também ela vai salvar almas. 
Será que aqueles entre vocês, que proclamam conhecer-
Me, não acham que Meu Pai não iria enviar um profeta 
final para prepará-los, através do Poder do Espírito Santo, 
antes da Minha Segunda Vinda? Vocês não O conhecem? 
Vocês não sabem o quão grande é o Seu Amor? Vocês 
não conhecem a extensão da sua grande Compaixão? Se 
vocês conhecem, então vocês vão ouvir estas Mensagens 
do Céu. Estas Mensagens serão as últimas, dadas a 
vocês antes do Grande Dia, quando Eu vier para Julgar. 
Aqueles que vivem suas vidas de acordo com a 
Palavra de Deus e que não sabem destas Mensagens, 
não têm nada a temer. Aqueles, que aceitam estas 
Mensagens e avisos, para não aceitar qualquer outra 
doutrina, uma outra que não seja dada ao mundo por Mim, 
Jesus Cristo, não têm nada a temer, porque deles será o 
Reino do Meu Novo Paraíso. 
Àqueles, que recusam a Mão da Minha Misericórdia, que 
se afastam de Mim e que destroem suas almas, honrando 
Satanás e todas as suas promessas vazias, em vez de 
seu Deus e Criador, será negada a Vida Eterna, a menos 
que eles peçam a Minha Misericórdia. 
Há tempo para renovar suas vidas. É muito simples. 
Vinde a Mim e Eu vou lhes proteger. Essas profecias se 
relacionam ao futuro e elas serão realizadas. Rejeitem-nas 
como bobagem, e vocês vão se arrepender do dia, em 
que viraram as costas para a Verdade prometida, para 
vocês como filhos amados de Deus! Seu Jesus 
 
807. Eu, a Mãe de Deus, vou destruir o 
poder do maligno, nos corações daqueles, 
que Me chamam 
Recebido domingo, 26 de maio de 2013, 14:10 
 
Minha filha, você nunca deve ouvir àqueles, que tentam 
impedi-la nesta Santa Missão! É importante, que você 
permaneça em união com o Meu amado Filho e saiba que 
essas vozes, que falam blasfêmia contra Meu Filho, vão 
continuar a se multiplicar. O ódio, que derramam das suas 
bocas, não é contra você, mas contra a Santa Palavra do 
Meu Filho. Agora você sabe quantos inimigos o Meu Filho 
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tem no mundo. Os que mais O machucam são aqueles, 
que dizem que O amam, mas que rejeitam-No agora, 
quando Ele fala através dos profetas escolhidos de 
Deus. 
Aqueles que usam a Mim, a Mãe Santíssima e 
Imaculada de Deus, para se esconder atrás, enquanto 
gritam obscenidades, enchem-Me com lágrimas de 
grande tristeza. Tão endurecidos são os seus corações e 
tão cheios de raiva, que seu ódio por estas Mensagens irá 
chocar a muitos. Aqueles, que acreditam que defendem a 
Palavra de Deus, e que rejeitam aqueles que vêm em Seu 
Nome, nunca devem desculpar aqueles, que mostram 
ódio ou difamam os outros em Nome de Deus. Quando 
isso acontece, e quando aqueles, que se dizem profetas, 
fazem isso, saibam que esses ataques amargos não vêm 
de Deus, pois isso seria impossível. 
Eu, a Mãe de Deus, vou destruir o poder do maligno, nos 
corações daqueles, que Me chamam. Se não Me 
chamam, Eu não posso ajudá-los. Eu, como a Co-
Redentora, nunca poderia negar a Verdade, que Meu 
Filho quiser revelar ao mundo. O Meu dever é para com 
Meu Filho. Eu nunca iria dizer-lhes para rejeitar ou 
denunciar o maligno, e depois enganá-los, alegando ser a 
Mãe de Deus. 
Aqueles, que afirmam honrar-Me através do Meu 
Santíssimo Rosário e, em seguida, dizem coisas más 
sobre o Meu Filho, declarando Suas Mensagens como 
mentiras, insultam o Meu Filho e Me desonram. Meu 
Santíssimo Rosário, quando rezado devagar e com o 
coração, vai abrir os seus corações à Verdade desta 
Missão. Vocês nunca devem perder a esperança, mesmo 
se a vocês não for dado o Dom do discernimento. Ele vai 
ser dado a vocês, se Me pedirem para consagrar suas 
almas aos cuidados do Meu Filho. Se isso for feito com 
um espírito simples e humilde, Meu Filho vai recompensá-
los com o Dom do Espírito Santo. 
Filhos, vocês nunca devem insultar os profetas do Meu 
Filho, mesmo que não acreditem neles! Vocês devem 
permanecer em silêncio e rezar por eles! Se vocês 
rejeitam os profetas do Meu Filho, Ele não vai usar isso 
contra vocês. Mas, se vocês declaram que Sua Santa 
Palavra, dada aos verdadeiros profetas, vêm do maligno, 
vocês vão sofrer terrivelmente. 
Mantenham a calma, filhos, e coloquem a sua confiança 
completamente em Meu Filho. Rendam-se em Sua 
Misericórdia e Ele irá guiá-los e a paz será sua. Vão, Meus 
queridos filhos, seguros no conhecimento de que o Meu 
Filho os ama. Ele perdoa todas as almas, por todos os 
pecados, com exceção do pecado eterno – a blasfêmia 
contra o Espírito Santo. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
808. Deus Pai: Eu prometi ao mundo o 
Livro da Verdade e Eu nunca volto atrás em 
Minha Santa Palavra 
Recebido domingo, 26 de maio de 2013, 14:45 
 
Minha querida filha, Meus amados filhos estão em 
desordem neste momento. Quero dizer-lhes, e 
especialmente àqueles, que duvidam destas Mensagens 
Divinas, dadas a você porque Eu os amo, que eles não 
devem ter medo. 
O medo cria dúvida. Dúvida cria confusão. A confusão 
pode levar ao desconforto e, eventualmente, vocês ficarão 
cegos para a Verdade. A verdade nunca será fácil de 
aceitar, pois ela revela o bem e o mal. Ninguém quer ouvir 
o mal, mas em vez de aceitar a orientação, dada ao 
mundo através dos Meus Desejos, a Humanidade se 
acovarda com medo. 
Eu mando Meus profetas para lembrá-los do Meu 
Amor infinito por cada um dos Meus filhos preciosos. 
Eu também envio-os para avisá-los dos obstáculos, os 
quais serão colocados ante vocês pelo maligno, para 
afastá-los pra longe de Mim. Quando Eu revelo essas 
coisas, não é para incomodá-los, mas para salvá-los e 
protegê-los do perigo. 

A Verdade, dada a vocês em Meu Livro sagrado, a Bíblia, 
está lá para vocês ver. Não a peguem para criar sua 
própria versão, pois não é Meu Desejo que vocês torçam 
a Verdade. Eu prometi ao mundo o Livro da Verdade e 
nunca volto atrás em Minha Santa Palavra. Eu lhes dou 
agora o Livro da Verdade, para que Eu possa reunir Meus 
filhos dos quatro cantos da Terra. Meus inimigos vão 
tentar impedir a disseminação dos conteúdos do Livro da 
Verdade. Não permitam que eles os distraiam! Pois se 
isso acontecer, almas serão perdidas para Mim. 
Sejam gratos que Eu, seu amado Pai, dou-lhes este 
grande Dom, pois vocês vão precisar de Minha Direção, 
especialmente agora, quando o Anticristo for apresentado 
para o mundo ver. Através do Livro da Verdade, será 
mostrado a vocês como proteger suas almas da 
contaminação, que ele tem planejado para infligir ao 
mundo. Toda a proteção está sendo dada a vocês, para 
ajudar a salvar, não somente as suas próprias almas, mas 
as almas de bilhões. 
Ao Exército Remanescente será dado maiores 
poderes, para derrotar a besta. O Exército vai ser forte 
o suficiente para fazer isso, então nunca se sintam 
desanimados, quando Meus inimigos tentar impedi-los 
de se multiplicar em todas as nações! Seu poder será 
anulado e aqueles, que são fracos e aceitam as mentiras, 
as quais serão apresentadas a eles em breve, em Nome 
do Meu Filho, serão perdidos para Mim. Somente através 
do seu amor por Mim e Meu amado Filho, Jesus Cristo, e 
pelo Poder do Espírito Santo, todos os Meus filhos podem 
ser salvos. 
Eu vou lhes proteger e guardá-los em todos os momentos. 
Elevem suas almas a Mim através de sua fidelidade ao 
Meu Filho, e a vocês será dado o Dom mais Glorioso do 
Meu Novo Paraíso. 
Que ninguém impeça vocês de reivindicar sua Herança de 
direito! Que ninguém impeça-os de lutar pelas almas de 
todos os Meus filhos, porque a vocês estão sendo dadas 
as Graças necessárias, para salvar ainda as almas 
daqueles, que Me ofendem mais! Eu os amo, filhos! 
Aguardo a sua resposta a esta Chamada do Céu. 
Seu amado Pai 
 
809. O ressoar da Minha Voz vai atrair 
milhões para Mim na próxima fase, e 
depois bilhões nos estágios finais  
Recebido terça-feira, 28 de maio de 2013, 20:30 
 
Minha muito amada filha, agora Eu estou preparando 
todas as partes do mundo, para Minha Segunda Vinda. 
Vou trazer todas as nações para Meus Braços de 
Misericórdia, para que Eu possa levá-las ao Meu Reino; 
nenhuma será excluída. 
Meu Plano é muito detalhado, mas é simples. O 
ressoar da Minha Voz vai atrair milhões para Mim na 
próxima fase, e depois bilhões nos estágios finais. 
Agora muitos mais vão ouvir a Verdade, mas eles não vão 
aceitá-la, até que aconteça o que Eu lhes disse. Minha 
Missão vai expandir rapidamente e, em seguida, quando 
todos souberem que sou Eu, Jesus Cristo, Que faz esta 
Chamada do Céu, eles vão se juntar a Mim. Minha Missão 
será também respondida por aqueles, que renunciam 
estas Mensagens. 
Meus seguidores, talvez vocês estejam desanimados por 
causa do abuso, que terão que suportar por Minha causa, 
mas não vai durar muito. Meu Amor para com os filhos de 
Deus é tão grande, que pode ser comparado ao de pais, 
que têm vários filhos. Algumas crianças vão honrar sua 
mãe e seu pai e responder ao amor, demonstrado a elas. 
Outras crianças vão empurrar seus pais para longe, tratar 
mal seus irmãos e irmãs, antes de finalmente quebrar 
todos os laços. Devido aos laços de sangue e de amor, 
todos os esforços serão feitos, não somente pelos pais, 
mas pelos irmãos, para chamar estes filhos perdidos de 
volta para o seio da sua família. E quando isso acontecer, 
todos os pecados, raiva e rejeição, serão esquecidos. 
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Meus seguidores, enquanto vocês tiverem que enfrentar a 
ira dos outros, vocês devem manter a calma e a paciência! 
Sua perseverança será testada e alguns de vocês cairão. 
Quando caírem, tudo vai ser feito, por Meus fiéis 
seguidores, para trazê-los de volta, para que possam 
responder ao Meu Chamado. Seu amado Jesus 
 
810. Deus Pai: Eu vou combater todas as 
nações de acordo com a extensão do 
número dos inocentes que assassinaram  
Recebido quarta-feira, 29 de maio de 2013, 22:50 
 
Minha querida filha, Eu sou o Princípio e o Fim. Eu sou o 
Criador de tudo o que é e que será. Eu Sou o Mestre da 
vida e da morte. Ninguém tem autoridade para 
interferir na vida ou na morte, só Eu, seu Pai Todo-
Poderoso, posso intervir nisso. 
Quando o homem começa a acreditar que ele é tão bom, 
se não mais poderoso do que Eu, ele vai tentar imitar-Me. 
Quando o homem quer assumir o controle sobre a Minha 
Criação, ele está sendo tentado por Satanás para o 
pecado. Quando o pecado do orgulho infesta a alma de tal 
forma, o homem irá desafiar-Me por destruir a vida na 
Terra. 
Por que o homem quer fazer isso? Quando ele tira a vida 
de uma criança no ventre, ele quer obter poder sobre o 
que foi dado livremente por Mim. Quando ele quer 
controlar a população, ele vai destruir a vida antes do 
nascimento e matar aqueles, que ele sente que não 
devem continuar a sustentar a vida. 
Minha filha, existe um plano de um grupo, para 
destruir o crescimento da população do mundo. E isso 
é por meio do terrível mal, que é promulgado através do 
aborto. O crescimento do aborto e a introdução rápida 
dele em todo o mundo, não é por acaso. Ele está sendo 
espalhado por todas as nações. Aquelas nações, que se 
opõem ao aborto, serão impelidas pela besta com os 10 
chifres, e forçadas a introduzir essa abominação. 
Por Minha Mão, Eu vou lançar uma punição severa 
sobre aquelas nações, que introduziram o aborto. 
Vocês vão ver isso acontecer, quando estas leis forem 
introduzidas, pelo castigo que Eu vou infligir. Vocês vão 
saber que isso é a Minha Mão, que se abateu em cima 
desta maldade. Aqueles de vocês, que pensam que têm o 
direito de tirar uma vida, saibam que este direito não 
existe! Leve uma vida, e você não terá vida. Nenhuma 
Vida Eterna será sua, se você participar de qualquer ato, 
que traz tais leis iníquas à existência. A mesma punição 
será infligida àqueles de vocês, que se atreverem a 
justificar a eutanásia. 
Minha Misericórdia é abundante e Eu vou perdoar 
aqueles, que não entendem a diferença entre o certo e o 
errado. Mas quando você deliberadamente tomar parte no 
plano global, para destruir a vida, como parte de um grupo 
satânico, você está condenado. Seu futuro foi selado com 
a promessa, que você fez com a besta, e logo, a sua 
aliança com o Anticristo. 
Ao tirar a vida dos inocentes e forçando tais leis a existir, 
vocês estão desafiando abertamente um dos Meus 
Mandamentos mais importantes: não matarás. Quando 
vocês estão planejando genocídio em tal base global, 
vocês estão realizando a obra do diabo, e por isso, Eu vou 
destruí-los. 
Primeiro estou lhes avisando, e depois, se estas leis 
iníquas não forem reduzidas, vocês Me deixam sem 
escolha. A Terra vai tremer com tanta força, que ela vai 
lhes engolir. Eu vou combater todas as nações de 
acordo com a extensão do número dos inocentes que 
assassinaram. Se Eu não intervir, muito em breve suas 
nações serão devoradas pela besta, e ninguém será 
deixado. Eu preciso que vocês saibam que o pecado tem 
infestado a Terra a tal ponto, que existe apenas um 
lampejo de Luz. Essa Luz é a Luz de Deus e ela está 
presente em Meu Filho e Seu Corpo Místico. Seus 
pecados continuam a açoitá-Lo e isso vai aumentar até o 
estágio, em que a Sua Igreja será crucificada. Quando 

isso acontecer, a escuridão irá descer e, em seguida, virá 
o fim. 
Minha ira atingiu o seu limite. Suas orações vão ajudar a 
atenuar algumas das punições, que Eu vou lançar sobre 
este mundo ingrato e sobre tais pecadores ímpios, mas 
não só isso, pois estas punições têm que ocorrer, de 
modo que Eu possa impedir os planos para destruir vocês. 
Se Eu não tentar impedir a propagação de tais 
abominações, não haveria nenhum remorso. Nenhuma 
vergonha. Nenhuma consciência de que Eu, o Deus 
Altíssimo, criou a vida e a tiro de acordo com Minha 
Vontade. Ninguém mais tem a autoridade de fazer o 
mesmo. 
Minha ira tem se mostrado aos Meus filhos através dos 
tempos, mas, até agora, vocês têm resistido as punições, 
que agora se derramará sobre aqueles que são culpados 
de introduzir o ato do aborto. 
Seu Pai, Deus o Altíssimo 
 
811. Deus não é arrogante. Deus não é 
orgulhoso. Deus é gentil, amoroso e ainda 
firme em Sua instrução para com a 
Humanidade 
Recebido sexta-feira, 31 de maio de 2013, 16:40 
 
Minha muito amada filha, a maneira pela qual Eu Me 
mostro para os filhos de Deus na Terra, é através de 
uma única fonte, que é o Espírito Santo. Eu não posso 
fazer-Me conhecido a eles de outra maneira. 
Sem a presença do Espírito Santo, Minha Voz não 
pode ser ouvida. Então, quando o Espírito Santo desce 
sobre uma alma escolhida, Minha Voz pode ser 
conhecida. Mas estejam cientes! O Espírito Santo só pode 
residir nas almas que escutam e simplesmente 
comunicam o que for dado a elas. 
O Espírito Santo pode inspirar as pessoas a falar a 
Palavra de Deus, mas estas almas não podem desviar-se 
disso. Qualquer um que escreve, comunica, fala e diz que 
representa a Palavra de Deus, dada a ele pelo Poder do 
Espírito Santo, nunca tem que dar a sua própria 
interpretação da Minha Palavra Santíssima. 
Quem proclama a Palavra de Deus e que foi 
fortalecido pelo Espírito Santo, nunca vai se orgulhar 
deste fato. Eles nunca vão condenar os outros em 
Meu Nome, falar mal deles ou difamá-los. Quando 
vocês verem isso acontecer, vão saber, que o Espírito 
Santo não está presente. 
Muitos falsos profetas gritam em altas vozes, gabando-se 
do fato de terem recebido o Dom do Espírito Santo, mas 
isso é uma mentira. Conheçam o mentiroso quando ele diz 
que é experiente, tem uma ótima educação em teologia - 
e, portanto, sabe mais sobre Mim do que outros - e, em 
seguida, alega ter sido dada autoridade para condenar os 
outros, que dizem falar em Meu Nome. Essa arrogância 
nunca poderia vir de Deus. 
Deus não é arrogante. Deus não é orgulhoso. Deus é 
gentil, amoroso e ainda firme em Sua instrução para com 
a Humanidade. Ele nunca iria dar permissão para 
qualquer profeta genuíno, verdadeiro discípulo ou santo 
servo, de ferir ou insultar outro em Meu Nome. 
Tenham cuidado com os falsos profetas, que não têm o 
Dom do Espírito Santo, pois eles vão levar vocês ao erro. 
Eles vão levá-los na direção oposta do caminho, que 
escolhi para cada um de vocês. Seu Jesus 
 
812. Eu estou presente na Santíssima 
Eucaristia, através do Ato da 
Transubstanciação 
Recebido domingo, 2 de junho de 2013, 22:15 
 
Minha muito amada filha, devo lembrar a todos os filhos 
de Deus sobre a Verdade da Minha Promessa de dar a 
Humanidade o Dom da Sagrada Eucaristia. 
Devo lembrá-los do Poder da Santíssima Eucaristia e do 
fato de que Sou Eu, seu amado Jesus, Que está 
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verdadeiramente Presente. Eu desisti do Meu Corpo, para 
salvá-los da condenação eterna. Eu lhes dei Meu Corpo, 
para que Eu possa permanecer dentro das suas almas. 
Eu estou presente na Santíssima Eucaristia, através do 
Ato da Transubstanciação. Expliquei isso muito 
claramente aos Meus Apóstolos na Última Ceia. Então, 
por que muitos de vocês não aceitam este grande Dom, 
dado a vocês por um grande preço? Este é o Meu 
Presente para vocês. Meu Corpo e Sangue vai reforçar as 
suas almas. Minha Presença Divina sustenta suas 
almas e fornece a todos aqueles, que aceitam a Minha 
Santa Eucaristia, com uma Graça especial, que vai 
lhes trazer para mais perto de Mim. 
Quando vocês Me fazem companhia durante a 
Adoração Eucarística, Eu lhes derramo os maiores 
Dons. Logo vocês vão achar difícil se afastar de Mim e Eu 
vou ficar mais perto de vocês. Seus corações vão estar 
entrelaçados com o Meu Sagrado Coração. 
Vocês nunca devem esquecer o Poder da Minha Santa 
Eucaristia, pois Ela mantém a Luz da Minha Presença 
no mundo! Sem Minha Presença Real na Eucaristia, 
vocês estariam perdidos e não seriam capazes de 
permanecer em um estado de Graça. 
Quando vocês forem privados do Meu Corpo, vocês vão 
começar a sentir-se vazios. Vocês serão separados de 
Mim e mesmo que provavelmente ainda vão Me amar, 
vocês vão lutar para permanecer em união Comigo. 
Seu Jesus 
 
813. Suas práticas pagãs vão levá-los para 
o inferno 
Recebido segunda-feira, 3 de junho de 2013, 21:50 
 
Minha muito amada filha, a flagelação, que Eu suporto 
neste momento, não é apenas por causa da traição 
pendente a 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 crescendo muito rapidamente e é 
encarado como uma nova cultura popular, uma 
alternativa para a crença no Deus Único e Verdadeiro. 
Ela assume muitas formas. Mas, o mais importante: ela 
será apresentada como diversão inofensiva, para quem se 
envolver em práticas da Nova Era (New Age) e como 
sendo uma parte importante do desenvolvimento pessoal - 
uma forma de humanismo e amor a si próprio. 
Este paganismo global foi predito para o Fim dos Tempos 
e muitas pessoas não podem vê-lo, pelo o que é. É um 
amor de si mesmo e de falsos deuses, em quem muitos 
depositam sua fé, para os assim chamados “benefícios 
mágicos”, que eles (as pessoas) acreditam que eles (os 
benefícios mágicos) têm para oferecer. 
Muitos, que buscam diversões, a fim de preencher o vazio 
em suas almas, fazem isso por meio da adulação de 
estátuas de Buda (Buddha), que se tornam fundamentais 
para suas vidas, suas casas e locais de trabalho. Eles se 
deixam levar por uma sensação de calma espiritual, 
quando praticam o paganismo da Nova Era (New Age), 
como Yoga, Reiki e a assim chamada “meditação”. Logo 
depois, eles se tornarão atraídos por um profundo anseio 
e vão continuar 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, Nova Era (New Age) ou outra, 
que lhes promete um grande conforto espiritual, e que se 
destina a capacitar para propósitos egoístas, saibam que 
isso nunca poderia vir de Deus! Qualquer doutrina, que diz 
a vocês para honrarem tais estátuas, que não são de 
Deus, ou onde vocês forem convidados a participar de 
práticas, que envolvam o ocultismo, devem ser evitados a 
todo custo! Vocês não sabem o que isso faz para suas 
almas, suas mentes e seus corpos? Eles os destroem. 
Muitas almas tornam-se infestadas por essas práticas, que 
abrem as portas das suas almas, permitindo que Satanás 
e seus demônios os devorem. Estas - e não se enganem - 
são práticas poderosas, que atraem espíritos maus! O uso 

de cartas de tarô, Yoga, Reiki e certos tipos de 
meditações, as quais abrangem as práticas pagãs, 
contaminam vocês. Com o tempo vocês podem ficar 
doentes e cheios de negro desespero, porque os espíritos 
do mal inserem nas suas vidas, a partir do qual não há 
fuga. 
Estes são os sinais de influências satânicas no mundo e 
muitos demônios vêm disfarçados como anjos de luz. É 
por isso que aqueles, que se tornam obcecados com 
cartões de anjos e que aceitam os assim chamados 
“mestres elevados”, dentro desta cultura dos anjos, estão 
abraçando o espírito do mal, que é apresentado como 
diversão inofensiva. 
A outra forma de paganismo encontra-se na prática do 
ateísmo. Aqueles de vocês, que são orgulhosos de 
seu ateísmo e que praticam boas vidas, que são 
bondosos e amorosos com os outros e tratam os seus 
vizinhos com respeito, saibam que o Reino dos Céus 
não é para vocês! Eu nunca poderia aceitá-los em Meu 
Reino, uma vez que vocês derem seu último suspiro, não 
importa o quanto isso vai quebrar Meu Coração. Se vocês 
não Me pedirem para aceitá-los, antes de morrer, Eu não 
posso ajudá-los, porque não posso intervir em seu livre 
arbítrio. Qualquer um que diz, que o ateísmo não importa, 
é um mentiroso! A Verdade é, que só aqueles, que Me 
aceitam e que reconhecem Deus, podem entrar em Meu 
Reino. 
Muitos de vocês, que vivem vidas tão confusas, e 
acreditam que tudo ficará bem, têm muito a aprender. É 
por isso que Meu Pai permite que o GRANDE ALERTA 
aconteça, pois sem ele, muitas almas mergulhariam direto 
no fogo do inferno. 
Sejam gratos que a Verdade está sendo dada a vocês, 
pois muito poucos dos Meus servos designados pregam 
sobre os perigos da vida pecaminosa, que vocês estão 
vivendo hoje, e sobre as terríveis consequências, que eles 
vão trazer. 
Suas práticas pagãs vão levar vocês para o inferno. Seu 
ateísmo irá separá-los de Mim. Somente o arrependimento 
pode salvá-los. Ouçam e aceitem a Verdade, mesmo que 
de mau gosto que vocês possam encontrá-la, e a vocês 
será dado o Dom da Vida Eterna - a vida, a qual vocês 
almejam agora, mas que nunca vai ser de vocês, se 
continuarem a idolatrar falsos deuses e a rejeitar-Me, 
Jesus Cristo. A escolha é somente sua. Ninguém mais 
pode fazer esta escolha, pois Deus lhes deu o livre 
arbítrio, para escolher entre o bem e o mal, e Ele nunca 
vai tirar isso de vocês, mesmo quando vocês escolhem o 
caminho errado. Seu Jesus 
 
814. Meu caminho é muito simples. Vocês 
podem seguir-Me como quiserem, mas 
devem honrar-Me em Minhas Igrejas 
Cristãs 
Recebido terça-feira, 4 de junho de 2013, 23:30 
 
Minha muito amada filha, muitos vão subir com 
entusiasmo este difícil caminho da Verdade, da mesma 
forma como estavam no caminho para o Monte Calvário. 
Esta é uma jornada desafiadora, repleta de muitos 
obstáculos. A maioria das pessoas vão achar esta subida 
dolorosa, pois muitas realizações acontecerão, incluindo o 
fato de que vocês serão desprezados por Me seguirem. 
Outros vão tentar impedi-los e vão usar todos os 
argumentos para trazê-los de volta, de modo que vocês se 
afastem de Mim. Outros vão gritar coisas terríveis e vão 
acusá-los, não como soldados de Cristo, mas como 
instrumentos de Satanás. 
Para aqueles sacerdotes e servos entre vocês, digo 
isso: vocês vão ser obrigados a deixar-Me nesta 
subida final até o topo. Esta subida é um símbolo do 
Caminho da Cruz. 
Todos os que Me seguem, para ajudar que a Verdade dos 
Meus Ensinamentos voltem a ser redescobertas no mundo 
de hoje - onde as pessoas têm vendas nos olhos e não 
conseguem diferenciar entre fato e ficção - vão sofrer um 
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tipo diferente de crueldade. Eles, Meus amados 
seguidores, serão atormentados com acusações de que 
pertencem a uma seita. Este insulto em especial sugere, 
que eles estão iludidos e não têm uma mentalidade sadia. 
Vocês devem perceber, que este tipo de acusação é 
projetado para criar dúvidas em suas mentes. 
Meu caminho é muito simples. Vocês podem seguir-Me 
como quiserem. Mas devem honrar-Me em 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 lhes pedirem para deixarem a Minha 
Igreja, não será diferente da época dos Meus Apóstolos, 
durante o Meu Tempo na Terra, a eles foi pedido para 
fazerem a mesma coisa. 
Ignorem as provocações, as zombarias e aqueles, que 
usam os Meus Ensinamentos e torcem-nos, para que eles 
possam denunciar Minhas Mensagens, dadas a vocês 
hoje. 
Andem de cabeça erguida e marchem para a frente 
com confiança, porque esta batalha irá derrotar o mal 
e as mentiras, plantadas pelo enganador, que lança 
uma terrível escuridão sobre pessoas inocentes, que 
não podem ver o que está acontecendo. 
Aqueles, que acham, que não têm força ou coragem para 
continuar, por favor, não tenham medo, pois Eu vou dar-
lhes Graças especiais, quando rezarem esta  
 
Cruzada de Oração (108): Escalando o Monte do 
Calvário 
 
Jesus, ajudai-me a encontrar coragem, bravura e 
ousadia, para me levantar e ser contado, para que eu 
possa juntar-me ao Vosso Exército Remanescente  
e escalar a mesma colina do Calvário, que Vós 
tivestes que suportar por meus pecados. 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 meus olhos para a 
Verdade! Ajudai-me, e ajudai todos aqueles, que 
responderem à Chamada para levar Vossa Cruz, a Vos 
seguirem com um coração profundo e humilde e que, 
por meu exemplo, outros tenham coragem de fazer o 
mesmo. Amém. 
 
Seu amado Jesus 
 
815. O resto dos Meus servos sagrados vão 
assinar um compromisso de fidelidade à 
nova religião mundial 
Recebido quinta-feira, 5 de junho de 2013, 17:45 
 
Minha muito amada filha, enfim mais dos Meus servos 
sagrados respondem ao Meu Chamado, embora fazê-
lo significa uma viagem muito solitária para eles. 
Seu dever é para com seus superiores, porque Eu tenho 
dado a Minha Igreja na Terra autoridade a afirmar-se 
sobre todos os filhos de Deus. Eles, Meus servos 
sagrados, devem aderir a todas as instruções dadas a 
eles por Minha Igreja, até o dia em que Meus 
Sacramentos forem alterados. Depois, Seu dever será 
para Comigo. 
Para aqueles dos Meus servos sagrados, que não 
acreditam nas profecias preditas, onde a Minha Igreja na 
Terra será destruída de dentro: vocês precisam rezar, 
para que Eu possa mantê-los fortes e leais aos Meus 
Ensinamentos, pois o dia da escuridão acabará com toda 
a Minha Santa Presença nos Tabernaculos ao redor do 
mundo. E quando isso acontecer, seu único dever será 
para Comigo, Jesus Cristo. 
Não deixem seus corações serem incomodados, porque 
uma vez que vocês proclamarem somente a Verdade dos 
Meus Ensinamentos e administrarem os Sacramentos nas 
maneiras em que foram ensinadas a vocês, esta será a 
sua Graça salvadora. Se e quando vocês forem 

instruídos a rejeitar a Verdade da Minha Igreja na 
Terra, então neste momento vocês terão que discernir. 
Este dia ainda não chegou, mas quando vocês forem 
solicitados por aqueles, dentre suas fileiras mais 
altas, para descartar a Sagrada Eucaristia, então 
vocês saberão, que lhes foi dada a Verdade. 
Quando vocês forem solicitados a aceitar certas doutrinas, 
antes do dia que vem, vocês vão saber em seus corações, 
que estas doutrinas nunca poderiam ser toleradas por 
Mim, vocês vão perceber a terrível realidade da 
destruição, que enfrenta a Igreja. 
Serão somente os bravos e os corajosos entre vocês, 
quem irão levantar-se para a Verdade. Quando eles 
tentarem fazer vocês aceitar em mentiras pagãs, quem 
permanecerá fiel a Mim? Continuem a administrar os 
Sacramentos do Batismo, da Santa Comunhão, a 
Confissão, a Crisma, o Matrimônio e Extrema Unção! 
O resto dos Meus servos sagrados vão assinar um 
compromisso de fidelidade à nova religião mundial. Será 
então, que vocês vão ser divididos em dois – 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 tolerância do pecado. 
Muitos de vocês não vão mais honrar-Me. Se não 
permanecerem fieis a Mim e alimentarem o Meu rebanho 
com mentiras, muitos serão perdidos para Mim. No 
entanto, quando estas almas perceberem que foram 
enganadas, Eu vou mostrar grande Misericórdia. Mas 
vocês, que foram treinados para entender Meus 
Ensinamentos, para honrar Minha Santa Palavra e 
administrar os Sacramentos Santíssimos, vão Me trair. 
Seu Jesus 
 
816. Muitas vezes as mentiras são 
revestidas de coisas boas 
Recebido quinta-feira, 6 de junho de 2013, 16:00 
 
Minha muita amada filha, como Eu anseio que o amor se 
multiplique no mundo, pois então os homens amariam 
verdadeiramente o seu próximo, assim como Meu Pai 
mandou e não haveria guerras! 
As guerras são resultado da falta da crença no Deus 
Único e Verdadeiro. Elas são causadas pelo medo, ódio e 
orgulho, tudo isso é aceso pelo poder de Satanás. Quanto 
mais as pessoas se afastam de Deus e rejeitam a 
necessidade de preparar suas almas para uma vida eterna 
gloriosa, em mais erros elas vão cair. Quando elas não 
puderem ver a Verdade, elas estarão predispostas a 
acreditar em mentiras. Muitas vezes as mentiras são 
revestidas de coisas boas, disfarçadas de ações 
desejáveis, atos legítimos, prazeres e como alternativas 
para o que é natural. 
O mal raramente será visto como tal, porque assim 
Satanás planeja o seu engano sobre a Humanidade. 
Ele, o maligno, cujas obras são vistas dentro das 
palavras, atos e ações de almas fracas, é cuidadoso 
em nunca revelar-se a si mesmo. Através das pobres 
almas, que ele infesta, ele se apresenta carinhoso, 
agradável e sempre vai mostrar uma fachada atraente. 
Astuto, ele vai levar as pessoas a cometerem atos de 
maldades, através da tentação, e ele vai fazer isso, 
aproveitando-se de suas fraquezas e de suas 
vulnerabilidades. Enquanto ele normalmente seduz 
através dos sentidos, ele também vai apelar para aqueles, 
que buscam a Verdade em sua fé. Isto é, quando ele, 
Satanás, vai levar as almas em uma armadilha, onde elas 
vão aceitar o mal como sendo bom. 
Somente quando elas se sentirem desconfortáveis e 
inquietas, é que vão perceber que algo está errado. Até 
então, o ódio e o desrespeito ao próximo terá sido 
manifestado dentro de suas almas. Depois elas vão 
acreditar que essas ações, em que embarcam em Nome 
de Deus, mas que O insultam, são para a Glória de Deus. 
Quando a guerra for criada em Nome de Deus, 
normalmente não é a Deus, a quem os exércitos do 
mundo prestam homenagem. Quando assassinam nações 
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e dizem que honram a Deus, eles se distanciam de Deus 
e se juntam com a besta. 
A besta está planejando a destruição da Humanidade 
de duas maneiras, neste momento do tempo. Em 
primeira instância, ele está destruindo a vida através 
do aborto, assassinato e guerra. Em segunda 
instância, ele está atacando a Minha Igreja na Terra, 
para que todas as igrejas, que honram a Mim, Jesus 
Cristo e Meu amado Pai, sejam destruídos. Dessa 
maneira, ele vai roubar almas e impedi-las de seguir a 
Verdade e de herdar o Meu Reino.  
Seu Jesus 
 
817. Vou fazer milagres em todo o mundo, 
para provar aos céticos que sou Eu, Jesus 
Cristo, que enviou Minha profetisa, para 
preparar todos vocês para Minha Segunda 
Vinda 
Recebido sexta-feira, 7 de junho de 2013, 23:45 
 
Minha muito 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 ouvem, devem dedicar seu tempo para 
garantir que a Minha Palavra seja espalhada e devem 
rezar pela salvação de todos os seus irmãos e irmãs. 
Meus amados discípulos, Minhas Graças estão sendo 
derramadas sobre vocês e vocês devem manter-se 
confiantes ao ajudar os outros a se prepararem para 
Minha Segunda Vinda. Mesmo quando eles gritarem 
obscenidades para vocês, vocês devem manter a calma. 
Esta Missão será a mais caluniada desde Minha 
Crucificação, mas saibam que é a Missão que irá 
salvar bilhões de almas. 
Este é o Meu tempo. É o tempo dedicado a Mim por Meu 
amado Pai, como combinado. É o momento para o Meu 
Reino, quando o Novo Céu e Nova Terra irão tornar-se 
como um. Assim como a Vontade de Meu Pai é feita no 
Céu, assim também vai ser feita na Terra. Tudo vai se 
tornar um. O ódio, o sofrimento e o poder do mal 
cessarão. Todo o esforço que vocês fazem agora, para 
salvar suas próprias almas e suas orações, para salvar os 
outros, vão valer a pena, não importa o quão difícil seja. 
Deixem eles rugir, flagelá-los, abusar de vocês, chamá-los 
de mentirosos e tratá-los cruelmente. Quanto mais vocês 
sofrerem, mais almas vocês vão trazer para Mim. 
Eu tracei este caminho, que é guardado por todos os 
Anjos do Céu. Todos espíritos malignos vão causar 
perturbações, criar obstáculos e tentar impedi-los de andar 
em Minha direção, mas será inútil. Eles não podem 
impedir-Me de estender a Mão para vocês, para trazê-los 
para mais perto de Mim; haverá bilhões de almas. 
Aqueles, que se recusam a se preparar agora, vão fazê-lo 
a tempo. Vocês não devem permitir a eles, que os 
retardem, pois o tempo é curto. 
A cada um de vocês do Meu Exército Remanescente 
será dado Graças especiais e Eu vou fazer milagres em 
todo o mundo, para provar aos céticos que sou Eu, Jesus 
Cristo, que enviou Minha profetisa, para preparar todos 
vocês para Minha Segunda Vinda.  
Seu Jesus 
 
818. A obsessão dos Meus filhos por bens 
materiais e a adulação de riqueza pessoal, 
separa os de Deus 
Recebido sábado, 8 de junho de 2013, 23:00 
 
Minha muito amada filha, como a Humanidade mergulha 
mais profundamente no pecado, eles continuam a buscar 
coisas materiais, nas quais acreditam que irão satisfazer a 
dor crua, que sentem por dentro, pois, quando eles estão 
longe de Mim, nada pode trazer-lhes conforto. Nem por 

um momento eles pensam em Mim, tão apegados estão 
na busca de coisas mundanas, coisas inúteis, que trazem 
nada, apenas um desejo de mais e mais. 
E há aqueles, que se tornam insaciáveis, por causa do 
amor por atrações mundanas. Eles se esforçam para ter 
mais, pois acreditam que a felicidade se resume em bens 
materiais. Eventualmente, eles constroem santuários para 
si. Isto é, quando eles mergulham em desespero, porque 
quanto mais riqueza e luxo adquirirem, mais confusos e 
distraídos se tornam. Eles perdem o interesse por outras 
pessoas, e em breve eles vão ficar isolados, como que 
presos em uma teia de aranha, tecido pelo espírito do mal, 
para prendê-los e destruir suas almas. 
A obsessão dos Meus filhos por bens materiais e a 
adulação de riqueza pessoal, separa os de Deus. Seu 
próprio amor por bens destrói o amor por seus 
vizinhos. Vocês vão se tornar egoístas a ponto, de não 
se importarem com as desgraças dos outros. Deste 
jeito vocês desobedecem a Palavra de Deus. 
Vocês devem parar suas buscas por riquezas! Assim 
então vocês vão se tornar mais puros de coração. Mas, 
permitam que este pecado tortuoso ofusque as suas 
mentes, e vocês nunca vão ser puros de alma, e, 
portanto, não poderão vir diante de Mim. Aqueles que 
são pobres, têm menos tentações para separa-los de Mim. 
Aqueles que são ricos, são pobres, pois eles têm 
muito a aprender, antes que possam se humilhar aos 
Meus Olhos. 
Quando vocês vão aprender que, quando o homem 
colocar prazeres mundanos ante Mim, ele não será capaz 
de preparar sua alma, para entrar no Meu Novo Paraíso? 
Seu Jesus 
 
819. Quando a Nova Jerusalém descer 
sobre o mundo, ao som de trombetas, as 
luzes vão encher os céus e tudo ficará em 
silêncio 
Recebido domingo, 9 de junho de 2013, 23:15 
 
Minha querida filha, a dor que você suporta fisicamente 
neste momento, é para salvar almas, que estão tão longe 
de Mim. Se você não oferecesse isso a Mim, como uma 
alma vítima, elas seriam perdidas para Mim para sempre. 
Lembre-se sempre o quanto Me dói e o quanto isso 
quebra Meu Coração, quando Eu perco apenas uma 
alma. 
Meu Amor pela Humanidade permanece intacto, pois 
nada poderia Me impedir de amar cada alma preciosa. 
Eu as amo tanto, que os Dons que Eu te dei, Minha filha, 
de ver todos os filhos de Deus, como Ele os vê, com uma 
pureza de coração, nunca acaba. É por isso você sofre 
tanto, Minha pequena. Não é por causa daqueles, cuja 
raiva insulta você, mas é por causa dessas almas, que 
estão em terrível escuridão e cujo destino te assusta, que 
você suporta estas novas aflições físicas. 
Por favor entenda que, quando você se torna impaciente e 
preocupada, por causa dessas provas dolorosas, que elas 
são nada, comparado ao intenso sofrimento que 
enfrentarão as almas, que serão tomadas pela besta. Isso 
vai significar nada, quando comparado com as almas, que 
devem suportar a dor que sofrem no Purgatório. Quão 
pouco isso vai significar para você, quando você ver como 
Eu vou pegar as almas, que de outra forma não seriam 
capazes de salvar-se do aperto mal da besta. 
Minha filha, não importa o quão doloroso este sofrimento 
é, isso não importará, quando Eu unir os filhos de Deus e 
quando o Paraíso mais glorioso descer no Grande Dia. 
Quando a Nova Jerusalém descer sobre o mundo, ao som 
de trombetas, as luzes vão encher os céus e tudo ficará 
em silêncio, antes o som dos Anjos, cujo canto atingirá 
todas as almas antes do momento final. Esta será a 
última hora, quando Eu vier a julgar os vivos e os 
mortos. 
Seu Jesus 
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820. Vocês não devem ter medo, porque o 
que Eu prometo é seu, e é a sua Herança 
Recebido segunda-feira, 10 de junho de 2013, 23:00 
 
Minha muito amada filha, o mundo deve ser informado de 
que Meu Tempo de voltar está próximo. Meu Tempo já 
começou, e Eu Me esforço para trazer a Humanidade em 
direção a Mim, antes do Meu Grande Dia. 
Eu Estou preparando todos vocês neste momento, 
contudo, muitos vão tapar seus ouvidos. Eu faço isso com 
amor, por cada um de vocês que Eu amo, por cada um de 
vocês pelo qual Eu dei o Meu Corpo. Vocês vão 
testemunhar a Minha Intervenção, quando Eu abrir os 
olhos da Humanidade e que será claramente 
testemunhada. 
Milagres acontecerão quando Minha Missão for aceita. 
Minha Presença será sentida, e Eu Me farei conhecido por 
meio de Grandes Atos de Misericórdia. Este plano é para 
atraí-los de volta, para levar aqueles de vocês, que não 
acreditam mais que Eu existo, para Minha Salvação 
Gloriosa. 
Eu Sou o Rei, Que reinará sobre o Novo Paraíso, 
prometido a Mim por Meu Pai. Para aqueles, que não 
Me conhecem: Ouçam-Me agora! Vocês são Meus. Eu os 
trago a Vida, não como vocês conhecem nesta Terra, mas 
a Vida Eterna. 
Vocês não devem ter medo, porque o que Eu prometo é 
seu, e é a sua Herança. 
Este é o Reino para o qual vocês nasceram, para que 
Deus, Meu amado Pai, possa recriar o mundo, como 
era no início. Ele é o Princípio, porque Ele o criou. Ele 
é o Fim, pois quando o Grande Dia vier, não haverá mais 
sofrimento, porque o Novo Começo - Vida Eterna - será 
apresentado a quem aceitar o Amor de Deus. Vocês 
devem tornar-se 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 a Vida Eterna, onde a morte será 
vencida, e com ela todo o mal. 
Vocês devem olhar para o futuro com antecipação! Vocês 
devem tentar ouvir estas Mensagens, porque elas (as 
mensagens deste Livro da Verdade) serão a tábua de 
salvação que vocês precisarão, pois os dias à frente 
vão ficar mais escuros. 
É Meu Desejo que nenhum de vocês se preocupe, sinta-
se incomodado, assustado e triste, porque Meu Dia 
Glorioso significará que Eu enxugarei todas as lágrimas, 
dores, tristezas e sofrimentos de vocês e os purificarei 
com Minha Grande Glória. 
Enfim, vocês vão experimentar a pura felicidade 
eterna. Tudo o que sempre imaginaram de ser um estado 
de Céu, será de vocês. 
Se vocês não podem responder-Me agora, por causa da 
falta de confiança, Eu vou lhes ajudar, se vocês Me 
chamarem. Peçam-Me o Dom da Confiança, através desta 
Cruzada de Orações:  
 
Cruzada de Orações (109): Pelo Dom da Confiança 
 
Ó meu querido Jesus, ajudai-me a confiar em Vós! 
A confiar em Vossa Promessa de voltar. A aceitar a 
Verdade da Vossa Segunda Vinda. A confiar na 
Promessa de Deus Pai, quando Ele disse que iria dar-
Vos o Vosso Reino. Ajudai-me a confiar em Vossos 
Ensinamentos, em Vosso Plano para salvar o mundo. 
Ajudai-me a aceitar Vossos Dons com Graça. Ajudai-
me a confiar em Vós, para que eu perca meu medo e 
para que eu possa permitir que Vosso Amor inunde o 
meu coração e a minha alma. Amém. 
 
Oh, como Eu anseio para confortar-lhes, aliviar seus 
medos, problemas e preocupações! Como Eu desejo fazer 
a transição o mais indolor possível, de modo que vocês 
não tenham que sofrer pela mão da besta, cujas obras 
serão vistas através dos inimigos de Deus. 

Se vocês confiarem em Mim completamente, e 
renderem-se à Minha Misericórdia, Eu prometo 
solenemente, que a Minha Misericórdia irá encurtar o 
tempo, quando o sofrimento humano aumentar, por 
causa da maldade daqueles, que querem causar seus 
sofrimentos. 
Eu prometo que a Minha Intervenção, por meio de 
milagres, vai despertar os que mais precisam de ajuda - a 
consciência da Verdade. Quando a Verdade de Deus for 
aceita por aqueles, que não entendem a Minha Promessa 
de voltar, mas que aceitá-la (a Verdade) dentro dos seus 
corações, então o sofrimento será reduzido e Eu vou 
mostrar Misericórdia para com bilhões de almas. 
Sua confiança em Mim, no entanto, vai ajudá-los a ver a 
Verdade. Quando aceitarem a Verdade, vocês aceitam as 
Chaves para o Meu Novo Reino. Seu Jesus 
 
821. Nunca façam isso, pois é o único 
pecado que, por sua hipocrisia, Me 
repugna! 
Recebido quarta-feira, 12 de junho de 2013, 23:50 
 
Minha muito amada filha, como Eu tento com todas as 
Minhas Forças inflamar as almas dos crentes, em primeiro 
lugar, nestas Minhas Santas Mensagens para o mundo, 
Eu devo advertir aqueles que falam mal da Minha Santa 
Palavra, mais uma vez. Enquanto Eu busco as almas 
daqueles mornos em sua fé, por que aqueles, que 
professam falar em Meu Nome, denunciam a Verdade, 
quando é dada a vocês pelo Cordeiro de Deus, através 
destas Mensagens? 
Que homem iria falar com vocês dessa forma, em Meu 
Santo Nome, e se atrever a estar diante de vocês? 
Ninguém. Somente por causa do Poder de Deus, Minha 
Palavra pode ser dada a vocês conhecida em linguagem 
clara. 
Os homens vão continuar a pecar; cometem pecados, que 
são os mesmos entre todos vocês no mundo, ou pecados 
de natureza grave. Todos vocês são pecadores. 
Um pecador não pode absolver outro pecador em Meu 
Nome, a não ser por Minha Autoridade, através do Ato da 
Confissão, que os liberta do pecado, por um curto tempo. 
Nenhum pecador pode condenar outro pecador em Meu 
Nome, porque ninguém tem este direito. Quando vocês 
condenam outro pecador, mesmo que ele seja culpado de 
um ato muito grave contra Deus, vocês se tornarão com a 
alma tão enegrecida como a da pessoa, a qual vocês 
condenaram abertamente em Meu Nome. 
Vocês não sabem como Me causam dor e tristeza, quando 
machucam um ao outro? Vocês ainda não Me 
entenderam? Será que não sabem por que Eu morri por 
vocês? Para aqueles de vocês, que ainda não 
compreendem a Verdade: vocês devem ouvir agora! Eu 
não lhes condeno por seus pecados, porque Eu os amo e 
vou lhes perdoar por qualquer pecado, não importa quão 
terrível o pecado possa ser. Mas, quando vocês declaram-
se, em Meu Nome, ser igual a Mim e julgam outro 
pecador, usando o Meu Nome, Eu vou condená-los 
também! 
Nenhum de vocês, não importa o quanto Eu os amo, 
pode julgar o outro! Somente a Mim, Jesus Cristo, foi 
dada a Autoridade por Meu Pai, para Julgar a 
Humanidade – a ninguém mais! Se vocês cometem 
este pecado, vocês vão ter que enfrentar Meu 
Julgamento. Nunca façam isso, pois é o único pecado 
que, por sua hipocrisia, Me repugna! 
O tempo, para que a Verdade seja testemunhada, está 
quase sobre a Humanidade. Não muitos, inclusive 
aqueles que professam fidelidade a Mim, vão 
responder ao Meu Chamado, até que Meu Pai derrame 
muitas punições. Tão cego vocês são para a Verdade da 
Vida Eterna, tão imune você estão a ouvir a Palavra de 
Deus, que a única maneira, em que vocês vão ouvir, será, 
quando os castigos caírem em cima de vocês. 
Quando os primeiros de muitos sucederem, muitos vão 
dizer que são catástrofes naturais, mas quando choverem 
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muito depressa em cima de vocês, e quando vocês não 
tiverem para onde correr, só então vão saber, que é a Mão 
de Deus, que recai sobre vocês. 
Meu Pai vai abalar o mundo inteiro. Aqueles de vocês, 
que estão na dúvida de que Ele existe, vão saber que 
estes eventos não podem ser atribuídos apenas à 
natureza. Aqueles de vocês, que acreditam em Mim, mas 
que ridicularizam estas Mensagens Divinas, vão comer 
suas palavras e vão querer cortar suas línguas, porque 
vão perceber em breve, como suas palavras vis Me 
insultaram. Vocês não só amaldiçoam a Deus, mas 
impedem esta Divina Missão de salvar almas. 
Para cada alma que Me recusam, vocês vão sofrer 
uma eternidade. Não será permitido a vocês ficarem 
rebeldes, na Presença de Deus. Lembrem-se, não importa 
o quanto Eu os amo, Eu vou intervir, se vocês tentarem 
sabotar a Obra de Deus, nesta Última Missão para salvar 
a Humanidade! 
O tempo, para o Livro da Verdade ser dado ao mundo, 
já ocorreu. Se vocês Me seguem, mas não Me aceitam 
agora, quando Eu os Chamo, não se preocupem, pois Eu 
não vou Julgá-los. Mas, se vocês tentarem impedir-Me de 
salvar os filhos de Deus, Eu vou derrubá-los. 
Seu Jesus, Salvador da Humanidade 
 
822. Deus não espera que vocês gastem 
seu tempo ignorando as questões do dia-a-
dia ou o tempo, que vocês gastam com a 
família e amigos 
Recebido sexta-feira, 14 de junho de 2013, 23:50 
 
Minha muito amada filha, quando um homem começa a 
acreditar em sua invencibilidade, ele está perdido. 
Muitas pessoas, que não aceitam que a vida na Terra é 
apenas uma pequena parte da sua jornada espiritual 
para o Meu Reino, estão perdendo muito tempo 
precioso. O tempo, que Eu Me refiro, é o tempo dado a 
vocês por Deus, no qual vocês devem viver de acordo 
com seus Mandamentos, se querem alcançar a Vida 
Eterna. Se vocês não aceitam Deus, então vocês vão para 
longe Dele. Se vocês fizerem isso, sua vida será 
encurtada, e assim, em vez do presente da Vida Eterna, a 
sua vida vai acabar quando morrerem nesta vida. Vocês 
não devem desperdiçar o tempo, dado a vocês nesta vida, 
por gastá-lo perseguindo coisas inúteis, que serão nada 
mais que poeira, no tempo. 
Deus não espera que vocês gastem seu tempo 
ignorando as questões do dia-a-dia ou o tempo que 
vocês gastam com a família e amigos. Isso não significa 
que, se vocês desfrutam os frutos da vida na Terra, que 
não podem aderir aos caminhos do Senhor. Vocês podem 
sim. 
Minha filha, Eu gostaria de tornar conhecido, que há muita 
confusão quanto aos Meus desejos para com a 
Humanidade, Eu desejo que vocês sigam os Meus 
Ensinamentos. 
Rir é bom. Companheirismo é importante. Desfrutar 
uma vida plena é bom, quando vocês mostram 
humildade e louvam a Deus e, em seguida, 
agradecem, até mesmo o menor dos prazeres. 
Qualquer presente, que vocês recebem nesta vida, para o 
bem dos outros, só pode vir de Deus. Como usar estes 
presentes será importante para a salvação das suas 
almas; se os Dons, fornecidos por Deus, forem 
compartilhados com outras pessoas. A alguns são dados 
grandes talentos, mas todas as almas nascem com Dons. 
Eles são destinados a ajudá-los a ajudar os outros. 
Aqueles, que nasceram com um talento para fazer 
negócios, têm a obrigação de garantir que isso seja bem 
utilizado, para o benefício dos outros. Outros vão usar 
seus Dons para cuidar dos seus vizinhos e para trazer 
alegria para a vida das outras pessoas. E também há as 
almas, que sofrem. Seu sofrimento também é um Dom, 
pois eles vão ajudar a salvar as almas dos outros, e ao 
fazê-lo, vão ganhar o maior Dom de todos: a Vida Eterna. 

A vida é dada por Deus por uma razão: É para dar Glória 
a Deus e incentivar seus filhos a unirem-se finalmente 
com Ele, para quando a vida mudar. Os filhos de Deus 
estão sendo preparados para esta mudança, quando, 
finalmente, a Vida Eterna gloriosa, prometida a Adão e 
Eva, se tornar deles. 
É importante tentar mostrar muito amor e compaixão para 
com os outros, como vocês esperam ser tratado por Mim, 
quando Eu vier para julgar. Todos os dias vocês devem 
perguntar-se, para cada ação que realizam: Isto iria 
agradar a Deus? Estou fazendo o suficiente, para seguir 
os Mandamentos de Deus? Estou quebrando as Leis de 
Deus, e se sim, quais serão as consequências? 
Ignorem as necessidades dos outros, e as suas 
necessidades serão ignoradas! Firam qualquer dos filhos 
de Deus com a intenção deliberada, e vocês vão sofrer! 
Matem qualquer dos filhos de Deus, e vocês não terão 
vida. A vida na Terra, embora possa trazer muito amor, 
alegria e esperança, é cheia de provações. Cada 
provação deve ser enfrentada e vocês têm que aceitar que 
isso é parte do Plano de Deus, para a purificação dos 
seus filhos. 
Quando vocês vivem as suas vidas sem reconhecer Deus, 
vocês estão vivendo a vida de acordo com seus próprios 
desejos. Quando vocês não definem normas, 
estabelecidas por Deus, vocês vão perder o seu caminho. 
Se vocês andarem para longe, não vão conseguir 
encontrar o caminho de volta, então vocês devem orar 
para que a Graça de Deus possa ajudá-los. 
Cada pedido, feito a Deus, se for para o bem da sua 
alma e para as necessidades de quem vocês amam, 
será sempre respondido. Seu Jesus 
 
823. Será dentro do Império Romano, que a 
grande abominação se levantará contra 
Mim 
Recebido sábado, 15 de junho de 2013, 16:48 
  
Minha muito amada filha, como Eu andei sozinho durante 
a lenta e dolorosa caminhada até o topo do Monte 
Calvário, assim também andará Meu Exército 
Remanescente. 
Quando Eu caminhei nesta colina torturante, Eu 
estava cercado por centenas de soldados romanos, 
que bloquearam os que ao longo do caminho queriam 
dar-Me conforto. No entanto, não era necessário esta 
grande quantidade de soldados, para escoltar apenas um 
homem, a sua presença era para demonstrar uma série de 
coisas. Eles queriam mostrar aos Meus seguidores e 
àqueles, que tentaram espalhar a Verdade dos Meus 
Ensinamentos, quem estava no comando. Este ato de 
agressão foi para ameaçar e intimidar àqueles, que 
ousavam mostrar fidelidade a Mim. 
Os Judeus negaram-Me e depois traíram-Me. Os romanos 
Me crucificaram e foi em Roma, que Meu amado Apóstolo 
Pedro foi instruído a formar a Minha Igreja na Terra, 
porque Eu queria Minha Igreja formada entre aqueles, que 
Me perseguiram. 
Como Minha Segunda Vinda acontecerá em breve, e 
como Minha Missão final para voltar, a fim de levar à 
Humanidade a salvação final, que Eu prometi, está 
revelada, a história vai se repetir. Os Judeus ainda vão 
negar-Me, até que o GRANDE ALERTA ocorra. Os 
inimigos de Deus se levantarão contra Mim, em todos os 
lugares. Aqueles, que Me amam, e aqueles, que dizem 
que Me representam, vão trair-Me. 
Será dentro do Império Romano, que a grande 
abominação se levantará contra Mim. Babilônia, a casa 
do Império Romano e onde as nações, que abandonaram 
a Deus em favor de falsos deuses estão localizadas, será 
a sede da qual todas as mentiras vão ser vomitadas. 
A besta com os 10 chifres é a Europa, e em Roma um 
exército se levantará contra Mim. Mais uma vez eles 
serão responsáveis pela crucificação, antes do 
Grande Dia. Eles vão trazer o insulto final, quando eles 
crucificarem e destruírem Meu Corpo Místico na Terra. 
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Meu Corpo é a Minha Igreja. Aqueles, que se separarem 
do Meu Corpo, optando por seguir uma nova doutrina, vão 
trair-Me, e ainda assim, eles terão a coragem de se 
levantar e dizer que vêm de Mim. 
Naquele dia, quando a nova religião mundial, que será 
aprovada por seções dentro da Igreja Católica, como 
predito, for dada a conhecer, o céu vai escurecer e um 
grande trovão ecoará sobre a Terra. Será como foi no 
segundo em que Eu dei Meu último suspiro na Cruz, 
quando a ira do Meu Pai foi lançada em cima do monte do 
Calvário. Quando isso acontecer, e acontecer o sinal, de 
que Minha Única e Verdadeira Igreja foi tirada e uma falsa 
abominação pagã substituí-la, vocês devem saber: Isto é, 
quando os castigos vão chover sobre a raça humana, em 
todos os lugares. 
Cada sinal lhes será dado do Céu, para alertar 
aqueles, que andam junto com o Falso Profeta e seu 
futuro cúmplice, o Anticristo, que seus dias serão 
contados. A eles será mostrado, o que é experimentar a 
ira do Meu Pai. Muitos bispos e sacerdotes vão perceber a 
Verdade nesta fase, e vão lutar contra este mal. Eles não 
vão Me abandonar e vão continuar a liderar Minha 
Verdadeira Igreja na Terra. Infelizmente, muitos não terão 
coragem de fazer isso e serão como cordeiros, sendo 
levados ao matadouro, mas eles serão consolados por 
saber que Eu nunca vou abandoná-los. Eu vou enviar-lhes 
muita ajuda e Meu Exército Remanescente vai levantar-se 
e espalhar os Evangelhos, quando eles forem empurrados 
para o lado, em todos os lugares. Eles vão pregar em 
todos os cantos do mundo e eles não vão ter medo. 
Seu amor por Mim vai derrotar o trabalho do 
Anticristo.  
Sua obediência a Mim e sua resposta à Minhas Cruzadas 
de Orações vão salvar bilhões de almas. 
E então, Meu Plano será concluído. Seu Jesus 
 
824. Deus existe em cada pessoa nascida 
neste mundo, independentemente da sua fé 
ou a crença dos seus pais 
Recebido sábado, 15 de junho de 2013, 23:44 
 
Eu Sou seu amado Jesus, Que trabalha através da sua 
alma. Mesmo quando você Me ignora, Eu Estou aqui. Eu 
trabalho através da sua alma, porque você Me deu, e 
como tal, você sempre vai sofrer por Mim e Comigo. 
Hoje, Minha filha, Eu apelo a todos aqueles, que dizem 
que não acreditam em Deus. Se vocês não acreditam 
em Deus, Eu devo agora explicar para que vocês 
compreendam que Deus realmente existe. Deus traz 
em cada forma de vida um senso de respeito e 
admiração, que sempre cria um sentimento de amor 
intenso dentro de uma alma, para com uma outra das 
Criações de Deus. 
Cada um de vocês é uma Criação de Deus. Este é um 
fato. Alguns de vocês nasceram com grande beleza. 
Alguns nasceram com defeitos. Outros nasceram com 
imperfeições terríveis. No entanto, todos nasceram porque 
Deus permite. 
Muitos de vocês vão justificar a prevenção da vida nos 
filhos de Deus, que são imperfeitos. Alguns de vocês vão 
matar filhos de Deus, dentro do útero e, em seguida, 
justificá-lo, a maioria das quais serão por razões egoístas. 
Por isso, vocês vão ser condenados, a menos que Me 
peçam para lhes perdoar. Vocês serão perdoados, mas 
somente, se vocês realmente se arrependerem pelo que 
fizeram, blasfemando contra Meu Pai. 
Alguns de vocês nasceram com imperfeições, que 
criam traumas em suas vidas. Por mais difícil que isso 
possa ser, vocês têm esse sofrimento para salvar 
outras pessoas, que, de outra forma, deixariam de 
existir. Aquelas almas, que desonram Meu Pai e que 
nunca irão pedir perdão por seus pecados, vão acabar no 
fogo do inferno, por toda a eternidade. Seu sofrimento 
vai ajudar a salvá-las, pois elas não podem e não vão 
salvar-se. Vocês escolhem esse sofrimento antes de 
nascerem. Vocês podem aceitar isso agora, ou talvez 

mais tarde, mas vocês estarão seguros em Meu Reino 
pois a Gloria será sua por toda a eternidade. Seu Jesus 
 
825. Eu Sou Amor. Eu sou Deus. Eles são 
um e a mesma coisa. 
Recebido quarta-feira, 19 de junho de 2013, 03:00 
 
Minha muito amada filha, Meu desejo para formar o 
núcleo do Meu Exército na Terra está sendo cumprido 
neste momento. De pequenas bolotas, eles serão 
espalhados e vão crescer e espalhar-se por toda parte. 
Minha filha, a fundação é a parte importante. Assim 
como um bebê, que quando é formado no útero, precisa 
de tempo e atenção, a fim de garantir o bem-estar da 
criança, que recebe alimento da placenta. Ela vai crescer 
lentamente, mas perfeitamente, até que finalmente ela vai 
ser expulsa do útero e estar pronta para viver a vida 
estabelecida a ela por Meu Pai. 
Com o nascimento do Meu Exército Remanescente será a 
mesma coisa. É necessário 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, vão unir-se, para 
construir um Exército formidável. Depois este Exército 
vai espalhar-se e crescer em todos os lugares, de uma só 
vez e com tanta força, que será difícil ignorá-lo. Aqueles, 
dentro do Meu Exército Remanescente, serão 
desprovidos de ego, orgulho e da necessidade de 
contar com a avaliação científica da Minha Palavra, 
que será exigida deles, para provar a Verdade de 
Deus. 
A ciência é um Dom de Deus, mas a ciência não pode 
explicar o Mistério de Deus. Então, aqueles que precisam 
do conforto de explicações lógicas, de como Eu Me 
comunico aos filhos de Deus na Terra, neste momento, 
vão se decepcionar. Não há uma resposta que irá 
satisfazê-los. 
Um dos maiores Dons que o homem recebeu é o Amor. O 
Amor não pode ser cientificamente explicado ou 
comprovado, pois ele vem do Espírito de Deus. Ele está 
presente em todos vocês. Vocês sentem isso. Ele é o elo, 
que mantém a Humanidade em conjunto, e que o poder 
do mal não pode prejudicar. 
Eu Sou Amor. Eu sou Deus. Eles são um e a mesma 
coisa. Sem Amor, vocês não poderiam ter vida. O Amor 
vai unir vocês, vai mantê-los fortes, vai mantê-los juntos. 
O Amor vai ajudá-los a trazer-Me almas. Seu Jesus 
 
826. A maior mentira é que Satanás pode 
prever o futuro, mas isso nunca pode ser 
Recebido sexta-feira, 21 de junho de 2013, 11:50 
 
Minha muito amada filha, como o paganismo continua a se 
espalhar como um vírus por todo o mundo, os homens 
começam a definir-se como Deus. Muitas seitas, que não 
aceitam a existência do Deus Verdadeiro, honram, em 
vez de Deus, a besta em seus templos. Estas pobres 
almas, cujo amor de si, que nasce a partir de uma 
ambição feroz, criaram templos, que descaradamente 
honram Satanás. Para muitas pessoas de fora, estes 
templos parecem igrejas, que honram a Deus, mas não se 
deixem enganar! Seu único propósito é para adorar a 
besta, que promete a eles vida eterna. Ele promete-lhes 
que, prestando homenagem ao seu amor-próprio, que 
substitui o amor de Deus, eles ganharão um paraíso 
eterno de prazer. 
As promessas, feitas pela besta, que se comunica com 
eles claramente, são projetadas para enganá-los a 
acreditar em uma mentira. Que, se eles se colocarem 
diante do altar da besta - o falso deus, que eles adoram 
em vez do Meu amado Pai - seus pedidos de prazeres 
mundanos e auto-gratificação serão recompensados. Se 
eles colocarem as suas necessidades em primeiro lugar, 
antes dos outros, eles acreditam, que serão capacitados 
com grande riqueza, controle e liberdade. 
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Estas pessoas são incentivadas que, se elas colocarem-
se diante de Deus e buscar tais poderes, serão capazes 
de derrotar o Reino Divino de Deus. Infelizmente, eles vão 
fazer o que for preciso, para alcançar sua ambição por 
riquezas e controle sobre os outros, através de pura 
ganância. Eles vão destruir a vida dos outros. Eles vão 
matar, a fim de alcançar seus objetivos, eles amaldiçoam 
a Deus todos os dias. 
Quando eles amaldiçoam a Deus, eles celebram 
missas negras, muitas das quais são feitas em 
segredo e com a participação de pessoas poderosas, 
incluindo aqueles, que dizem servir a Deus em Suas 
igrejas. Suas cerimônias satânicas são comuns e eles 
estão orgulhosos dos seus atos. Eles, orgulhosamente, 
proclamam seus edifícios a serem templos, porque não 
têm vergonha nas suas almas. Estes templos são criados 
para prestar homenagem a Satanás, não a Deus, mas 
eles deixam que vocês acreditem no contrário. 
Eles serão punidos por Mim por seus crimes contra a 
Humanidade e as blasfêmias contra Deus, das quais são 
culpados. Muitos deles blasfemam contra Meu Pai, 
usando os termos, que são únicos para Ele. Meu Pai 
disse: "Eu Sou o Começo". "Eu Sou" é utilizado para 
designar o seu amor por si mesmo e eles imitam cada 
ato sagrado, cada ação e repetem palavras, que foram 
dadas ao mundo por Deus, a fim de pervertê-Lo. 
Durante o Grande Castigo, seus templos serão 
dilacerados por Deus e eles vão se tornar estéreis e 
vazios, sem qualquer tipo de poder sobre os filhos de 
Deus. No entanto, a eles, 
como a todos os filhos de Deus, será dada a oportunidade 
de rejeitar Satanás, antes do Grande Dia. Alguns 
aceitarão Minha Mão de Misericórdia, mas muitos vão 
rejeitá-la, pois eles acreditam nas mentiras diabólicas, que 
são impressas em suas almas pela besta. 
Eles acreditam que, controlando o mundo, ampliando seus 
conhecimentos sobre o universo, controlando a vida, 
estendendo a vida humana e destruindo a população 
mundial, eles vão se tornar como Deus. 
Satanás é muito cuidadoso quanto à forma como ele 
captura as suas almas. Ele mostra para eles grandes 
visões do futuro, e diz a eles que são deles. Ele diz a eles 
sobre grandes eventos, que terão lugar no futuro, o que é 
deles para a tomada. Tudo isso são mentiras. Nada do 
que ele diz a eles é verdade. Satanás tem muitos poderes, 
que foram dados a ele por Deus, como Lúcifer, um dos 
anjos mais poderosos na hierarquia do Meu Pai. Ele 
mostra seus seguidores belas imagens de um futuro 
glorioso, e ele diz a eles que vai ser deles, se eles 
entregarem suas almas para ele. Eles acreditam em suas 
promessas do futuro. 
A maior mentira é que Satanás pode prever o futuro, 
mas isso nunca pode ser. A profecia só pode vir de 
Deus. A ninguém foi legado este Don, que só pode 
derramar dos Lábios de Deus. Satanás não pode predizer 
eventos futuros, cujos detalhes só podem ser dados aos 
profetas de Deus. Se vocês acreditam nas promessas de 
Satanás, as suas vidas se tornam uma mentira e a Vida 
Eterna não pode ser sua, até que aceitem a Verdade.  
Deus prometeu a vocês a Vida Eterna. Minha Promessa 
de voltar e levá-los para o Paraíso é Verdade. Não 
insultem a Deus, rejeitando a Verdade! Seu Jesus 
 
827. Deus Pai: Quando Meu Filho for 
considerado um pecador, saibam que esta 
será a maior blasfêmia 
Recebido domingo, 23 de junho de 2013, 18:18 
 
Minha querida filha, como é que os pais reagiriam, se 
soubessem que seus filhos enfrentariam a morte? Será 
que eles não lutariam até os ossos, para salvá-los deste 
mal? É exatamente por isto, que Eu agora intervenho no 
mundo, instruindo Meu Filho para dizer a Verdade, a fim 
de salvar a vida dos Meus filhos. 
São as pequenas coisas da vida, que têm um impacto em 
uma escala global. Se uma abelha mudar o seu 

comportamento, os polens não poderão ser criados, isso 
terá um efeito direto sobre a 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. Então, se as mentiras 
permeiam dentro das paredes da Igreja, sem a Minha 
intervenção, isso terá um impacto sobre a vida das almas. 
Será quando a Igreja, Que Ele criou, se voltar contra 
Ele, que a vida vai ser destruída. Esta infestação terá 
um impacto direto sobre todo o mundo, incluindo 
aqueles, que não acreditam na vida após a morte. Vai 
afetar até mesmo os de outras religiões, que não vêm de 
Mim. Quando as mentiras infestam o Corpo Místico do 
Meu Filho, Jesus Cristo, na Terra, elas vão causar 
doenças. Doenças, que, se não forem resolvidas, vão 
levar à morte. Portanto, como Deus, o Pai de toda a 
Criação, Eu não vou ficar para trás e permitir que Meus 
inimigos destruam as almas dos Meus filhos. 
Quando vocês forem confrontados com as mentiras, 
estas mentiras vão sair das bocas dos enganadores 
em um emaranhado confuso de disparate. Estas 
mentiras, que já começaram, são redigidas em 
linguagem humilde, mas disfarçam as maiores 
mentiras contra a Verdadeira doutrina da Igreja. 
Conheçam-nas por aquilo que são – enviadas, para 
persuadir vocês a cometerem o pecado. Quando Meu 
Filho for considerado um pecador, saibam que esta será a 
maior blasfêmia, porque isso é impossível. 
Eu enviei o Meu Filho como homem em carne e osso, 
como todos vocês, com uma exceção: Ele nasceu sem 
pecado, e portanto, Ele era incapaz disso. Qualquer um, 
que usar a Verdade e depois torcê-la, a fim de introduzir 
um novo significado para a Crucificação do Meu amado 
Filho, é um mentiroso. Ele não vem de Mim e é um inimigo 
do Meu Filho. 
Assistam agora, Meus pequenos filhos, como a besta e os 
demônios, que ele enviou, para levá-los para longe de 
Mim, vagueiam entre vocês! Vocês devem ser fortes! 
Vocês devem sempre lembrar que Meu Filho entregou-
lhes a Verdade, quando caminhou na Terra e quando 
morreu por seus pecados. Ele sacrificou seu Corpo para 
redimi-los, mas Ele nunca se tornou um pecador, pois 
Ele não é um de vocês. 
Vocês devem manter-se fieis à Minha Palavra e aos 
Ensinamentos do Meu Filho! Se vocês não fizerem isso, 
então vão ser tentados a aceitar mentiras, o que vai lhes 
trazer nada mais que sofrimento eterno. 
Seu amado Pai, Deus, o Altíssimo 
 
828. A Verdade irá libertá-los. Mentiras vão 
destruí-los. 
Recebido domingo, 23 de junho de 2013, 18:37 
 
Minha muito amada filha, como Meu Coração quebra, 
por causa do sofrimento dos Meus pobres servos 
amados, que começam a ver agora a confusão, que 
está sendo apresentada dentro da Minha Igreja. Para 
eles, Eu digo isso: Fiquem e façam o que vocês devem 
fazer para servir-Me, sob o telhado da Minha Igreja! 
Permaneçam firmes aos Meus Ensinamentos! Não 
aceitem novas e assim chamadas “explicações 
teológicas”, sobre Quem Sou Eu, o que fiz para a 
Humanidade ou como vou voltar para recolher todos os 
filhos de Deus, que aceitam a Minha Misericórdia. Confiem 
somente na Minha Santa Palavra, dada a vocês através 
dos Meus Apóstolos e na Santíssima Bíblia. Qualquer 
coisa, que difere dos Santos Sacramentos ou do que lhes 
foi dito sobre a necessidade da redenção - não aceitem-
na! 
Eu Sou a Verdade. A vocês têm sido dada a Verdade. Só 
a Verdade pode salvar as suas almas da condenação. A 
Verdade irá libertá-los. Mentiras vão destruí-los. Se vocês 
recitarem esta oração, Eu prometo solenemente a cada 
um de vocês, Meus preciosos servos sagrados, Graças 
extraordinárias, a fim de perseverarem em face da 
perseguição, pois a sua fé será testada até os limites: 
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Cruzada de Orações (110): Pelos sacerdotes: Para 
permanecerem fieis à Santa Palavra de Jesus 
 
Ó meu querido Jesus, Suplico-Vos para me manterdes 
forte e corajoso, para que eu possa defender a 
Verdade em Vosso Santíssimo Nome. Eu imploro: dai-
me a Graça de que eu preciso, para dar testemunho da 
Vossa Santa Palavra, em todos os momentos. 
Capacitai-me a suportar as pressões para promover 
inverdades, quando eu sei em meu coração, que elas 
Vos ofendem. Ajudai-me a permanecer fiel à Vossa 
Santa Palavra, até o dia da minha morte. Amém. 
 
Para os Meus servos sagrados: Tenho mais uma palavra 
de cautela para lhes dar: 
Vocês devem defender o Dom da Reconciliação e 
reconhecer, que somente aqueles, que se arrependem 
dos seus pecados e aceitam-Me, Jesus Cristo, como a 
chave para a sua salvação, irão juntar-se Comigo no 
Paraíso. Seu Jesus 
 
829. Mãe de Deus: Vocês devem manter-se 
fieis ao que o Meu Filho os ensinou! Ele era 
como vocês em tudo, exceto no pecado. 
Recebido segunda-feira, 24 de junho de 2013, 14:18 
 
Eu sou a sua amada Mãe, Rainha de todos os Anjos, Mãe 
de Deus. Eu sou a Imaculada Conceição. 
Meus filhos, vocês não sabem que, neste momento, Meu 
Filho está orientando todos os que vieram antes Dele com 
um coração aberto? 
A fim de dar testemunho ao Senhor Deus, através do Seu 
único Filho, vocês devem manter-se fieis aos Seus 
Ensinamentos! Eles são esculpidos em pedra e, como tal, 
nunca podem mudar. A Verdade nunca pode mudar. A 
todos os filhos de Deus foi dada a Verdade, mas nem 
todos aceitaram Quem Ele era ou de onde Ele veio. 
Aqueles, que não aceitam a Verdade, dada à Humanidade 
pela Crucificação do Meu amado Filho, Jesus Cristo, 
nunca devem esquecer o que Ele lhes disse! 
Ele explicou tudo para vocês. Nada mudou. Vocês 
devem manter-se alertas em todos os momentos, pois 
já estão sendo enganados, e em breve muitos de 
vocês vão cair no erro. 
Pecado é pecado. Ele está desagradando a Deus, mas 
será perdoado quando o arrependimento for mostrado e 
vocês pedirem por redenção. As Graças da Vida Eterna 
são para todos os filhos de Deus, que pedirem por elas. A 
cada filho de Deus, através da Misericórdia do Meu 
Filho, será dado tempo e, em seguida, um grande 
Presente, para lembrá-los da Verdade. Desta forma, a 
maioria da população do mundo pode e vai ser salva e, 
em seguida, eles terão o Dom da Vida no Novo Paraíso. 
Como pecador, vocês devem continuar a pedir perdão ao 
Meu Filho, a fim de permanecerem em Estado de Graça! 
Vocês não podem ser perdoados por seus pecados, se 
não pedirem ao Meu Filho o Dom da Reconciliação. 
Vocês devem manter-se fieis ao que o Meu Filho os 
ensinou. Ele era como vocês em tudo, exceto no 
pecado. Deus é Todo-Poderoso. Deus é Amor. Deus é 
Perfeito. Deus, sendo homem (Jesus), nunca poderia ser 
tentado a cometer o pecado. 
Vão em paz, queridos filhos, e se permanecerem firmes e 
fieis à Verdade, que só pode vir de Deus, vocês vão viver 
uma vida plena e gloriosa em corpo e alma e em perfeita 
harmonia com o Meu Filho. Sua Mãe, Mãe da Salvação 
 
830. Muitos poucos encontram conforto em 
Mim. Eu espero pacientemente e, ainda 
assim, eles não virão a Mim 
Recebido terça-feira, 25 de junho de 2013, 20:45 
 
Minha muito amada filha, Minhas Lágrimas caem hoje, 
porque a miséria do mal, que se manifestou dentro dos 
corações dos homens, aumenta. Eles se tornaram tão 
endurecidos, que em seus corações de pedra, não 

deixam espaço para Mim, Jesus Cristo, para 
receberem consolo. 
Meu Coração se ergue agora com tristeza, para os 
Cristãos, que se afastaram da Verdade e tudo o que Eu os 
ensinei. Muitos poucos encontram conforto em Mim. Eu 
espero pacientemente e, ainda assim, eles não virão para 
Mim. Eles criaram uma parede, que os separa de Mim, e 
falam da boca para fora sobre a Minha Promessa de 
voltar. Quanto eles se esqueceram do que Eu disse, do 
que Eu fiz para salvá-los e do que Eu disse a eles através 
do Livro do Meu Pai, para esperar o tempo, quando se 
aproximar! 
Meus pobres, pobres filhos! Se quiserem receber o 
conforto e facilitar a dor das suas provações dolorosas e 
difíceis nesta vida, em primeiro lugar, Eu preciso despertar 
amor por Mim em seus corações. Vocês devem estender 
seus braços e Me chamar agora, neste momento, se 
querem que Eu faça a transição sem dor. 
Eu não tenho nenhum desejo de infligir sofrimento aos 
filhos de Deus. Mas, rejeitando a Verdade dos Meus 
Ensinamentos e as Leis, estabelecidas por Meu Pai, eles 
vão ser arrastados para uma batalha terrível com o 
espírito do mal, antes que a Minha Misericórdia possa 
trazê-los aos Meus Braços, quando Eu vier salvá-los. 
Quão pouca confiança eles têm em seus corações, para 
com o Único e Verdadeiro Deus! Quão irreverente eles 
são e quão rápido eles abraçam as falsidades, a fim de 
satisfazer o seu desejo pelo pecado. Como eles são 
ingênuos, quando aceitam mentiras, para adequar seu 
estilo de vida, a fim de justificar o pecado. 
Qualquer cois plausível, que justifica o pecado através do 
intelecto humano, é o único caminho que escolhem, para 
que possam viver suas vidas como quiserem. A Verdade 
é tão difícil de engolir e é tão difícil de digerir, que 
sacrifícios da carne têm que ser feitos, a fim de aceitá-
la. A Verdade, se e quando for aceita, é preciso muita 
coragem e somente aqueles, que têm o Dom da 
humildade, podem realmente abraçá-la com facilidade. 
Aqueles, que realmente buscam a Verdade de Deus, são 
muitas vezes enganados por aqueles, que dizem que 
proclamam a Palavra de Deus. O único lugar onde vocês 
vão encontrar a Verdade, está na Santíssima Bíblia e na 
Minha Santa Palavra, dada a vocês através destas 
Mensagens. Minhas Mensagens defendem a Santa 
Palavra de Deus, que está estabelecida no Livro do Meu 
Pai. 
Me amar não é fácil, pois vocês só podem vir a Mim, como 
uma simples criança. Seus ares e graças, que apresentam 
ao mundo no seu dia-a-dia, devem ser deixado de lado. 
Vocês só podem vir a Mim, como uma criança simples e 
confiante. Vocês devem colocar-se diante de Mim e pedir-
Me para levá-los, moldá-los e ajudá-los a trilhar o caminho 
certo para a santidade e, em seguida, confiar em Mim 
completamente. 
Depois de entregar tudo para Mim, Eu vou levantá-los, 
tirar-lhes o medo e Eu vou levá-los para o Meu Reino. 
Mesmo assim, com o Amor de Deus em suas almas, 
vocês vão achar difícil este caminho. Mas, será como se 
as teias de aranhas fossem removidas, porque, uma vez 
que a Verdade tornar-se clara, não haverá outro caminho, 
que vocês vão querer andar. Pois este é o único caminho, 
que os levará ao Paraíso e este é o caminho, que vocês 
devem tomar para vir a Mim, Jesus Cristo. Pois Eu Sou o 
Caminho. Seu Jesus 
 
831. Mãe da Salvação: Tragam-Me seus 
filhos, para que, como verdadeira Mãe de 
todos os filhos de Deus, Eu possa 
consagrá-los ao Meu Filho 
Recebido quarta-feira, 26 de junho de 2013, 16:50 
 
Meus queridos filhos, como sua Mãe, Eu lhes peço que 
tragam-Me seus filhos, para que, como verdadeira Mãe de 
todos os filhos de Deus, Eu possa consagrá-los ao Meu 
Filho, Jesus Cristo. 
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Quando vocês, através de Mim, a Mãe da Salvação, 
consagrarem seus filhos ao Meu Filho, Eu vou 
apresentá-los ao Meu Filho, para que Ele possa 
conceder grandes Graças sobre as almas deles. 
Vocês nunca devem esquecer o Amor que Meu Filho tem 
para com os filhos de Deus. Não importa a idade que 
eles têm, se vocês os oferecem ao Meu Filho, para a 
santificação das suas almas, através de Mim, Sua Mãe 
Santíssima, suas orações serão respondidas. Aqui está 
uma Cruzada de Orações para seus filhos. Se rezarem-na 
todos os dias, esta oração vai trazer os seus filhos para 
perto do Coração Misericordioso de Jesus. 
 
Cruzada de Oração (111): Para consagrar seus filhos a 
Jesus Cristo 
 
Ó querida Mãe da Salvação, eu consagro meus filhos 
(nome dos filhos aqui) ao Vosso Filho, para que Ele 
possa trazer-lhes paz de espírito e amor no coração. 
Por favor, rezai para que meus filhos sejam aceitos 
nos Braços Misericordiosos do Vosso Filho, e 
protegidos de danos. Ajudai-os a permanecerem fiéis 
à Santa Palavra de Deus, especialmente nos 
momentos em que forem tentados a se afastar Dele. 
Amém. 
 
O Meu pedido, em seu nome, por seus amados filhos, 
será aceito por Meu Filho, como um Dom especial a Mim, 
Sua Mãe. Eu Me elevo para cumprir a Minha promessa ao 
Meu Filho, pois a Minha Missão, de ajudar a salvar as 
almas perdidas dos filhos de Deus, começou neste 
momento. O Meu papel como a Mãe da Salvação 
começou com Dons sinceros e especiais, através da 
Minha intercessão, para conceder a Misericórdia de Deus 
sobre os pecadores, e serão dados em abundância a 
todos aqueles que Me chamarem. 
Vão em paz, filhos. Eu, a sua amada Mãe da Salvação, 
sempre vou responder às suas chamadas, se vocês 
solicitarem a salvação das almas. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
832. Minha Justiça cairá sobre todos 
aqueles, que impedem a Santa Palavra de 
Deus de ser dada a conhecer ao mundo 
Recebido quinta-feira, 27 de junho de 2013, 23:20 
 
Minha muito filha amada, não permita que Minhas 
Revelações lhe causem dor ou medo. Você é guiada por 
Mim e mesmo quando o sofrimento se tornar insuportável, 
por favor lembre-se das Minhas Palavras! 
Meu Pai prometeu, por meio dos profetas antigos, que Ele 
enviaria o profeta final, o mensageiro final. Não importa o 
quão temeroso isso possa ser ou quão aterrorizados 
vocês se sintam, saibam que, por este ato, a Aliança 
Final de Deus pode ser levada à realização. 
Digo-lhes agora: temam aqueles de vocês, que insultam a 
Palavra de Deus! Lancem seus olhos para baixo e 
cubram-nos com suas mãos, especialmente aqueles de 
vocês, que cospem na Minha Cara neste momento, por 
causa destas Minhas Mensagens de Reconciliação! Vocês 
não são dignos de estar na Minha Presença! Vocês, que 
zombam de Mim agora, vão ser atormentados e 
continuarão a ser atormentados até o Grande Dia, 
porque vocês vão perder para Mim as almas, que Eu 
tanto desejo. 
Para os Meus servos sagrados, quem zombam da Minha 
Intervenção, através destas Mensagens: seu dia chegará, 
quando Eu perguntar a vocês sobre isso: Enquanto vocês 
gastam muito do seu tempo negando Minha Verdadeira 
Voz, quantas almas vocês enviaram para Mim? E quantas 
almas vocês afastaram de Mim? Por estes atos, Eu vou 
Julgá-los! 
Aqueles entre vocês, que gritam blasfêmias contra o 
Espírito Santo, saibam que: antes do Grande Dia, e 
como um sinal para todos, vocês serão derrubados! 
Nem uma palavra vai escapar dos seus lábios e por 

este ato, vocês serão conhecidos entre seu rebanho - 
o mesmo rebanho, ao qual vocês disseram para 
ignorar estas Mensagens, e que elas não vêm de 
Deus. Naquele dia, seus seguidores vão saber a Verdade 
e vocês vão cair diante de Mim. Eu não faço nenhuma 
apologia por este aviso. Se vocês sujarem a Palavra do 
Espírito Santo, Eu vou expulsá-los para longe de Mim e 
haverá gritos terríveis de vocês e de todos aqueles, que 
vocês vão levar para o deserto. 
Minha Justiça cairá sobre todos aqueles, que 
impedem a Santa Palavra de Deus de ser dada a 
conhecer ao mundo. O pior castigo será deles, e a dor 
que vão sentir, vai ser pior do que a dor do nível mais 
baixo do Purgatório. Sua maldade choca muitas boas 
almas inocentes, que são fiéis à Minha Igreja na Terra. 
Sua crueldade, que será revelada no tempo, será vista por 
muitos e, em seguida, sua verdadeira fidelidade à Palavra 
de Deus será finalmente testada. Depois, vocês vão estar 
diante de Mim no Grande Dia, quando Eu vier para 
recuperar todos os filhos de Deus - quando Eu vier para 
libertá-los do exílio e levá-los para a sua morada final de 
Amor e de Paz, para a Nova Era do Meu Novo Paraíso. 
Isto é, quando o Céu e a Terra se tornarem um. 
Seu Salvador, Jesus Cristo 
 
833. A mudança da celebração da Missa em 
breve será apresentada na Minha Igreja 
Recebido sábado, 29 de junho de 2013, 21:13 
 
Minha muito amada filha, você deve ignorar o ódio que 
está sendo derramado das bocas daqueles, que afirmam 
ser pessoas santas e seguidores leais da Minha amada 
Mãe. Saiba que o ódio mostrado contra você, vai ser pior 
do que com qualquer outro profeta, que veio antes de 
você. Digo isto não para assustá-la, mas apenas para que 
você aceite esse fato e, em seguida, ignore esta maldade. 
Sempre que a Presença de Deus for dada a conhecer 
entre os homens, produzirá uma reação feroz da besta, 
que trabalha através de outras pessoas, para negar a 
Palavra de Deus. 
Minha filha, a mudança da celebração da Missa em breve 
será apresentada na Minha Igreja. Vai ser muito confuso e 
muitos não vão perceber as mentiras, que serão 
apresentadas dentro das novas orações. Minha Presença 
será negada das formas mais sutis, mas aqueles que 
seguem as novas mudanças, nas quais a Minha Presença 
será negada, não serão capazes de realizar o Sacrifício a 
Deus da maneira, em que deve ser. Minha filha, esta 
revelação vai fazer com que você seja desprezada, 
mas você deve saber, que isto foi predito. Meus 
seguidores serão informados, de que a Sagrada 
Comunhão é para todas as pessoas - em todos os 
lugares – unindo-os como um só, para demonstrar 
amor um ao outro. Lentamente, mas seguramente, a 
Santa Missa não será mais sobre o Meu Santo Sacrifício. 
Em vez disso, a cerimônia será criada para prestar 
homenagem aos homens e vocês vão ser levados a 
testemunhar um confronto diante dos Meus Altares 
Sagrados e todos os Tabernáculos do mundo. 
Está próximo o dia, em que cessarão os sacrifícios 
diários. Saibam que Eu venho para avisá-los disso agora, 
de modo que vocês não venham a passar fome. Quando 
forem privados da Minha Presença, vocês estarão vazios 
do Meu Espírito e vão achar difícil manterem-se perto de 
Mim. 
Nas palavras, que serão usadas para enganar-lhes, vai 
ser incluída a frase "para o bem de todos - para a 
unificação de todos os filhos de Deus." A Missa terá 
um novo significado. Minha Morte na Cruz será esquecida 
e todas as razões para isso serão redefinidas. Lembrem-
se neste dia das Minhas Palavras, que digo para vocês 
agora! Aceitem a substituição, e a Minha Presença irá 
desaparecer! Eu estarei com vocês, mas não vai ser o 
Meu Corpo, que vocês vão receber. 
Para aqueles, que não acreditam neste plano perverso, 
que já foi criado, a fim de eliminar todos os Meus 
vestígios, Eu digo isso agora: Quando Eu for embora, 
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vocês vão Me procurar? Quando a Minha Santa Eucaristia 
for corrompida, vocês vão dar desculpas para os 
responsáveis? Vocês vão Me seguir e ouvir a Verdade, 
quando forem cercados por mentiras? 
A escolha será sua. Seu Jesus 
 
834. Vocês serão acusados de conspirar 
contra Minha Própria Igreja, mas o seu 
único crime será por defender a Verdade 
Recebido domingo, 30 de junho de 2013, 23:10 
 
Minha muito amada filha, nem por um momento o mal vai 
parar com a perseguição àqueles, que Me amam. Quando 
as almas estão perto de Mim e quando o seu amor por 
Mim cresce, ele sempre vai estar lá, tentando atraí-los 
para levá-los para longe de Mim. 
Quando vocês salvam almas através das suas orações, o 
mal vai derramar toda a fúria contra vocês e vocês vão se 
sentir magoados, porque vão se tornar um alvo de críticas, 
especialmente daqueles, que vocês amam. Vocês devem 
se acostumar com essa dor e tristeza, por Me seguirem e 
por aceitarem a Minha Intervenção, através destas 
Mensagens. Elas trazem consigo uma terrível 
flagelação, pois estas Mensagens serão responsáveis 
pela salvação de mais de 7 bilhões de pessoas. 
Quando o diabo sabe que ele está a perder almas para 
Mim, ele usa de todos os meios necessários, para criar 
dúvidas nas mentes de quem é leal a Mim e, em seguida, 
ele cria um atrito terrível entre os Meus seguidores. Vocês 
devem reconhecer o trabalho do diabo pelo o que é, e 
saber que, quanto mais vocês forem perseguidos por 
aceitar a Minha Mão de Misericórdia, vocês estão 
seguindo a Verdade. Somente contra a Palavra de Deus, 
presente na sua forma mais poderosa - quando o Espírito 
Santo tornar-se evidente entre os grupos de filhos de 
Deus - o maligno luta mais duro. Ele, Satanás, está furioso 
por causa desta Missão. E para aqueles de vocês, que 
duvidam da Minha Palavra, dada neste momento, saibam 
disso: 
Somente a Minha Palavra pode provocar tal 
indignação, mesmo entre aqueles, que acreditam em 
Mim e que seguem os Meus Ensinamentos. Nenhum 
de vocês é imune aos ataques. Vocês, Meus preciosos 
seguidores, vão receber os ataques das más línguas 
contra Mim. Vão cuspir em vocês, rir de vocês e serão 
ridicularizados. Vocês serão acusados de conspirar 
contra Minha Própria Igreja, mas o seu único crime 
será por defender a Verdade. Aqueles, que defenderam 
a Palavra de Deus e que se recusaram a desviar-se da 
Verdade, sempre sofreram pelas mãos daqueles, que se 
colocaram como os maiores dos representantes de Deus, 
ante aquelas pobres almas, que realmente Me amavam. 
Há uma diferença entre aqueles que dizem que são 
melhor informados e, portanto, mais dignos de julgar os 
outros em Meu Nome, do que aqueles, que simplesmente 
Me amam. Vocês só podem se levantar e declarar seu 
amor por Mim, se seguirem o Meu Exemplo. Eu nunca 
diria que um homem é melhor do que o outro - pois 
todos vocês são pecadores. No entanto, Eu nunca iria 
aceitar aqueles, que dizem saber tudo sobre Mim e que 
agem com superioridade sobre os outros. Aqueles que 
dizem que Me conhecem, e insultam o outro em Meu 
Nome, realmente não Me conhecem. 
Quando o diabo tenta silenciar outras almas, que 
proclamam a Verdade de Deus, ele as enche com ego, 
orgulho e raiva. Estas são as três características, pelas 
quais vocês vão saber que ele está presente em uma 
alma. Como estas almas vão sofrer, especialmente agora, 
quando esta Missão, a mais esperada, está sendo vivida 
entre vocês! Cada um de vocês, que responde ao Meu 
chamado, terá que enfrentar abuso e ridicularização 
pública, tão perverso será a efusão do ódio, que vai tirar o 
seu fôlego. Eu quero que entendam que o alvo deste ódio 
não são vocês, mas sou Eu. Satanás quer calar a Minha 
Voz, pois Eu quero salvá-los de seu plano perverso, que 
foi cuidadosamente orquestrado e planejado por um longo 

tempo. Não pode haver vitória para a besta, mas ele sabe 
como Eu sofro, quando arrebata as almas de Mim. Não 
permitam que esta interferência possa cegá-los à 
Verdade! 
A Verdade irá salvar suas almas e quando vocês 
espalham a Verdade, vão trazer-Me mais almas. Por 
este meio, Eu vou derrotar a besta. Vocês estarão 
protegidos de todos os males, mas vão sofrer a 
indignidade e chamados de tolos. E tudo isso, porque 
vocês Me amam. Seu Jesus 
 
835. Mãe da Salvação: O que testemunhei, 
nunca poderia ser colocado no papel, tão 
vil foram as crueldades infligidas ao Seu 
Corpo Divino 
Recebido segunda-feira, 1° de julho de 2013, 16:43 
 
Minha filha, quando você sofre por Meu Filho, não tem 
problema gritar de dor, pois você é apenas humana. 
Quando Eu testemunhei a flagelação do Meu Filho e 
depois Sua terrível Crucificação, Eu estava fora de 
Mim de tristeza. E enquanto Eu observava Seu Corpo 
lamentável ter que suportar o que nenhum animal 
seria capaz de tolerar num matadouro, Eu desmaiei 
tantas vezes de choque, que Eu mal podia ficar de pé. 
Como Ele sofreu, ninguém nunca vai saber, porque o 
que Eu testemunhei, nunca poderia ser colocado no 
papel, tão vis foram as crueldades infligidas ao Seu 
Corpo Divino. É por isso que tão pouca descrição foi 
dada sobre os insultos degradantes, infligidos a Ele, 
pois seria tão chocante, que iria contaminar o Seu 
Santo Nome, por descrevê-los. 
Minha filha, suas dores físicas é só uma pequena fração 
da Sua dor. Você deve saber que, quando você sofre, que 
o Meu Filho só permite que Seu sofrimento se manifeste 
naqueles escolhidos por Ele. Através do dom do seu livre-
arbítrio ao Meu precioso Filho, Ele age assim, e isso 
ajuda-O a desafiar, derrotar e destruir o poder do mal. Ao 
fazer isso, você consagra a sua alma, bem como o seu 
corpo, e isto é um presente muito especial para Ele - um 
presente, que Lhe permite salvar outros. 
Por favor, então entenda que, quando o Meu Filho 
aumenta o sofrimento e quando Ele realmente sofre 
dentro de você, que isto é uma Graça, que você não deve 
rejeitar. Abrace-o! Você vai entender logo o quão 
poderoso o sofrimento é. Quando Meu Filho manifesta 
Suas feridas dentro do corpo de uma alma eleita, isso traz 
consigo uma terrível perseguição. Isto é, quando o 
maligno ataca com uma raiva grave e violenta. Você vai se 
assustar no início, mas agora que entende, você vai 
aceitar isso e simplesmente proteger-se através do recital 
do Meu Santíssimo Rosário, pelo menos três vezes ao dia. 
Por favor, Minha Filha, garanta que você não vai permitir 
que o medo a leve para longe desta Missão, pois é o que 
o maligno quer. Você deve levantar-se, resistir e 
permanecer em silêncio, quando o ódio contra você 
aumentar. 
Em uma Missão deste tamanho, estas provações devem 
ser esperadas. Esteja em paz e saiba, que todos os Anjos 
e Santos estão com você a orientá-la. 
Sua amada Mãe, Mãe de Deus, Mãe da Salvação 
 
836. Mãe da Salvação: Nenhuma porta foi 
aberta, para permitir que o Meu Filho viesse 
ao mundo com dignidade 
Recebido quarta-feira, 3 de julho de 2013, 12:57 
 
Minha querida filha, quando você for isolada e jogada para 
o deserto por causa desta Missão, é importante saber o 
motivo, o por que. Porque uma vez sabendo, será mais 
fácil para você aceitar 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. Como cada porta foi batida no Rosto de 
Deus, Que enviou o Seu único Filho para redimir os 
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homens do pecado, agora, quando Deus prepara o 
caminho para a Segunda Vinda do Seu Filho, será a 
mesma coisa. 
Como Deus prepara o mundo para este Grande Dia, as 
portas serão novamente fechadas, em desafio, contra a 
Palavra de Deus. Você, como mensageira, continuará a 
enfrentar uma feroz oposição. Muitos não vão somente 
manter as portas fechadas, isso vai ser só um insulto, eles 
vão gritar obscenidades terríveis e feri-la, Minha filha, 
porque não querem ouvir a Palavra de Deus. 
O espírito do mal prevalece neste momento crucial na 
história da Humanidade e irá esmagar até os mais santos 
dentre os filhos de Deus. Somente os mais corajosos vão 
resistir ao espírito do mal, que infestará milhões, para que 
eles rejeitem a Misericórdia do Meu Filho. 
Não são só as Mensagens, que serão odiadas, mas é o 
medo (*), porque, pela Misericórdia do Meu Filho, mais 
almas serão salvas das garras do maligno. O maligno 
trabalha e entra nos corações de muitas almas, 
especialmente naqueles, que estão perto do Meu Filho. 
São os seguidores devotos, dentro da Igreja do Meu Filho, 
que são o primeiro alvo do maligno, e ele fará com que a 
maioria deles fiquem contra a Palavra de Deus, neste 
momento. 
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 
conhecer o Meu Filho. Lembrem-se, a batalha pelas 
almas, contra o enganador, está sendo travada pelos 
Anjos e Santos no Reino do Meu Pai. E você, Minha filha, 
está no meio desta batalha e, como tal, torna-se um alvo 
fácil. 
É por causa da enormidade desta Missão e porque você é 
uma profetisa e não uma visionária, que vai trabalhar de 
forma isolada e por isso ser odiada entre os homens. Não 
permita que esta perseguição entristeça você ou faça com 
que se sinta que não é forte o suficiente, pois isso não 
pode ser. Você foi enviada e você está protegida e você 
vai se levantar e continuar a proclamar a Palavra de Deus, 
até o último dia. Isto foi previsto e quando as almas do 
mundo forem salvas e quando o Novo Reino – o Novo 
Paraíso - começar, e este sofrimento não vai ter nenhuma 
consequência. 
Alegre-se e não tenha medo! Eu, sua amada Mãe, vou 
orientar e proteger você, mesmo em sua hora mais 
escura, para que a Luz de Deus encha sua mente, corpo e 
alma, todos os dias. 
Eu te amo, Minha filha, e você deve saber que tem sido 
abençoada com o Dom da Perseverança. Tudo está agora 
nas Mãos de Deus. Você deve confiar Nele, em todos os 
momentos! 
Sua amada Mãe, Mãe de Deus, Mãe da Salvação 
 
* (As pessoas têm medo das Mensagens, porque o diabo 
o provoca, pois ele sabe que Deus, entregando a Verdade 
através destas Mensagens e com o Ato da Divina 
Misericórdia, que é o GRANDE ALERTA, muitas almas 
serão salvas das suas garras.) 
 
837. Em breve haverá fortes terremotos na 
Rússia e na China e eles acontecerão um 
após outro 
Recebido quarta-feira, 3 de julho de 2013, 13:30 
 
Minha muito amada filha, como Eu senti a sua falta e 
como Eu Me alegro que a escuridão espiritual, que cobriu 
você por dias, já se dissipou! Você deve continuar a recitar 
o Santo Rosário, a fim de proteger a si mesma e tudo 
ficará bem. 
A Terra vai tremer, como predito, e um terço dela vai 
ser queimada, como resultado direto dos pecados dos 
homens. A oração pode mitigar muitas destas 
chamas, que serão derramadas nas partes do mundo, 
onde as leis iníquas enfurecem Meu Pai. 
Os pecados contra as Leis de Deus serão tolerados, 
enquanto aqueles que conhecem a Verdade e aceitam a 

Palavra de Deus, honrá-Lo. Mas agora, aqueles, que 
vocês colocaram em posições de poder, viraram as costas 
para Deus. Por isso, eles serão punidos através das 
turbulências ecológicas. A purificação é o único meio para 
despertar a Humanidade, para que eles procurem 
arrependimento em suas almas. Outros meios, criando a 
conversão, não foram suficientes. Os homens vão sofrer 
uma grande série de castigos, pois eles continuam a 
abraçar o paganismo e matar uns aos outros. 
A Intervenção de Deus é necessária. Sem ela, vocês 
estariam abandonados. 
Em breve haverá fortes terremotos na Rússia e na China e 
eles acontecerão um após outro. 
Extremos climáticos e mudanças bruscas de 
temperaturas, de frio a muito quente, serão vistos. As 
estações do ano não serão mais visto na forma em 
que foram no passado. 
Inundações e tempestades do mar serão vistos em 
algumas partes do mundo, nunca vistos até agora. 
Nos países, que aprovavam leis iníquas contra Deus, 
terremotos vão sacudir suas terras, e aqueles que Me 
conhecem vão saber por que os terremotos estão 
ocorrendo. 
Quando os castigos ocorrerem, haverá uma segunda 
punição terrível, que será infligida em falsas igrejas, que 
deliberadamente bloqueiam a Verdade. Pois eles serão os 
mais afetados, por causa das almas que roubaram de 
Mim. 
Como Eu revelo mais sobre as profecias, que estão 
contidas nos Selos, os homens eventualmente 
reconhecerão a Verdade. E enquanto Deus é Amor ao 
mesmo tempo Ele é Justo, Seus castigos vão derramar 
sobre a Humanidade, para livrá-los de sua vaidade, ego e 
egoísmo, de modo que os homens possam tornar-se 
dignos de entrar no Novo Paraíso de Deus. Apenas 
àqueles com corações puros e humildes será dado este 
Dom. Seu Jesus 
 
838. Como a amargura divide as nações, a 
desconfiança e o medo vão continuar e 
causar agitação civil 
Recebido quarta-feira, 3 de julho de 2013, 23:15 
 
Minha muito amada filha, como predito, as guerras e 
tumultos espalham-se como fogo selvagem por toda a 
Terra. Grandes partes do mundo serão afetadas por 
guerras e rumores de discórdia. 
Como a amargura divide as nações, a desconfiança e 
o medo vão continuar e causar agitação civil, as leis 
não cristãs continuarão a aumentar, de modo que o 
assassinato e o aborto, bem como os atos contra os 
Santos Sacramentos, serão introduzidos em seus 
Países. Muitos serão levados ao pecado, por causa de 
tais leis, e muito em breve a dor da escuridão da alma vai 
estar presente e poucos serão capazes de ignorar isso. 
Eles vão perguntar: “Por que há um ambiente tão 
estranho, onde a confiança de um para com o outro 
desapareceu? Por que é difícil viver as nossas vidas, 
como ditado por Cristo, por medo de sermos rotulado 
como um tolo?” A resposta reside no fato de que os seus 
Países, um por um, não somente condenaram-Me mais 
uma vez, mas declararam o pecado de legalidade. 
Quando isso acontece, Satanás e seu exército cometem 
loucuras. 
Eles tornaram-se muito poderosos, porque todas as leis 
liberais, que toleram o pecado, se tornaram 
verdadeiramente aceitas, então, como resultado, não 
haverá paz nos corações dos homens. Seria como 
crianças que, roubadas dos seus pais e feitas prisioneiras, 
fossem alimentadas sutilmente, para compensar o fato 
delas estarem em cativeiro. Pois todos os prazeres, que 
lhes são oferecidos, não vão trazer conforto. Em vez 
disso, estes filhos vão se sentir inquietos, vazios e 
querendo sentir o verdadeiro amor, que só pode ser 
sentido pela presença dos pais. 
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A Presença de Deus ainda está em suas nações, mas 
como Eu, o Filho do Homem, estou sendo rapidamente 
descartado, através das apresentações das más leis em 
suas terras e em breve por suas igrejas, vocês serão 
como órfãos abandonados, e não saberão onde reclinar a 
cabeça. 
Sem Deus, não há paz. Sem Mim, Jesus Cristo, 
Presente através dos Meus Ensinamentos, vocês 
estão lentamente morrendo de fome. Não permitam que 
tais leis impeçam a sua devoção a Mim, pois neste 
momento mais do que qualquer outro momento, Eu virei 
para vocês e lhes darei o conforto que desejam. 
Eu os amo. Eu choro por sua desolação e Eu prometo que 
esta perseguição será de curta duração. Seu Jesus 
 
839. Deus Pai: Eu sei que o plano do aborto 
em todo o mundo é controlado 
Recebido quinta-feira, 4 de julho de 2013, 18:40 
 
Minha querida filha, Minha hora para intervir, com força, 
no mundo, em um momento de grande pecado contra 
Mim, chegou. 
Quando Eu testemunho os maiores insultos, que estão 
sendo perpetrados contra Mim, Minha paciência é testada 
e Minha Ira é agitada. 
Como o Criador de todas as coisas vivas, Eu Sou o 
Autor da vida. Eu a criei como Eu desejei e vou 
terminá-la de acordo com a Minha Santa Vontade. E 
quando o homem tentar interferir contra a Minha Vontade, 
Eu vou revidar, pois Eu não vou tolerar esse tipo de 
maldade. 
Para aqueles que matam qualquer um dos Meus filhos: 
sua vida vai terminar! Eu vou tirar a sua vida, não só no 
corpo, mas no espírito. Nenhuma vida eterna vai ser dada, 
e nem pode ser dada, para vocês. A vida que vocês 
tiraram, vai ser a sua ruína. Olho por olho, assim será o 
seu castigo. 
Aqueles de vocês, que continuam a destruir a vida de 
qualquer forma, prestem atenção! Eu sei o que vocês 
estão fazendo! Eu sei que o plano do aborto em todo o 
mundo é controlado por um grupo dentre vocês. Eu sei 
que estes Países, que se apressam através da legislação 
obscena, para justificar o aborto, são meros fantoches. 
Eles são mantidos por cordas, enquanto dançam ao som 
do Grupo mundial (Nova Ordem Mundial, New World 
Order), que obedece a um único mestre. Sua lealdade é 
para com a besta, cujo plano maior, para destruir centenas 
de milhões de vidas, foi conseguido, através do pecado do 
aborto. Os ainda não nascidos são um alvo fácil para eles. 
Eles usam o aborto, para interferir com Minhas Leis e com 
o grande Dom que Eu leguei ao homem: o Dom da Vida. 
A arrogância dos homens, unidos à besta pelo quadril e 
aqueles entre vocês, que ele enganou, Me enojam! Meu 
Amor é Poderoso, mas seu intento perverso, para destruir 
o que é Meu, será levado a uma parada tão abrupta, que 
vocês vão gritar por suas vidas! A vocês será mostrado 
pouca Misericórdia, a menos que chamem por Mim agora, 
através do Dom da Reconciliação. Cada um de vocês, que 
tolera, promove ou toma qualquer parte, à tomada da vida 
do nascituro: vão sofrer a mesma punição! Destruam 
estas vidas inocentes, e as suas próprias vidas serão 
tomadas! Tenho observado, com dores terríveis, como 
vocês Me insultaram ao longo do tempo! Seu tempo 
acabou, porque agora vocês serão severamente punidos, 
por este grave ato contra a Minha Divindade. 
Lembrem-se: Há pouco tempo para vocês abandonarem a 
sua aceitação ao aborto! Minha Ira em breve será 
despejada sobre os quatros cantos da Terra. É por 
causa do pecado do aborto, que o homem irá sofrer o 
pior castigo. Nenhum País será excluído destas 
punições. Somente aqueles, que não permitem o aborto, 
serão poupados da terrível dor, que vou infligir sobre o 
mundo. 
Como Autor da vida, nenhum homem tem o direito de ir 
contra Mim! Ninguém! Aquele que ousa desafiar-Me, 
imitando-Me em tirar a vida, será privado de toda a vida. 
Seu Pai, Deus o Altíssimo 

840. A Nova Ordem Mundial é a maior farsa 
contra o verdadeiro Deus Uno e Trino 
Recebido sexta-feira, 5 de julho de 2013, 14:10 
 
Minha muito amada filha, há uma religião, que Me causa 
o maior sofrimento, e é a religião falsa, que idolatra a 
besta. A Nova Ordem Mundial é a maior farsa contra o 
verdadeiro Deus Uno e Trino, e aqueles que pertencem à 
casa de Satanás, precisam de muita oração. Eles estão 
enganados em acreditar que existe outro Deus, que lhes 
ama. A eles foi dito que a Santíssima Trindade é uma 
falsidade e que Meu amado Pai é mau. Eles não aceitam 
que Ele os criou e suas cabeças estão cheias de tantas 
mentiras, que eles nunca vão abrir suas mentes para a 
Verdade. Devido à sua devoção ao ocultismo, eles estão 
envolvidos em forças satânicas, que devoraram suas 
almas, que estão cheias de ódio, não somente para com 
Deus, mas para com todos os filhos de Deus. 
Eles amam somente a si mesmos e sua sede de prazer 
enche-os com um insaciável desejo por mais. 
Nenhuma quantidade de prazeres mundanos irá 
satisfazê-los, e por isso eles almejam outras 
obscenidades. Eles têm prazer em tirar a vida e não têm 
qualquer arrependimento em suas almas, pelos brutais 
assassinatos, dos quais são culpados. Sua influência se 
espalha em toda a Terra, em todas as nações, e os 
seguidores do diabo se misturam entre os ricos, 
empresários, governos, realezas, organizações, incluindo 
os meios de comunicação, na aplicação da lei, no 
judiciário e na Igreja. 
Por favor, não subestimem seus poderes! Apesar de ser 
em poucos números, e de não ter se infiltrado em cada 
seção das suas comunidades, eles ainda vão fazer danos 
terríveis. Eles não somente venderam suas almas ao 
diabo, mas eles vão arrastar outras almas inocentes para 
o abismo com a besta e seus demônios. 
A todos que Me amam, se rezarem esta curta Cruzada 
de Orações, Eu estarei dando as Graças, para derrotar 
este grupo sinistro e poderoso, que Me amaldiçoam a 
cada segundo do dia: 
 
Cruzada de Orações (112): Pela Graça da Salvação 
 
Querido Jesus, peço-Vos para cobrirdes as almas 
daqueles, que foram infestados por Satanás, com 
Vossa Graça especial da Salvação! Libertai essas 
pobres almas da escravidão perversa, da qual elas 
não podem escapar! Amém. 
 
Estas pobres almas serão as primeiras a reivindicar a 
besta como sua propriedade, e cairão de rosto no chão, 
em adoração ao Anticristo. Vocês devem rezar muito, 
todos vocês, para que o poder que Satanás tem sobre 
eles, possa ser quebrado e que seus corações se abram 
para a Minha Misericórdia. Seu Jesus 
 
841. Ele vai usar a Verdade de Deus, para 
se esconder atrás, até o momento certo 
Recebido domingo, 7 de julho de 2013, 17:35 
 
Minha muito amada esposa, o que importa, se eles gritam 
ou xingam você em Meu Nome? Que importa, se todos 
aqueles, que proclamam a Minha Santíssima Palavra e 
que permanecem firmes na união Comigo, são algemados 
e espancados? Você não sabe que Meu Poder é Todo-
Poderoso e que Eu não posso ser quebrado, mesmo 
que eles queiram quebrar os Meus Ossos? 
Quando um médico luta para salvar a vida de um homem, 
seja qual for o custo, ele fará todo o possível para ter 
sucesso. Se ele for interrompido por outras pessoas, que 
tentarem impedi-lo, ele como um médico dedicado, irá 
ignorar todos os protestos e tentativas de intervirem contra 
as suas maneiras, se ele sabe em seu coração que pode 
salvar e vai salvar aquela vida. E assim ele continua, até 
que todos possam ver os frutos do seu trabalho. Ele vai 
perseverar até que a vida seja salva, e então, quando tudo 



O Livro da Verdade 

www.jesusfala.org/O_Livro_da_Verdade.pdf 355

estiver pronto, ele será recebido com amor pelas próprias 
pessoas que, por qualquer que seja a razão, tentaram 
interferir contra seus esforços, para salvar a vida. E assim 
todos os atritos serão esquecidos. 
A mesma coisa é a Verdade para com esta Santa Missão, 
prometida por Meu Pai, para salvar as vidas dos Seus 
filhos, nestes tempos, os tempos finais, antes da Minha 
Segunda Vinda. Esperem interferências contra esta 
Missão, pois se não fosse para atrair tal oposição, então 
vocês certamente saberiam que Minhas Mensagens a 
vocês, agora, não poderiam vir de seu amado Jesus. 
Quando a Verdade é declarada, não é fácil de aceitar, 
apesar de ser a Palavra de Deus. No entanto, quando as 
mentiras são apresentadas, vestidas como Verdade, elas 
são mais facilmente aceitas, e na maioria dos casos, 
recebidas com braços abertos e acolhedores. Estejam 
avisados sobre as mentiras, as quais serão apresentadas 
por Meus inimigos, que se declaram como Meus porta-
vozes. Eles irão desencaminhar-lhes de muitas maneiras, 
por medo de que vocês peguem-nos em seu engano. Eles 
vão gastar seu tempo em associar-se com aqueles 
conhecidos no mundo, como bons e santos, servos puros 
- muitos dos quais estão agora no Céu Comigo. Com a 
associação eles serão vistos como discípulos fiéis de 
tais Santos. E depois eles vão repetir a Verdade dos 
Meus Ensinamentos e isso vai confundi-los. Vocês 
vão dizer: "Mas como pode ser isso?" e "Este homem 
fala a Verdade." 
Meus amados seguidores, a astúcia da besta está além da 
sua compreensão. Ele é muito cuidadoso em nunca 
revelar-se a si mesmo, e assim ele se esconde atrás da 
Verdade. Quando ele está presente em pobres almas 
iludidas, ele vai usar a Verdade de Deus, para se 
esconder atrás, até o momento certo. Depois, ele vai 
derramar obscenidades contra a Palavra de Deus, mas 
para muitos, isso não será evidente. Olhem por trás das 
palavras, que serão cuidadosamente elaboradas, e 
vocês vão detectar a mentira. Este é o tipo de força, que 
os filhos de Deus terão que enfrentar. 
O espírito do mal é como uma nuvem escura, e quando 
ele desce totalmente sobre a Humanidade, torna-se difícil 
diferenciar entre o bem e o mal. Mas Eu prometo a vocês 
que esta nuvem vai levantar, e quando a Luz de Deus 
transparecer, vocês vão ver a maldade em toda a sua 
feiura, como é vista aos Olhos de Deus. 
A luta vai continuar entre as pessoas que prestam 
fidelidade ao Único e Verdadeiro Deus, pois o mal provoca 
destruição entre eles. Como esse grupo se divide em dois, 
há outros para quem vocês devem rezar: Eles são aquelas 
almas, que estão tão distante de Deus, que não O 
reconhecem, em nenhuma fase. Eles são Minhas almas 
perdidas, para quem dedico esta Santa Missão. Quando 
Eu salvar aqueles, que estão completamente perdidos, 
Minha Intervenção também irá salvar os outros, que estão 
simplesmente confusos. 
Venham, reúnam-se, todos vocês, diante de Mim, porque 
o Meu tempo está muito perto! Que nenhum de vocês 
demore em rezar pelas almas daqueles, que precisam 
mais da sua ajuda. Seu Jesus 
 
842. Os 10 Mandamentos, dados ao mundo 
por Meu Pai, por meio do profeta Moisés, 
estão sendo reescritos pelos homens 
Recebido segunda-feira, 8 de julho de 2013, 17:00 
 
Minha muito amada filha, sempre que você sentir que há 
pouca esperança para os pecadores, por favor lembre-se 
que Minha Grande Misericórdia é incessante! Não há 
nenhuma alma no mundo, que Eu não queira abraçar e 
trazer o Dom da Salvação para ela! Eu amo todos vocês! 
Eu perdoo a todos que Me pedem, por meio do Dom da 
Redenção, mas isso não significa que Eu não vou punir 
aqueles, que cometem pecados graves. 
Os Dez Mandamentos, dados ao mundo por Meu Pai, por 
meio do profeta Moisés, estão sendo reescritos pelos 
homens. Eles têm sido desmontados, torcidos, ganhando 

um novo significado, de modo que o homem pode 
desculpar o pecado. 
Vocês idolatram falsos deuses e justificam isso. Vocês 
estão vivendo uma mentira terrível, insultando Meu Pai 
desta forma, mas, quando a Verdade for mostrada aos 
pagãos, eles vão se arrepender e Eu estarei esperando 
para abraçá-los. 
Vocês matam o outro e dizem que estão simplesmente 
mostrando misericórdia, quando fazem isso. Vocês 
legalizam o assassinato, a execução, a eutanásia e o 
aborto e dizem que estas coisas são boas. Este é o 
mal na sua pior forma, quando vocês desafiam o Autor 
de toda a Vida - o Criador do Céu e da Terra - por 
interferir com as Leis Divinas de Deus! No entanto, 
quando vocês mostrarem verdadeiro arrependimento, Eu 
vou também estar esperando para abraçar vocês em 
Meus Braços. 
Vocês saqueiam o que não pertence a vocês e roubam 
dos pobres, a fim de satisfazer o seu desejo por mais. 
Vocês cometem terríveis pecados da carne, que estão 
abaixo da dignidade do homem e se comportam como os 
animais selvagens soltos numa cova. Sua miséria é 
abominável aos Olhos de Deus, mas ainda assim, se Me 
chamarem e Me implorarem por Misericórdia, Eu estarei lá 
esperando pacientemente. Quando vocês maculam Deus, 
recusando-se a aceitar que Ele Existe e, em seguida, 
tentam levar Seus filhos com vocês ao abismo com a 
besta, Eu ainda estarei esperando, se converterem-se e 
pedirem-Me para Me tornar conhecido a vocês. 
Aqueles de vocês, que aceitam a Verdade, já não têm 
tempo para honrar-Me no Dia de Sábado (*), porque 
vocês colocam suas próprias necessidades antes de 
Mim. Você Me machucam muito, porque já sabem que 
são filhos de Deus! Vocês deixaram a Casa de seu Pai e 
só vão voltar quando não tiverem um teto sobre suas 
cabeças. E Eu estarei esperando, para recebê-los de 
volta. 
Seu amor por Deus tem diminuído, assim como o seu 
amor e o respeito por seus pais. Seus corações se 
endureceram tanto, que vocês não lhes mostram amor ou 
cuidam deles da maneira como deveriam. 
Vocês amaldiçoam a Deus e juram, usando o Meu Nome 
da forma mais desrespeitosa, diariamente, mas vocês não 
falam Comigo da maneira que Eu desejo. Quando 
caluniam aos outros, vocês caluniam a Mim! Quando 
prejudicam a reputação de outra pessoa, vocês destroem 
Meu Amor. E, ainda assim, Eu vou lhes perdoar, quando 
mostrarem arrependimento. 
Vocês mostram desrespeito à instituição do matrimonio e 
acham pouco abusar deste Santíssimo Sacramento. 
Vocês insultam a Deus ainda mais, quando continuam a 
procurar as Bênçãos de Deus sobre os casamentos, 
quando Ele não faz e nem pode reconhecê-los. No 
entanto, vocês continuam a insultá-Lo. 
Tão obcecados vocês estão pela busca de bens materiais 
e tão infestados são com as ambições doentias, que 
vocês destroem as pessoas que ficam no seu caminho. 
Apesar disso, Eu vou mostrar-lhes Misericórdia, se 
voltarem para Mim. 
Nenhum pecado, com a exceção da blasfêmia contra o 
Espírito Santo, é tão ruim, que não possa ser perdoado. 
Peço a todos vocês, para examinar sua consciência e se 
reconciliarem Comigo, mais uma vez! 
Eu Sou paciente. Eu Sou o Amor. Eu Sou sua 
Salvação. Estou esperando. Por favor, venham a Mim 
em breve, porque Eu os amo com uma paixão 
incomensurável. Eu não vou descansar até ter salvo a 
todos vocês. Seu Jesus 
 
* (Para os Cristãos o dia do Senhor é o Domingo. E 
participar da Santa Missa é obrigatório. Não participar da 
Santa Missa no Domingo sem motivo grave é pecado 
mortal contra o Terceiro Mandamento de Deus. Faltei à 
Missa nos Domingos ou Dias Santos de guarda, por 
preguiça ou indiferença? Cheguei atrasado à Missa nos 
Domingos e Dias Santos de guarda, ou saí mais cedo por 
minha culpa? Fiz com que outras pessoas faltassem à 
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Missa nos Domingos e Dias Santos de guarda, ou 
saíssem mais cedo, ou chegassem atrasados à Missa? 
Estive distraído propositadamente durante a Missa? Fiz ou 
mandei fazer trabalho servil desnecessário no Domingo ou 
Dias Santos de guarda? Comprei ou vendi coisas sem 
necessidade nos Domingos e Dias Santos de guarda? 
Obriguei outros a trabalharem sem justa causa em dia 
Santos ou Domingo? Trabalhei nesses dias por ambição 
ou interesses pessoais? Comunguei em pecado mortal? 
Cheguei na Missa atrasado só para comungar? Conversei 
ou me distraí durante a Missa? No anexo final deste livro, 
você encontra um Exame da Consciência:   
“Como preparar-se para uma boa confissão”) 
 
843. Mãe da Salvação: Tão facilmente as 
pessoas aceitam novas leis, que dizem 
serem boas 
Recebido quarta-feira, 10 de julho de 2013, 15:26 
 
Minha filha, suas orações estão sendo respondidas e Meu 
Filho vai intervir por sua intenção especial. Você deve 
rezar por todos aqueles no mundo, que estão sendo 
equivocados a acreditar que o mal é bom. Esta teia de 
mentiras cobriu a Humanidade a tal ponto, que muitos 
já não podem diferenciar entre as Leis de Deus e das 
maldades do maligno, quando ele se manifesta entre 
vocês. 
Tão facilmente as pessoas aceitam novas leis, que dizem 
serem boas - para o bem de todos - quando, na verdade, 
elas disfarçam os pecados mortais aos Olhos de Deus. 
A batalha cresce entre aqueles, que defendem as Leis de 
Deus e aqueles, que profanam-nas. Aqueles, que 
defendem publicamente as Leis de Deus, são tidos como 
demonizados e declarados como cruéis e perversos. O 
engano e as mentiras, que enchem aqueles que dizem 
que amam a Humanidade, são claramente vistos, 
quando justificam publicamente o pecado mortal. 
Como astuto é o maligno! Muito poucos compreendem a 
influência dele em suas vidas e como ele torce seus 
raciocínios. Sejam consolados, queridos filhos, na certeza 
de que Eu, a Mãe da Salvação, posso derrotar o maligno 
entre vocês. Vocês devem Me chamar toda vez que se 
sentirem subjulgados pelo poder, que ele exerce em suas 
nações! Eu vou destruir sua influência, quando vocês 
colocarem seus pedidos ante Mim. 
Por favor, rezem esta Cruzada de Orações (113): Para 
derrotar o mal em nosso Pais 
 
Ó Mãe da Salvação, entrai em nosso meio e cobri o 
nosso Pais com a Vossa proteção! Esmagai a cabeça 
da besta e acabai com sua influência perversa entre 
nós! Ajudai os Vossos filhos pobres e perdidos a se 
levantarem e falarem a Verdade, quando formos 
rodeados por mentiras! Por favor, ó Mãe de Deus, 
protegei o nosso Pais e mantende-nos fortes, para que 
possamos permanecer fiéis ao Vosso Filho na hora da 
perseguição! Amém. 
 
Vocês nunca devem aceitar argumentos, que 
permitem que leis ímpias sejam criadas, para ditar-
lhes como a vida deve ser vivida de acordo com a 
Palavra de Deus. Quando as leis se infiltram em seus 
Países, elas destroem almas. Confiem em Mim, a Mãe da 
Salvação, para ajudar a salvar as almas daqueles, que 
vocês amam e com quem trabalham. Chamem-Me e Eu 
prometo que vou cobrir o seu País com o Meu Manto 
Santíssimo. Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
844. Deus Pai: As mentiras com que vocês 
estão sendo alimentados, sobre a sua 
economia, são projetadas para enganá-los 
Recebido quarta-feira, 10 de julho de 2013, 15:41 
 
Minha querida filha, guerras vão começar em todo o 
Oriente Médio, e em breve Meu amado Israel vai sofrer 

uma terrível abominação. Nesta parte do mundo, vidas 
serão perdidas, em uma escala muito grande; o espírito do 
mal devora as vidas e, em muitos casos, as almas dos 
Meus filhos. 
O ódio dos Meus filhos para com o outro irá derramar-se 
em outros Países, pois a Batalha de Armagedom se 
intensifica e cresce, até engolir o mundo em todos os 
lugares. O ódio, causado como resultado da infestação de 
Satanás e seus demônios, irá tornar-se um sinal tão 
visível, que muitas poucas almas, independentemente da 
crença que mantêm em Mim, o Criador de tudo o que é, 
vão deixar de sentir o espírito do mal, que se espalhará 
como um vírus mortal. 
Guerras, muitas delas, inclusive as batalhas dentro dos 
governos de todas as nações, entrarão em erupção, tudo 
ao mesmo tempo. Como Minhas Mãos já desceram em 
punições leves, saibam que Eu vou esmagar os que 
machucam Meus filhos! Isso é, quando a batalha pelas 
almas aumentar e vai se espalhar de muitas maneiras. 
As mentiras com que vocês estão sendo alimentados, 
sobre a sua economia, são projetadas para enganá-los e 
tirar o que vocês possuem. Rezem, rezem, rezem, para 
que Eu possa impedir aqueles que controlam as suas 
moedas, de tomar tudo que vocês possuem! Saibam que, 
enquanto Minha Mão direita derruba castigos contra os 
ímpios, Minha Mão esquerda levanta-os e coloca-os sob 
Minha Proteção e Eu vou fornecer a vocês tudo o que 
precisam. 
As mudanças, preditas em Meu Livro Sagrado, são 
agora apresentadas para o mundo. Batalhas irão 
acontecer, vidas serão perdidas, Países vão sofrer 
turbulências ecológicas, os cultivos vão falhar e muitos de 
vocês serão perseguidos por seus governos. A pior 
batalha será espiritual, onde todos os esforços serão 
feitos, para colocar vocês contra Mim. 
Seu Pai, Deus o Altíssimo 
 
845. Será através do recital das Minha 
Cruzadas de Orações, que Eu irei salvá-los 
Recebido quinta-feira, 11 de julho de 2013, 13:57 
 
Minha muito amada filha, deixe-Me trazê-la para perto do 
Meu Sagrado Coração, pois quando você Me permitir 
fazer isso, Eu vou incutir Graças especiais dentro da sua 
alma. Assim, Meu trabalho vai render mais frutos, que vão 
amadurecer e irromper em abundância sobre toda a Terra. 
O fruto, que vem de Mim, cria conversão e amolece os 
corações dos mais endurecidos, quando eles provam-
nos. Quando eles comerem, vão unir-se a Mim, de uma 
maneira, que lhes trará grande paz. A paz, que Eu 
prometo a todos, que Me escutam agora, enquanto 
falo com vocês, será sua armadura contra o ódio. 
Aqueles de vocês, inclusive aquelas almas, que nunca 
ouviram falar destas Mensagens e que realmente Me 
amam, serão preenchidas com esta paz, e, como 
resultado, vocês se tornarão imunes contra às vozes 
daqueles, que gritam com vocês, porque são de Mim. 
Quando vocês forem um Comigo, Eu prometo que, para 
cada insulto e ferimento, que tiverem que resistir, por 
proclamarem a Minha Santa Palavra, Eu vou levantá-los, 
guardá-los e protegê-los. Vocês irão desfrutar de uma vida 
gloriosa em Meu Novo Paraíso, onde todos vão cantar em 
união, pelo Amor e Glória de Deus. 
Vocês não têm nada a temer de Mim, mas Eu peço que 
gastem tempo em oração pelas almas daqueles, que 
estão confusos e, em alguns casos, perdidos. Aqueles, 
que são separados de Mim, devem voltar para Mim e vai 
ser através do seu recital das Minhas Cruzadas de 
Orações, que Eu irei salvá-los. 
Vão, Meus amados seguidores, e saibam que vocês estão 
em Meu Coração e Eu estou nos seus. 
Seu Jesus 
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846. Eu anseio por eles. Sem eles, Eu não 
Me sinto completo. 
Recebido domingo, 14 de julho de 2013, 23:50 
 
Minha muito amada filha, quando Eu lhe dei o Dom de ver 
os filhos de Deus, onde quer que vá, por meio dos olhos 
de Deus, é por uma razão. 
Sempre que você vê uma criança, e sente o Amor fluir nas 
suas veias, este é o Meu Amor por eles. Quando você vê 
um adolescente, andando e rindo com seus amigos, e 
sente uma onda de amor materno por ele, então saiba que 
é o Amor de Deus, que você está sentindo. Quando você 
vê pessoas mais velhas e ainda sente este amor, é o Meu 
Amor que você sente mais uma vez. 
Quando você olha para as almas, que causam dor terrível 
sobre os outros, por meio da sua maldade, e você sente 
pena delas, saiba também, que este é o Meu Amor, que 
flui através de você. Saiba que, aqueles que Me 
desafiam em todos os sentidos, ainda assim Eu tenho 
amor por eles, pois como Eu poderia negar-lhes? Eles 
são Meus. Eu os amo. Eu choro por eles. Eu anseio 
por eles. Eu Sou doente de preocupações por eles. 
Eles Me causam uma dor terrível, mas Eu vou lutar contra 
o mal por estas pobres almas, até o último suspiro que 
elas derem nesta Terra. 
Quem recebeu a vida por Meu Pai, pertence a Ele. E o 
que é Seu, também é Meu. Eu morri por eles, mesmo que 
eles Me amaldiçoam. E eles ainda o fazem. Mas, eu 
anseio por eles. Sem eles, Eu não Me sinto completo. E 
por isso que Eu Me deixaria Crucificar de novo e de novo, 
se Eu pudesse trazê-los aos Meus Braços. 
Como podaria 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 tais Dons, eles vão ter que se 
sucumbir a Minha Santa Vontade e render-se a Mim. Eu 
não posso usar Minha Divindade para impor a Minha 
Vontade a eles, mas o que Eu posso fazer, através da 
Generosidade do Meu Pai, é tomar Minhas almas 
escolhidas e pedir-lhes para assumir Minha Dor, em troca 
destas almas. Esta intervenção milagrosa será uma das 
maneiras em que Eu poderei salvar a maioria da 
Humanidade. 
Minha querida filha, reze a Mim, o seu Jesus, pedindo 
forças para dar-Me mais sofrimento! Se você aceitar este 
pedido especial, Eu prometo solenemente que vou salvar 
dezenas de milhões de almas. Não se assuste! Você vai 
ser forte e vai fazer isso com alegria em seu coração, 
desta vez. 
Vai, Minha filha, aceite o Meu Pedido! Não tenha medo, 
pois você vai trazer-Me a maior alegria, se você Me 
entregar estas novas provações. Serei Eu, Quem vai 
suportar a dor, não você. Sua dor vai ser breve, mas ao 
aceitá-la, Eu posso alcançar Meu desejo de salvar Meus 
pobres filhos, que estão separados de Mim. 
Obrigado por responder ao Meu Chamado. Abra o seu 
coração ao Meu pedido, e Eu vou ajudá-la a cada passo 
do caminho. Para você, isso será apenas mais uma 
provação e logo, facilmente esquecida. Para Mim, isso 
significa que as almas, que teriam ido para o inferno, vão 
ser Minhas em Meu Reino. Seu Jesus 
 
847. Aos sacerdotes: O dia em que vocês 
forem solicitados a negar a Minha 
Divindade, não está longe 
Recebido segunda-feira, 15 de julho de 2013, 17:52 
 
Minha muito amada filha, devo chamar Meus sacerdotes, 
que agora estão começando a perceber, que Eu estou 
falando neste momento para o mundo, através destas 
Mensagens: 
Vocês devem ser cuidadosos! Vocês devem seguir as 
regras da Minha Igreja na Terra, elas permanecem 
como foram estabelecidas, e não mudam. Não se 
sintam desanimados, pois vocês foram enriquecidos com 

o Dom do Espírito Santo! Quando vocês forem convidados 
a negar-Me, será feito de uma maneira sutil, mas mortal. 
Vocês serão solicitados a abraçar a doutrina de todas as 
religiões fora do Cristianismo. A vocês será dito, que isso 
é para o bem de todos e que esta nova aproximação “toda 
inclusiva” é um meio para um fim - onde a Humanidade 
pode finalmente estar unida, através de meios pacíficos. 
Todas as outras religiões, credos, crenças e doutrinas, 
que honram o Meu Pai, mas que não reconhecem a Mim, 
Jesus Cristo, serão tomadas sob a asa do Antipapa. 
Vocês, por meio do poder da besta - como é o jeito dele - 
serão estimulados a abraçar seus irmãos e irmãs. Será 
dito a vocês: “Todas as religiões, que honram a Deus 
estão unidas como uma aos olhos de Deus.” Se vocês se 
opuserem, serão repreendidos. Quando vocês explicarem 
que o único caminho para Deus, Meu amado Pai, é 
através de Jesus Cristo, isto é o que vai ser dito a vocês: 
"Vocês não entendem que Deus ama todos os Seus filhos, 
por isso, por não demonstrar amor e compaixão para com 
a Sua Igreja, abraçando-os - incluindo suas crenças - 
vocês são hipócritas." 
Agora, saibam disso: Quando vocês aceitarem que 
todas as religiões devem ser abraçadas como uma - 
que vocês têm que se mover de um lado para mostrar 
respeito a estes credos, que não reconhecem o Filho 
do homem - então vocês serão culpados de um 
pecado terrível. Pois assim Me negarão. 
Para aqueles, que podem ser levados a este engano: 
saibam que outros sinais vão surgir, que apontam para 
uma coisa: Minha Divindade deixará de ser proclamada. 
Suas igrejas vão ver surgir novas cruzes, onde a 
cabeça da besta será incorporada dentro da cruz; 
seus altares serão alterados e vão zombar de Mim. 
Toda vez que vocês verem novos e incomuns símbolos 
em Minha Igreja, olhem com atenção, porque a besta é 
arrogante e ele ostenta sua maldade, por indicar sinais, 
que honram-no. 
Aqueles entre vocês, que não estão atentos a este 
engano, vão ser sugados em práticas, que não Me 
honram. Eles vão disfarçar a verdadeira intenção, que 
será homenagear a Satanás e seus espíritos malignos. 
Os sinais começaram. As ações, das quais Eu falo, ainda 
estão por vir, mas o dia em que vocês forem solicitados a 
negar a Minha Divindade, não está longe! Vocês devem 
manter os seus olhos abertos, para aqueles que dizem 
que vêm em Meu Nome, mas ao invés disso honram a 
besta, pois eles já abriram suas asas. Eles governam 
dentro do seu meio, mas muitos de vocês ainda não 
conseguem ver a abominação. Mas, se vocês Me amam, 
Eu vou conceder-lhes as Graças de ver a Verdade, pois 
Eu nunca os abandonarei. O tempo está próximo e vocês 
devem preparar-se, pois a escuridão descerá em breve! 
Aqueles de vocês, que são abençoados com a Luz de 
Deus, vão sofrer nas mãos dos Meus inimigos. 
Lembrem-se destas palavras, recitem-nas, e Eu vou 
revelar a Verdade para vocês, através do Dom do Espírito 
Santo. 
Cruzada de Orações (114): Pelos sacerdotes: Para 
receberem o Dom da Verdade 
 
Meu Senhor, abri os meus olhos! Permiti-me ver o 
inimigo e fechai o meu coração para o engano! Eu 
entrego tudo para Vós, querido Jesus. Eu confio em 
Vossa Misericórdia. Amém. 
Seu Jesus 
 
848. Vocês não podem seguir-Me 
verdadeiramente, sem ter que suportar a 
dor da Cruz 
Recebido quarta-feira, 17 de julho de 2013, 11:40 
 
Minha muito amada filha, como as orações de todos os 
Meus queridos seguidores Me levantam neste 
momento! Eu estou em seus corações e almas e suas 
almas são favorecidas. Devo pedir-lhes para sofrer o 
ridículo, que terão que enfrentar para seguir Meu Caminho 
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e para carregar a Minha Cruz, pois com tempo eles vão 
entender por que isso deve ser assim. 
Vocês não podem seguir-Me verdadeiramente, sem ter 
que suportar a dor da Cruz. Quando vocês Me amam, 
uma Luz está presente dentro das suas almas. Esta pura 
Luz é como um ímã, e atrai o pior que está dentro de 
outras pessoas. Almas bem-intencionadas são 
frequentemente atacadas pelo espírito do mal, para infligir 
feridas em quem segue a Verdade dos Meus 
Ensinamentos. 
Quando vocês declaram a Verdade de Deus, vocês serão 
odiados por aqueles, que não amam a Deus. Quando Me 
seguem, mesmo em silêncio, vocês suportam a mesma 
dor. Esta dor é causada por aqueles - geralmente aqueles, 
que vocês gostam e respeitam - que os atacam, porque 
vocês Me amam e são fiéis aos Meus Ensinamentos. 
Chegou a hora de vocês saírem e falarem das Minhas 
Mensagens! Os sacerdotes, no entanto, vão encontrar 
dificuldades, pois eles devem permanecer obedientes 
aos seus superiores. Muitos na Minha Igreja vão ter 
medo de testemunhar as Minhas Mensagens, mas isso 
não significa que eles não podem defender a Verdade da 
Minha Santa Palavra. A Palavra, dada aos Meus 
Apóstolos, continua viva, mesmo que muitos tentam matá-
la. Vocês vão notar o quão pouco Eu sou honrado em 
público - quase nunca. 
Meus Ensinamentos já não desempenham um papel 
importante na sua sociedade. Vocês devem insistir, seja 
qual for a Igreja Cristã a que pertençam, que Meus servos 
não esqueçam de mencionar o Meu Nome, quando se 
referem ao bem, pois o bem não pode vir de uma pedra. O 
bem só pode vir de Deus. Seu Jesus 
 
849. Mãe da Salvação: A Medalha da 
Salvação oferece o Dom da Conversão 
Recebido quinta-feira, 18 de julho de 2013, 19:14 
 
Minha filha, Eu desejo que seja dado a conhecer que, a 
partir de agora, Eu devo ser chamada pelo último título, 
que Me foi dado por Meu Filho, na Terra. Nesta Missão 
Final, estou a ser referida, em todos os momentos, como a 
Mãe da Salvação. 
Minha imagem está para ser criada em uma medalha, 
onde de um lado estou a ser colocada com o sol por 
trás da Minha cabeça e onde 12 estrelas tecidas em 
uma coroa de espinhos ficam sobre Minha cabeça. No 
outro lado da medalha, quero representar o Sagrado 
Coração do Meu Filho com as duas Espadas da 
Salvação, que devem ser cruzadas de cada lado. 
As Espadas da Salvação terão uma dupla finalidade: A 
Primeira Espada vai matar a besta e Me foi dada a 
autoridade para fazer isso, no Dia Final. A outra Espada 
traspassará o coração dos pecadores mais endurecidos, e 
será a Espada pela qual suas almas serão salvas. 
Esta medalha é para ser disponibilizada em massa e, em 
seguida, quando recebidas por aqueles, que as 
procurarem, devem ser abençoadas por um sacerdote e 
dadas gratuitamente para os outros. A Medalha da 
Salvação oferece o Dom da Conversão e Salvação. 
Todos aqueles, que receberem a Medalha da Salvação, 
devem rezar esta 
Cruzada de Orações (115): Pelo Dom da Conversão 
 
Ó Mãe da Salvação, cobri a minha alma com Vossas 
lágrimas de Salvação. Livrai-me das dúvidas! 
Levantai meu coração, para que eu possa sentir a 
Presença do Vosso Filho! Trazei-me paz e consolo! 
Rezai para que eu possa ser verdadeiramente 
convertido! Ajudai-me a aceitar a Verdade e abri meu 
coração, para receber a Misericórdia do Vosso Filho, 
Jesus Cristo. Amém. 
 
Minha filha, por favor, faça com que essa medalha seja 
projetada e fabricada! Vou guiá-la em cada passo do 
caminho e, em seguida, você deve garantir, que ela esteja 
disponível em todo o mundo. Vá em paz para servir ao 
Meu Filho! Sua Mãe, Mãe da Salvação 

850. A Profetisa Final foi enviada agora, 
então por favor não rejeitem este Dom! 
Recebido sexta-feira, 19 de julho de 2013, 15:00 
 
Minha muito amada filha, quando você se preocupa em 
não se sentir amada, por causa desta Missão, você deve 
saber que o Espírito Santo sempre a manterá forte. Você 
nunca será capaz de declarar falsidades, pois isso não é 
permitido por Meu amado Pai. Você é a profetisa do Fim 
dos Tempos e, e Eu sei que isso assusta você, mas saiba 
disso: 
Através do Amor do Meu Pai, Eu concedo grande 
Misericórdia para o mundo. A Profetisa Final foi enviada 
agora, então por favor não rejeitem este Dom, porque é o 
desejo do Meu Pai alcançar todos os Seus filhos e 
protegê-los do mal, que está no mundo. Este é o Dom, 
para lhes trazer a Salvação Final de um terrível Castigo. 
Não rejeitem esse Dom de profecia, a Intercessão 
Final do Céu, para salvá-los do prejuízo! 
Àqueles que não honram Meu Pai, e que adoram deuses 
pagãos: seus Países serão varridos da face da Terra, se 
vocês não voltarem para o Único Deus Verdadeiro! Vocês, 
que adoram falsos deuses, que lhes prometem um futuro 
brilhante e que apelam à sua vaidade, serão conduzidos 
para longe de Mim e vão se afogar em um vácuo sem fim - 
um abismo, do qual vocês nunca vão voltar! 
Ouçam agora, todos vocês! Eu apelo do Céu para a 
Humanidade: Minha profetisa vai simplesmente fazer o 
que Eu digo a ela. Ela obedece a Mim, o Filho de Deus, o 
Filho do homem, como predito. Ela não tem voz. Suas 
palavras são as Minhas Palavras. Sua obediência é 
fundamental de acordo com o Comando de Deus. Sua 
obediência significa que ela não está autorizada a abrir a 
boca para defender a Palavra de Deus. 
Todos os eventos preditos, vão acontecer 
rapidamente. Ignorem este aviso do Céu, e vocês vão 
sofrer mais do que é necessário. Difamem estas Palavras 
do Céu, e vocês vão ser expostos em toda a sua vergonha 
perante o mundo inteiro, por Me perseguir. 
Minha Palavra é Verdadeira. Minha Palavra é real. Minha 
Palavra é dada para protegê-los e salvá-los da besta, que 
destrói as suas vidas com a sua infestação. Por favor, 
sejam fortes e afastem-se das más mentiras, que ele lhes 
fala! Se os seus corações estão pesados, venham a Mim 
e Eu vou torná-los leves! Se os seus corações estão 
tristes, Eu vou envolvê-los e trazer-lhes paz, para que a 
morte nunca venha assustá-los novamente. 
Se vocês estão cheios de raiva, que se transforma em 
ódio contra estas Mensagens, saibam então que vocês 
foram atacados pelo rei da mentira! Vocês vão saber em 
seus corações que, se estas Mensagens lhes causam dor 
e sofrimento, elas vêm de Mim. Seu Jesus 
 
851. Seu plano é atrair almas em uma teia 
de mentiras, puxando seus corações 
Recebido sexta-feira, 19 de julho de 2013, 20:54 
 
Minha muito amada filha, Eu quero explicar sobre o 
Exército Remanescente: O Exército Remanescente está 
crescendo em todo o mundo neste momento. Muitos, que 
não conhecem estas Mensagens, já se reúnem, pois o 
núcleo da Minha Igreja na Terra está em perigo de ser 
devorado. 
Muitos conhecem a Verdade e podem ver as tentativas, 
que estão sendo feitas para diluir a Minha Palavra 
Santíssima. Todos aqueles favorecidos pela Luz do 
Espírito Santo, vão reconhecer o espírito do mal, que 
engole a Minha Igreja. O espírito do mal vem vestida 
com uma aparência de humildade. Seu plano é atrair 
almas em uma teia de mentiras, puxando seus corações. 
Lembrem-se: o plano de Satanás é roubar almas! Então, 
entendam quais são as almas, que ele quer seduzir 
primeiro. Ele sempre vai tentar destruir aqueles, que Me 
amam. Ele vai ignorar aqueles, que ele já infestou, pois 
ele já os destruiu. 
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Nunca acreditem que o mal se manifesta da maneira mais 
óbvia! O espírito do mal vai atrair as almas, 
apresentando uma frente humilde, suave e carinhosa. 
Pois, de que outra forma boas almas poderiam ser 
persuadidas de mentiras? 
Eu sou o Salvador da Humanidade e agora intervenho 
para trazer a Verdade. Nada vai Me impedir, mas atos 
iníquos serão infligidos a esta Missão, que é para salvar o 
mundo da desolação. 
Meus amados seguidores, assim como vocês andam à 
frente, vocês vão ser arrastados para trás por aqueles, 
que acreditam que vocês blasfemam contra a Palavra de 
Deus. E depois, quando vocês se retirarem em silêncio e 
não caírem nas armadilhas dos demônios, que eles vão 
criar para incentivá-los a defender a Minha Palavra, eles 
vão zombar de vocês. 
As Graças, dadas ao Meu Exército Remanescente, 
serão sutis, mas poderosas, e com a ajuda da Mãe da 
Salvação, elas vão abater a besta e seus asseclas. 
A batalha pelas almas não vai ser agradável, pois, não se 
enganem, as verdadeiras cores dos inimigos de Deus, que 
dizem que vêm em Meu Nome, com o tempo serão 
revelados por aquilo que são. Infelizmente, muitos vão 
ser cegados para a Verdade e, vão participar de rituais 
satânicos, de que eles ignoram, tão cuidadosamente 
camuflados vão ser. 
Minha Voz vai rugir e rugir entre vocês, pois Eu nunca vou 
desistir do Meu Plano de trazer a Vida Eterna para vocês. 
Nenhuma quantidade de raciocínio humano, que resulta 
na condenação de Minha Santa Palavra através destas 
Mensagens, pode diluir o Poder de Deus. 
Seu ódio por Mim vai aumentar e a raiva, que vai engolir 
as suas almas, vem de Satanás, mas vocês vão achar que 
vem de Deus. Como vocês podem ser tão cegos? Que 
podridão se inflamou dentro de vocês, o que faz vocês 
tentar prejudicar os outros? Rezem para que vocês não 
alienem o seu vizinho contra Mim! Rezem para que vocês 
procurem a Verdade, antes que o diabo possua as suas 
almas! Ele é muito poderoso e aqueles, cujas almas foram 
enfraquecidas pelo pecado do orgulho, vão se tornar 
vasos dispostos, em que Satanás e seus anjos caídos 
residirão. 
Acordem! Todos vocês! O tempo para o Livro da Verdade 
ser aberto, chegou! Vocês não devem apenas abrir as 
páginas, vocês devem abrir os seus corações! Seu Jesus 
 
852. Mãe da Salvação: A caída em Roma irá 
resultar no desvio de muitos 
Recebido sábado, 20 de julho de 2013, 12:45 
 
Minha filha, como a agitação dentro da fé Cristã aumenta, 
ainda haverá aqueles leais ao Meu Filho que, por sua 
força de fé, vão guardar e proteger a Santa Palavra de 
Deus. 
A caída em Roma irá resultar no desvio de muitos, e que, 
inconscientemente, se afastarão do Meu Filho, Jesus 
Cristo. Eles vão cair em erro, porque vão aceitar novas 
doutrinas, que não vêm de Deus. Rezem, rezem, rezem 
por aqueles, dentro das Igrejas Cristãs, que vão cair na 
armadilha de aceitar mentiras, dadas a eles por aqueles 
vestidos e que afirmam terem sido escolhidos pelo Meu 
Filho para proclamarem a Sua Palavra. 
Todas estas coisas foram preditas por visionários por 
séculos, e ainda muitos de vocês se recusam a aceitar 
estas profecias! Eu avisei a Humanidade destes dias 
negros pela frente, porque o Meu Filho quer que vocês 
estejam em guarda contra os anjos caídos, que vão 
infestar a sua Igreja na Terra. Minhas lágrimas caem em 
grandes quantidades, porque muitos servos sagrados 
dentro da Igreja negam as Minhas aparições. Estas 
aparições foram aprovadas por Deus, para conscientizar a 
Humanidade dos perigos, que enfrentam as almas; por 
isso receberam a Verdade com antecedência. 
As profecias, dadas a vocês em La Salette e Fátima, 
são de grande importância! Por que tantas pessoas, 
que dizem que amam a Mim, sua Mãe, ignoram o que 

Eu disse ao mundo? Vocês não ouviram e permitiram 
ser enganados! 
É a hora de lembrar que a escuridão, que envolve a Igreja 
do Meu Filho na Terra, foi causada pelo mal, que enganou 
a muitos. Esta escuridão não pode vir do Meu Filho e, 
como tal, seu Corpo Místico - a Sua Igreja - permanece 
intacta. Aqueles que permanecem fiéis ao seu Corpo 
Místico, não vão desviar-se da Verdade. Aqueles que 
traem a Igreja do Meu Filho e rejeitam Seus 
Ensinamentos, através da adaptação de novas práticas, 
que são um insulto a Jesus Cristo, vão para longe da Sua 
Misericórdia. 
Vocês devem que saber que, quando a Cruz do Meu Filho 
for alterada para parecer diferente, e quando a maneira 
em que o Sacrifício da Missa for adaptado em nome da 
modernidade, então vocês vão ver o desrespeito para com 
o Meu Filho na maneira em que estas coisas serão 
apresentadas. 
Vocês nunca devem trair o Meu Filho! Ele sofreu muito e, 
ainda assim, alguns daqueles dentro da Sua própria 
Igreja, vão cair no erro e crucificá-Lo mais uma vez! 
Quando vocês testemunharem estes eventos, vocês vão 
saber que os tempos estão se mudando e que a batalha 
final entre Deus e a besta está em andamento. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
853. Eles estão preparando o Anticristo 
agora, para a sua entrada triunfal 
Recebido domingo, 21 de julho de 2013, 18:05 
 
Minha muito amada filha, Eu tenho uma mensagem 
importante para o mundo, incluindo aqueles que 
acreditam em Mim, aqueles que não acreditam em Mim, 
aqueles que não acreditam em Meu Pai, bem como 
aqueles, que não aceitam que todas as coisas vêm de 
Mim. 
Quando a besta conspirou contra Mim, ele criou um 
plano diabólico para o Fim dos Tempos, que é 
projetado para enganar o mundo com a maior mentira, a 
fim de que possa levá-los com ele para o fogo do inferno. 
Saibam que Eu já revelei para o mundo este plano, mas 
há um segredo, que precisa ser revelado, para que vocês 
entendam a Verdade. Como em qualquer batalha, o 
inimigo ocupa posição, e isso geralmente é planejado com 
muito cuidado, e é feito em segredo, para que o alvo não 
saiba onde seus inimigos estão. 
Nesta batalha final pelas almas, Satanás e seus 
companheiros assumiram posição contra as duas 
testemunhas de Deus. Isto tem levou muitos anos para 
ser orquestrado, mas os filhos de Deus devem saber, 
quem são as duas testemunhas, em primeiro lugar, antes 
de entenderem como o plano foi concebido. 
O inimigo agora tomou a posição na Minha Igreja. Ele faz 
isso como o inimigo escondido dentro de um cavalo de 
Tróia. O inimigo - e lembrem-se que há muitos, e todos 
eles prestam homenagem à besta - também tem raízes no 
Oriente Médio. O verdadeiro alvo é Israel, que abriga a 
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 é a 
terra do povo escolhido de Deus - a casa de Jerusalém. 
Não é por acaso que Satanás quer destruir estes dois, 
porque ele os odeia e, limpando todos os rastros deles, 
ele está fazendo a maior declaração – de que ele está 
acima de Deus. Como estas duas testemunhas irão 
sofrer em Nome de Deus! Eles não vão morrer, mas 
parecerão ser desprovidos de toda a vida. 
Os Sacramentos serão os primeiros a serem destruídos, 
depois a Santa Missa, depois a Bíblia e todos os vestígios 
da Palavra de Deus. Durante esses tempos, muitos vão 
lutar para proclamar a Palavra de Deus. Será durante 
estes tempos, que Minhas Graças serão derramadas em 
toda parte, através do Poder do Espírito Santo, para que 
Deus nunca seja esquecido. 
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O Anticristo 
Muito em breve o Anticristo vai tornar-se conhecido como 
o homem da paz, que vai criar o plano de paz mais 
ambicioso no Oriente Médio. 
Eles estão preparando o Anticristo agora, para a sua 
entrada triunfal. Enquanto isso, o plano diabólico para 
enganar os inocentes, ensinando-lhes mentiras em Meu 
Nome, continua. Para aqueles de vocês, que não vão 
aceitar a Verdade: saibam que estes tempos já estão 
sobre vocês! Se vocês não conseguem aceitar a Verdade 
agora, se vocês realmente Me amam, então Eu vou dar-
lhe as Graças para discernir. 
Muitos não podem ver esse plano perverso, tão 
cuidadosamente escondido, mas ele está se 
desenrolando diante dos seus olhos, como predito. A 
Sagrada Escritura nunca mente. Minha Palavra é a 
Verdade. A Verdade é a sua tábua de salvação para sua 
Salvação. Se vocês aceitam as mentiras, dadas a vocês 
na Minha Igreja, por aqueles que não vêm em Meu Nome, 
então vocês vão cair na grande escuridão, e vocês serão 
devorados por tal maldade, que, se vocês participam de 
tais práticas ocultas - apresentadas em Meu Nome - vocês 
estarão perdidos para Mim! 
Muito em breve, quando a falsa paz for criada, planos vão 
começar para aniquilar os Judeus. Enquanto a besta 
atacar ferozmente Israel, o Falso Profeta irá descartar 
Minha Presença e enganar não apenas os Católicos, mas 
a todos os Cristãos, todas as religiões, de modo a idolatrar 
a besta sob o pretexto da Nova Religião Mundial. 
Se esta mensagem faz medo em suas almas, então 
saibam que é a Minha intenção não esconder nada de 
vocês, o que poderia destruí-los! Tudo o que é importante 
é, que vocês permaneçam fieis aos Meus Ensinamentos e 
rezem pedindo-Me Proteção! Quando vocês se 
entregarem a Mim, seu Jesus, e pedirem-Me para guiá-
los, tudo ficará bem. 
Eu vou mantê-los dentro da Minha Proteção - todos 
aqueles de vocês, que não se desviarem da Verdade. 
Seu Jesus 
 
854. Confiem em Mim e Eu vou abrir os 
seus olhos para a Verdade do seu futuro 
glorioso 
Recebido segunda-feira, 22 de julho de 2013, 19:09 
 
Minha muito amada filha, Eu chamo a todos os jovens do 
mundo, de todos os credos e todas as crenças. 
Eu Sou Jesus Cristo, o Salvador do mundo, e Eu vou Me 
tornar conhecido para vocês, em breve! Quando isso 
acontecer, durante um evento sobrenatural (GRANDE 
ALERTA), que será experimentado em todo o mundo, 
ao mesmo tempo, vocês vão saber a Verdade. 
Vocês talvez não aceitem Minha Chamada agora. Vocês 
talvez não acolhem-Me no seu dia-a-dia, mas quando 
sentirem o Meu Amor, nada mais importará para vocês 
novamente. O momento para Minha Segunda Vinda 
está próxima! Este evento, quando Eu vier para trazer 
a Paz, quando Eu apresentar o Novo Paraíso, serão 
pegos com uma alegria nunca experimentada antes. 
Vou trazer-lhes uma vida além de seus sonhos - uma 
vida que, quando vislumbrada, será tudo o que vocês 
desejam. 
A Segunda Vinda não deve ser temida, pois vai ser a mais 
poderosa ocasião de alegria. Esta é a Minha Promessa. 
Vocês nunca devem se preocupar ou sentir que a vida 
acabou - que lhes será negado o tempo que vocês 
consideram no mundo como garantido - porque a vida só 
vai começar. Desta vez não haverá tormento, mágoa, 
raiva, ódio ou divisão. Só o amor vai prosperar e, com ele, 
uma vida de esplendor, onde vocês vão viver em uma 
grande unidade, no amor e na paz com seus entes 
queridos. 
Estou preparando o mundo para este grande evento, que 
foi profetizado. A fim de preparar - de modo que em um 
piscar de olhos, o mundo vai mudar para o bem - vocês 
têm que vir a Mim. Para receber esta vida no Novo 

Paraíso, onde vão manter um corpo perfeito e uma alma 
perfeita, vocês devem pedir-Me para limpar as suas 
almas. Para que Eu possa fazer isso, vocês devem pedir-
Me para perdoar os seus pecados. É tão simples. Eu sei 
que você é um pecador. Você sabe que você é um 
pecador, mas isso nunca deve separá-lo de Mim! 
Se vocês estão incomodados ou com medo, então digam-
Me suas preocupações e Eu vou aliviar sua dor. Confiem 
em Mim e Eu vou abrir seus olhos para a Verdade de seu 
futuro glorioso. Quando a Terra for renovada e a Segunda 
Vinda for anunciada, Eu estarei esperando para 
cumprimentá-los. Eu sempre vou amá-los, porque foi para 
vocês que Eu  
dei o Meu Corpo, quando Eu permiti que Me 
crucificassem. Se Eu os amo tanto, então nada deve ficar 
no seu caminho para chamar-Me hoje! 
Aguardo a sua chamada. Seu Jesus 
 
855. Mãe da Salvação: O último segredo de 
Fátima não foi revelado, tão terrível era 
Recebido segunda-feira, 22 de julho de 2013, 20:17 
 
Minha filha, o engano, que o mundo enfrentará, será tão 
difícil de discernir, que somente aqueles que se entregam 
a Deus, e colocam toda a sua confiança em Meu Filho, 
vão ser capazes de suportar as provações, que estão à 
frente. 
Eu dei ao mundo as profecias em 1917, mas o último 
segredo de Fátima não foi revelado, tão terrível era para 
aqueles dentro da Igreja Católica. 
O último segredo de Fátima ainda permanece 
desconhecido para os filhos de Deus, embora Eu revelei 
parte dele para vocês em 26 de janeiro de 2012 
(Mensagem 324). Muitos poucos na Igreja têm acesso a 
isso. Agora, a próxima parte do segredo final de Fátima 
deve ser revelado, para que Eu possa alertar a 
Humanidade sobre as consequências de ignorar a Minha 
intervenção, para ajudar a salvar almas. 
A Igreja tem sido infestada, a partir do interior, por 
inimigos de Deus. Eles criaram o maior engano - e há 20 
deles que controlam a partir de dentro. Eles elegeram 
um homem, que não é de Deus, enquanto o Santo Padre, 
concedido a coroa de Pedro, foi cuidadosamente 
removido. 
Os detalhes, aos quais Eu revelei, são de que haveria 
dois homens tendo a coroa de Pedro, no Fim dos 
Tempos. Um vai sofrer por causa das mentiras, que 
foram criadas para desacreditá-lo, e que irá torná-lo 
um prisioneiro virtual. O outro eleito vai trazer a 
destruição, não somente da Igreja Católica, mas de 
todas as igrejas que honram a 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 
por Meu Filho, que tem que permanecer Papa até sua 
morte. Qualquer outra pessoa, que afirma a sentar na 
cadeira do Pedro, é um impostor. Este engano tem um 
propósito: levar as almas para Lúcifer e há pouco tempo 
para essas almas, que não serão as mais sábias, para ser 
salvas. 
Filhos, vocês somente precisam ouvir um aviso, agora: 
Não desviem-se dos Ensinamentos do Meu Filho! 
Questionem cada nova doutrina, que pode ser 
apresentada a vocês e que professa vir da Igreja do Meu 
Filho na Terra! A Verdade é simples. Ela nunca muda! A 
Missão do Meu Filho é muito clara! Não permitam que 
ninguém atrapalhe o seu julgamento! 
Logo as profecias de Fátima vão fazer sentido. Tudo está 
acontecendo agora diante de um mundo descrente, mas 
infelizmente poucos vão entender, até que seja tarde 
demais. Rezem, rezem, rezem Meu Santíssimo Rosário, 
tão frequentemente quanto possível, todos os dias, a fim 
de diluir o efeito do mal, o que os rodeia. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
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856. Eu revelo os segredos contidos no 
Livro do Apocalipse, e eles não são 
agradáveis 
Recebido terça-feira, 23 de julho de 2013, 15:30 
 
Minha muito amada filha, as provações que você terá que 
enfrentar são porque Eu revelo os segredos contidos no 
Livro do Apocalipse, e eles não são agradáveis. A 
Verdade pode ser muito perturbadora e inquietante para 
muitos. A Verdade causa lágrimas de desânimo, lágrimas 
de tristeza e de grande aflição. 
Por outro lado, as mentiras podem embalá-los numa falsa 
sensação de segurança. Mesmo que as mentiras quando 
apresentadas a vocês, vestidas com linguagens amorosas 
e gestos nobres, não deixar vocês se sentir bem em seus 
corações, pode ser muito mais fácil para os homens 
aceitar as mentiras, que aceitar a Verdade. 
Quando for dito a alguém que foi infectado com uma 
doença incurável, ele tem duas opções: Ele pode aceitar a 
Verdade, preparar sua alma, gastar tempo em estreita 
proximidade com a sua família, buscar o Meu perdão e 
então, esperar pelo dia. Quando ele fizer isso, embora 
possa ser assustador, ele vai - porque aceitou a Verdade - 
encontrar a verdadeira paz em sua alma. Essas almas não 
terão nada a temer diante de Mim. Se, por outro lado, 
rejeitam a Verdade e acreditam em poções mágicas e 
falsos deuses, porque acham que podem ser usadas para 
curar milagrosamente, eles vão ficar muito decepcionados. 
Estas almas, cegadas pelos assim chamados 
“pensamentos positivos”, acreditam que, se eles mesmos 
quiserem, eles vão melhorar, e tudo ficará bem. O que 
eles não conseguem entender é, que, se quiserem ser 
curados, devem chamar por Mim, Jesus. Eu vou 
responder as orações, mas somente se o pedido for para 
o bem das suas almas. Estas almas, que se recusam a 
aceitar a Verdade das sua doenças, e se não voltarem 
para Mim, serão perdidas. Elas vão ter desperdiçado o 
tempo concedido a elas na Terra, para assegurar que a 
sua casa esteja em ordem. 
O mesmo é Verdade sobre a Minha Palavra, a Verdade 
dada a vocês agora. Eu dei ao mundo a Verdade, durante 
o Meu tempo na Terra e fui rejeitado. Muitos Me seguiram, 
mas a Verdade, dada a eles naquela época, agora será 
desafiada pelos inimigos de Deus e eles vão cair em 
engano. Eles logo rejeitarão a Verdade e não serão 
capazes de aceitar o Meu Alerta, dado ao mundo neste 
momento. 
Eu os chamo agora, não para revelar novos 
Ensinamentos a vocês, pois isso não é necessário. A 
vocês já foi dada a Verdade, mas agora Eu intervenho 
para lembrá-los da Verdade. Eu também venho para 
avisá-los sobre as más atrocidades, que serão infligidas a 
vocês, por causa do seu amor por Mim. 
Não virem as costas para Mim, Jesus Cristo, quando Eu 
estou chegando apenas para protegê-los neste momento! 
Eu não quero afastar vocês, mas Eu vou continuar a 
lembrá-los da Verdade, outra vez e outra vez. Quando 
vocês sentirem que suas almas ficam agitadas, como 
resultado das novas leis, que forem apresentadas por 
aqueles, que dizem que são de Mim, então vocês 
devem chamar-Me através desta Cruzada de Orações: 
 
Cruzada de Orações (116): Salvai-me do mal das 
mentiras 
Querido Jesus, ajudai-me! Eu estou me afogando em 
lágrimas de tristeza. 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 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 ensinastes ou negar a 
Vossa morte na Cruz. Jesus, Vós sois o Caminho. 
Mostrai-me o Caminho! Abraçai-me e levai-me em 
Vossa jornada de Misericórdia. Amém.  
Seu Jesus 

857. Mãe da Salvação: Assim como um 
milagre, vai parecer que o Falso Profeta 
ressuscitará dos mortos 
Recebido quinta-feira, 25 de julho de 2013, 18:52 
 
Minha filha, é importante que Meus filhos não percam a 
coragem, quando confrontado com a dor que terão que 
enfrentar, quando a Igreja do Meu Filho for lançada para o 
deserto. 
Eu sou a mulher do Livro do Apocalipse, vestida de sol, 
que deu à luz ao Filho. O Filho é Jesus. O Corpo Místico 
do Meu Filho, Jesus, é a Sua Igreja na Terra. A Igreja do 
Meu Filho está sendo roubada e logo Seu Corpo não vai 
mais estar presente nela. Esta desolação vai rasgar em 
dois os corações daqueles, que seguem os Ensinamentos 
do meu Filho. Aqueles que não tiverem para onde ir, serão 
lançados para fora dos edifícios, que até agora abrigava a 
Santa Eucaristia. Quando eles forem jogados para fora, 
pouca misericórdia será mostrada a eles, mas eles 
estarão cheios do Espírito Santo. Isso significa, que serão 
guiados e vão conduzir ferozmente o Exército 
Remanescente, que é composto por aqueles que são leais 
a Deus. 
Os outros, cegos para a Verdade, vão seguir o Falso 
Profeta em desordem. Seus corações serão 
enganados e, em breve, quando o Falso Profeta 
estiver às portas da morte, eles vão chorar. Mas então, 
assim como um milagre, vai parecer que o Falso 
Profeta ressuscitará dos mortos. Eles vão dizer que 
ele foi abençoado com grandes poderes sobrenaturais 
do Céu, e vão cair diante dele em adoração. Ele vai ser 
amado e adorado por aqueles, que não podem ver. 
Logo o Anticristo vai aparecer, e sua ascensão à fama 
começará em Jerusalém. Uma vez que ele aparecer em 
público, tudo vai mudar rapidamente na Igreja do Meu 
Filho. Serão introduzidas as novas regras. Novas 
relíquias, mudanças nas vestes, usadas pelos sacerdotes, 
e muitas novas regras serão aplicadas. No início, as 
pessoas vão dizer que todas estas alterações resultam da 
necessidade de ser humilde. E, quando estas 
abominações entrarem nas igrejas Cristãs, a perseguição 
começará. Atrevam-se a oporem-se a esses rituais 
satânicos, e vocês serão considerados como hereges - 
encrenqueiros. 
Muitos cardeais, bispos, sacerdotes, freiras e pessoas 
comuns serão excomungados, se não seguirem as 
novas regras ou adorarem o Falso Profeta. Nesta fase, 
vocês devem procurar refúgios, que foram criados, de 
modo que possam adorar o Meu Filho, Jesus Cristo, em 
paz. Os sacerdotes devem continuar a administrar os 
Sacramentos e fornecer aos Meus filhos a Santíssima 
Eucaristia! 
Vocês nunca devem ceder ao engano, do qual for pedido 
a vocês para participar! Aqueles de vocês que fizerem 
isso, vão perder as suas almas para o maligno. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
858. Embora elas causem medo, elas não 
são nada, comparado com o Grande 
Castigo à frente 
Recebido quinta-feira, 25 de julho de 2013, 20:40 
 
Minha muito amada filha, a Mão do Meu Pai já interveio no 
mundo, como castigo pelo pecado dos homens. Os 
pecados aumentaram em todo o mundo, porque os 
homens já não diferenciam mais entre o certo e o errado. 
Vocês não podem escapar da Ira do Meu Pai, quando 
seus Países aplaudir os pecados perversos, através das 
suas leis. 
Essas punições serão rapidamente testemunhadas 
por todo o mundo. Embora elas causem medo, elas 
não são nada, comparado com o Grande Castigo à 
frente. Os homens são teimosos. Eles recusam a ajuda, 
oferecida por Deus. A Humanidade escolheu rejeitar a 
Deus, e cada um de vocês tem sofrido por causa dos 
pagãos entre vocês. 
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Em primeira instância, Minha Chamada do Céu é para 
salvar todas as almas, mas também é para que Eu possa 
ajudá-los a reduzir as punições, que irão acontecer a raça 
humana. Quão grande é a Minha Misericórdia! Como é 
grande a Minha Paciência! Mas aqueles que rejeitam os 
Meus Ensinamentos e que se desligam do Meu Pai, o seu 
Criador, em breve saberão as consequências! 
Eu chamo a todas as religiões e peço que rezem por 
clemência, se vocês aceitam estas Mensagens ou não! As 
orações são necessárias para mitigar as catástrofes, 
que já começaram. Rezem, rezem, rezem, para suas 
vidas e para a salvação das suas almas! Seu Jesus 
 
859. Olhem por trás da máscara do 
humanismo, e não vão encontrar sinais de 
Deus 
Recebido sábado, 27 de julho de 2013, 19:22 
 
Minha muito amada filha, é Meu Desejo que todos os 
Meus queridos seguidores rezem muito, para desviar o 
dano às almas, por causa do crescimento do ateísmo. O 
ateísmo nem sempre se declara a si próprio. Muitas 
vezes, as pessoas que decidiram, por qualquer razão, por 
não acreditar mais em Deus, criam um substituto. 
Por causa da composição do homem, ele tem que 
procurar uma causa, para justificar sua existência. A 
maldição do humanismo é, que ele exalta o homem aos 
olhos do homem. De acordo com o humanista, tudo o que 
deve ser feito é, assegurar as necessidades do homem 
em primeiro lugar. Muitas pessoas confundem o 
humanismo com o Cristianismo. Quando se proclama a 
importância dos bens materiais na vida do homem, a 
todo custo, a fim de evitar o sofrimento ou a pobreza, 
é fácil supor, que esta é uma forma de amor para com 
o próximo. 
Se vocês dizem que querem acabar com a pobreza, o 
desemprego e outras misérias, muitos vão pensar que 
vocês estão falando em Nome de Deus. Mas olhem por 
trás da máscara do humanismo, e vocês não vão 
encontrar sinais de Deus, nem vão ouvir Seu Nome 
ser mencionado. Aqueles, que vivem suas vidas como 
humanistas, não amam a Deus. Eles só amam a si 
mesmos. Eles também acreditam que tudo o que importa 
é o bem-estar - geralmente sob a forma das coisas do 
mundo - da Humanidade, como um meio para um fim. 
Embora possa parecer como caridade, possa ser visto 
como preocupação com as necessidades do homem, 
vocês nunca podem substituir Deus, colocando as 
necessidades do homem em primeiro lugar. Quando 
vocês fazem isso, vocês insultam a Deus. Humanismo, 
apesar de ter todos os sinais exteriores de amor a 
Deus, não é o que parece. Por trás da máscara de amor, 
se esconde um amor por si mesmo. O homem vai morrer, 
seu corpo vai virar pó, sua alma vai continuar viver, mas o 
humanismo quer fazer vocês crerem que o homem é 
imortal. 
Tenham cuidado quando abraçarem o humanismo, porque 
quando fizerem isso, vocês se afastarão de Mim! 
Seu Jesus 
 
860. Para os outros inocentes, que 
cegamente seguem a besta e o Falso 
Profeta: eles serão presos em um vínculo 
feroz 
Recebido domingo, 28 de julho de 2013, 21:40 
 
Minha muito amada filha, você nunca deve duvidar da 
Minha Palavra! Se você realmente confia em Mim, você 
deve fazer o que Eu desejo de você, para que Eu possa 
iluminar o mundo neste momento, e prepará-los para o 
novo começo. 
Muito do que está acontecendo com a Minha Igreja foi 
anunciado, mas vocês têm que aceitar que Meu Pai 
permite estas abominações por uma razão: Este é o fim 
definitivo do reinado de Satanás. Ele levantou uma 

besta, em seu nome, e este Anticristo é o espírito do 
próprio Satanás. A ele e seus seguidores foram dado 
muito pouco tempo na grande batalha pelas almas. 
A vingança de Satanás é roubar almas, tantas quantas ele 
for capaz de fazer, antes que ele seja acorrentado e 
jogado no abismo. Aqueles de suas coortes, que idolatram 
a serpente, só seguem as suas instruções por causa do 
poder, que ele diz que vai ser deles, se eles o ajudar a 
completar seu plano diabólico. Como essas pobres almas 
vão sofrer por toda a eternidade e como elas vão gritar por 
Minha Misericórdia, quando a terrível realização do seu 
destino se tornar clara! 
Para os outros inocentes, que cegamente seguem a besta 
e o Falso Profeta: eles serão presos em um vínculo feroz, 
do qual serão incapazes de escapar. Eles necessitam 
desesperadamente da sua ajuda. Vocês devem rezar 
muito por suas almas, para que sejam liberados de volta 
para Mim! Para o mundo exterior: em primeiro lugar, eles 
não vão ver muita coisa para alarmá-los. As guerras no 
Oriente Médio e a paz subsequente serão saudadas com 
aplausos. 
O homem da paz receberá diversos prêmios em 
reconhecimento dos seus trabalhos humanitários. O 
Falso Profeta vai ser visto por unir as igrejas do 
mundo, e mostrar em cada oportunidade todos esses 
atributos, associado como um Santo. 
Tudo vai ficar bem, até estes dois se transformarem, e 
derrubarem por vingança todos aqueles, que se opuserem 
a seu plano para dominar o mundo. Eles vão entrelaçar 
Minha Igreja na Terra com o ninho da besta, até que as 
trevas cubram a Terra. 
Todos vão sentir uma inquietação. Todos vocês vão sentir 
o mal, pois Satanás, através do Anticristo, controla tudo. 
Mas, quando tudo parecer sem esperança, Eu vou em 
seguida descer, através da Minha Grande Misericórdia, 
para envolver a todos, e provar ao mundo a Verdade. 
Tão grande é a Minha Misericórdia, que Eu irei iluminar as 
almas mais escuras e eles virão a Mim com alívio em seus 
corações. Nessa fase, todas as suas dúvidas serão 
expulsas das suas almas, pelo poder do Espírito Santo. 
Logo em seguida, quando os filhos de Deus conhecerem a 
Verdade, a Trombeta Final tocará e a Terra será 
renovada. Todo o mal desaparecerá. O sol vai encher 
todos vocês com uma Grande Luz e o Novo Paraíso será 
entregue a todos e a cada um de vocês, com grande 
amor, como o maior Dom que vocês poderiam imaginar. 
Tudo que vocês precisam fazer é confiar na Verdade que 
Eu revelo, para que possam evitar as armadilhas, que vão 
ser estabelecidas para roubar as suas almas. Aqueles de 
vocês, que podem ver, que confiam em Mim, que Me 
chamam, vão Me ajudar a salvar as almas daqueles que 
podem ver, mas que se recusam a ver a Verdade. 
Seu Jesus 
 
861. A marca da besta trará consigo a 
morte - a morte da alma e a morte física por 
uma doença terrível 
Recebido segunda-feira, 29 de julho de 2013, 11:23 
 
Minha muito amada filha, Meu Nome é raramente 
mencionado, no mesmo instante, aqueles que dizem 
representar-Me, gritam blasfêmias contra Deus. Minha 
morte na Cruz não será somente repudiada, não 
falarão sobre ela, mas as imagens de demônios serão 
usadas como substituto para o Meu Corpo na Cruz. Se 
não foi Eu, que mataram na Cruz, então quem foi? 
Quem são eles, que proclamam a Minha Palavra para o 
mundo, mas que proferem palavrões, que derramam das 
suas bocas? 
Tenham cuidado com os milagres, que os homens em 
roupas brancas pretendem realizar, como se eles fossem 
feitos de Minha Carne e abençoados com o Meu Espírito! 
Quando vocês verem eventos maravilhosos e 
aparentemente milagrosos acontecerem, saibam que 
não são nada deste tipo! 
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Vocês serão informados de que milagres foram criados 
pela mão do Falso Profeta. Em seguida, será esperado 
que vocês mostrem grande respeito e será dito a vocês, 
primeiro, que ele é um santo vivo. Ele será adorado, 
amado e admirado e todos vão dizer que ele é favorecido 
por Deus. Eles acreditarão que, com o tempo, estes 
milagres estarão ocorrendo, para anunciar a Minha 
Segunda Vinda. 
E depois a besta vai aparecer e vai honrar o primeiro. E o 
mundo será apanhado numa terrível confusão. Eles serão 
presos. Por um lado, o Falso Profeta vai controlar todas 
as religiões do mundo e conquistar o amor daqueles, 
que conhecem a Verdade. Aqueles, que conhecem a 
Verdade, não vão rejeitar-Me, porque o Reino de Deus é 
deles. O Anticristo vai mostrar uma grande honra para 
com o Falso Profeta. Mas, porque o seu papel será 
político, sua lealdade vai unir muitas pessoas, que vão 
aplaudir esta aliança. 
Estes eventos vão começar a fazer sentido em breve. 
Aqueles, que tentarem levá-los a uma falsa fé, que não é 
de Deus, vão ser muito convincentes. Eles nunca vão 
revelar a sua verdadeira intenção, até que acreditem que 
estão vencendo esta batalha. E então, eles vão destruir 
muitos, que recusarem a aceitar a marca da besta. Eles 
vão dizer que isso vai ser um símbolo de amor, união 
e da verdadeira paz no mundo, mas escondido dentro 
de seu núcleo vil estará o número 666, o símbolo da 
besta. 
Assim como medalhas bentas oferecem proteção do Céu, 
com Poder de Deus, a marca da besta trará consigo a 
morte - a morte da alma e a morte física por uma doença 
terrível. Aqueles, que recusarem a marca da besta, terão 
que esconder-se e preparar-se. Eu sei que isso é 
assustador, mas é a Verdade. Eu vou intervir com a ajuda 
das suas orações, para pôr um fim à esta perseguição. 
Vocês, Meus queridos seguidores, que conhecem a 
Verdade, estão sendo preparados, para ajudar 
aqueles, que têm dificuldades com esse 
conhecimento. No momento em que isso acontecer, 
Meu Exército Remanescente, será uma força a ser 
reconhecida. Sua força estará na sua capacidade para 
salvar aqueles, que vão sofrer por este ato diabólico de 
vingança contra os filhos de Deus. Seu Jesus 
 
862. Mãe da Salvação: Vocês devem 
segurar as Cruzes tradicionais, pois logo 
elas vão desaparecer 
Recebido segunda-feira, 29 de julho de 2013, 19:05 
 
Meus filhos, lembrem-se sempre que, pelo Poder de Deus 
e pela Graça do Meu Filho, Eu vou esmagar a besta e 
quando tudo parecer sem esperança, o reino do maligno 
chegará a um fim abrupto. 
Meu Véu de Proteção abrange todos aqueles, que 
invocam a Minha ajuda, durante estes tempos difíceis. 
Lembrem-se, que assim como Eu perdi o Meu Filho, 
quando tinha 12 anos de idade, Eu O encontrei no 
Templo. Rezem, Meus filhos, e vão para suas igrejas, 
agora, para oferecer os sacrifícios necessários, para pedir 
perseverança durante esta terrível batalha espiritual pelas 
almas. 
Meu Filho sofreu tanto por Sua Morte na Cruz, mas este 
foi apenas um fardo. O maior sofrimento que Ele resiste 
hoje, é por aqueles, que já estão perdidos para Ele. E 
agora, como o espírito do mal se esforça para tirar-Lhe 
todos aqueles, que O amam, a Dor que Ele sente é como 
uma espada, cortando-O em dois. 
Almas vítimas vão agora sofrer a maior dor, porque a 
perseguição contra os filhos de Deus aumenta. Pela Cruz 
do Meu Filho, vocês foram salvos. Por Sua Cruz vocês 
vão lutar contra o mal, e Sua Cruz, quando abençoada, 
irá protegê-los. Mas, se esta Cruz mudar ou parecer 
diferente, é uma zombaria da morte do Meu Filho para 
salvar os pecadores. Vocês devem segurar as Cruzes 
tradicionais, porque em breve desaparecerão! 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 

863. Nunca aceitem uma cruz, que não se 
assemelha à Cruz, na qual Eu fui 
crucificado! 
Recebido terça-feira, 30 de julho de 2013, 20:06 
 
Minha muito amada filha, quão doce são as vozes 
daqueles, que Me amam e que Me confortam neste 
momento de grande tristeza. Vocês, Meus amados 
seguidores, que nunca vão Me abandonar, são como doce 
mel em Minha Boca, acalmando Meu Corpo e levantando 
o Meu Espírito. 
Muitos seguirão às falsidades, porque eles vão ter medo 
de se levantar e defender desafiadoramente a Palavra de 
Deus. No início, eles serão confundidos pelas novas 
práticas, novos símbolos, novas roupas, novos 
formatos para altares e novas cruzes. Em seguida, 
eles vão aceitar todas essas coisas novas, como 
sinais dos tempos. Este novo, moderno assim 
chamado “abordagem unificada” para honrar a Deus, 
será então abraçado com entusiasmo por essas 
pobres almas. Mas aqueles que são Meus, vão 
permanecer fieis à Minha Palavra, por todos os tempos. 
Eles são a espinha dorsal da Minha Igreja na Terra e 
nunca vão quebrar. 
Meu desejo é, que vocês, Meus fiéis Cristãos - de todas 
as denominações - se reúnam, para lutar contra os 
demônios, que foram liberados do inferno, e que vagam 
entre vocês! Nunca se desculpem por Me amar! Nunca 
aceitem uma cruz, que não se assemelha a Cruz, na qual 
Eu foi crucificado! Quando Eu Estiver em falta, ou não for 
mencionado, então vocês vão saber que a infestação se 
espalha por todas estas Igrejas, que foram comandadas 
por Meus inimigos. Se vocês aceitarem os seus rituais e 
símbolos satânicos, vocês vão estar expostos ao 
maligno! 
Mantenham-se fieis a Mim! Mantenham simples as suas 
orações diárias! Mantenham Água Benta e Minha Cruz em 
suas casas! Protejam-se uns aos outros! Fiquem 
obedientes aos Meus servos sagrados, que continuarão a 
ser ferozmente leais a Mim e que se recusarão a trair-Me! 
Em seguida, passem o resto do seu tempo rezando pelas 
almas dos ateus, aqueles que acreditam em deuses 
pagãos e aqueles, que seguem cegamente os inimigos da 
Minha Igreja para o deserto! 
Permaneçam em íntima união Comigo e peçam-Me força 
todos os dias! Eu vou estar ao seu lado durante estas 
provações amargas à frente e Eu nunca vou abandonar 
aqueles, que Me procuram. Seu Jesus 
 
864. Mãe da Salvação: Assim como a Santa 
Palavra de Deus pode unir as almas, ela 
também pode causar uma grande divisão 
Recebido quarta-feira, 31 de julho de 2013, 18:31 
 
Minha filha, quando você ama o Meu Filho, Jesus Cristo, 
isso vai manter todos aqueles, que verdadeiramente O 
amam, juntos. Quando aqueles, que amam Meu Filho, 
acham que é difícil amar os outros, eles precisam chamar-
Me, a Mãe da Salvação, para abrir seus corações. 
O Amor do Meu Filho é tão poderoso, que, com o Poder 
do Espírito Santo, ele pode se espalhar rapidamente de 
um canto do mundo por toda parte. Quando a Santa 
Palavra do Meu Filho é dada a todos os filhos de Deus, 
através desta Missão, ela vai rasgar os corações das 
almas humildes, que reconhecem o Salvador quando Ele 
fala. O Amor, que emana da Sua Palavra, dada a vocês 
neste momento da história da Humanidade, unirá 
milhões de almas, de imediato, como se vocês 
tivessem conhecido um ao outro, durante toda suas 
vidas. Tão poderoso que é, que pode, por meio do 
poder de línguas, espalhar-se de nação para nação, 
em todas as línguas, de forma rápida. Assim vocês 
sabem que estas Palavras, através destas Mensagens, 
vêm do Meu Filho. 
Assim como a Santa Palavra de Deus pode unir as almas, 
ela também pode causar uma grande divisão; ela é 
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precedida de um grande ódio, pois a Palavra de Deus 
envolve almas. Quando estas Mensagens atraem tanto 
ódio e más ações, por aqueles que se dizem verdadeiros 
discípulos do Meu Filho, saibam então que é o maligno 
que causa isso! Minhas pobres almas, Meus pobres filhos 
confusos, vocês nunca devem virar as costas, quando não 
tiverem a certeza da Palavras do Meu Filho! Vocês devem 
manter uma mente aberta e permanecerem fieis ao que 
Ele os ensinou! Não julguem alguém em Seu Nome! 
Amem uns aos outros! Se vocês não acreditam que Deus 
enviou o Seu Profeta Final, então não importa. Por favor 
lembrem-se da sua obrigação - através da realização dos 
seus deveres para com o Meu Filho, aderindo estritamente 
aos seus Ensinamentos! 
Vocês nunca devem aceitar que Ele iria abençoar 
qualquer nova doutrina, que Ele não deu o mundo, 
quando Ele andou na Terra. Ele nunca iria desculpar 
qualquer coisa, que substitui a sua morte na Cruz nos 
altares do mundo. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
865. Eles vão convencer Meus seguidores 
para adaptarem às Leis da Minha Igreja, 
pela realização de um plebiscito 
Recebido quarta-feira, 31 de julho de 2013, 18:56 
 
Minha muito amada filha, lembre-se sempre como o diabo 
trabalha! Ele é muito cuidadoso para não revelar-se. Por 
isso, ele mistura verdades e mentiras, com a finalidade de 
confundir. Esta é a sua maneira favorita para enganar as 
almas. Ele nunca diz a Verdade e nem permite que os 
outros o vejam como ele realmente é, mas, porque ele é 
orgulhoso, sua arrogância e seu ódio por Mim sempre vão 
vir a tona. Aqueles, cujos olhos estão abertos, irão 
reconhecer imediatamente os insultos, que são jogados na 
Minha cara e ante os Meus altares. 
Lembrem-se: Satanás é orgulhoso, arrogante, 
prepotente e muito, muito astuto. Quando ele está 
presente nas almas, ele tem uma confiança, de que 
está a cargo de orgulho e arrogância e de uma crença 
em que está acima de Deus. Ele vai sempre dar sinais, 
que insultam a Deus, mas somente aqueles que 
sabem o que procurar, vão vê-las. Aqueles que honram 
a Satanás, e que gastam muito do seu tempo em grupos, 
que organizam rituais em homenagem a ele, terão o 
prazer de ver esses sinais. Todos aqueles, que venderam 
suas almas para Satanás, irão se comunicar através de 
tais sinais, como um gesto arrogante e desafiador contra 
Mim, Jesus Cristo. 
Aqueles que os enganam, em Meu Nome, vão convencer 
Meus seguidores para adaptarem às Leis da Minha Igreja, 
pela realização de um plebiscito. A todos serão pedidos 
para tolerar as novas práticas, que equivalem a duas 
coisas: A primeira é: acabar com a Minha Presença na 
Eucaristia. E a segunda: tolerar o pecado, 
incentivando as pessoas a mostrar simpatia para com 
os direitos humanos daqueles, que não acreditam em 
Jesus Cristo. 
Este plebiscito vai ser falsificado e mentiras serão 
apresentadas como Verdade. Quando a nova religião 
mundial for introduzida, a Minha Igreja na Terra - a 
Verdadeira Igreja - vai se esconder, a fim de prestar 
homenagem a Mim. 
Eu Sou o alvo da besta. Eu Sou quem ele quer machucar. 
Ele sabe que não pode Me destruir, por isso ele tenta 
destruir a raça humana, que ele amaldiçoa a cada 
segundo. Seus servos não vão parar apenas de insultar a 
Minha Presença nos Tabernáculos do mundo. Eles não 
vão se satisfazer destruindo apenas os Sacramentos, de 
modo que possam blasfemar contra Mim. Eles só serão 
felizes, quando roubarem almas, criando a maior 
blasfêmia de todas; isto é, quando eles recriarem Minha 
Primeira Vinda, dando a impressão de que foi João 
Batista, que foi enviado. O homem que disser que é o 
profeta do Senhor, vai mentir e causar um prodígio, 
quando declarar que o Anticristo seja Eu, Jesus Cristo. 

O Anticristo, através do poder de Satanás, vai 
pretender ser Eu, Jesus Cristo. Ai das almas, que 
recebê-lo em seus braços, pois serão impotentes contra 
ele. Permitam a estes dois levá-los em seu vácuo de 
mentiras, e vocês serão afastados de Mim, e somente 
com a Intervenção do Meu Pai vocês poderão ser trazidos 
para a Minha Grande Misericórdia. 
Quando no futuro alguém afirmar ser Eu, Jesus Cristo, 
saibam que ele é um mentiroso! Eu não vou vir na 
carne uma segunda vez! Satanás não pode pronunciar 
estas palavras: "Jesus Cristo, Que veio na carne." 
O que ele vai dizer, através da boca da besta, o Anticristo, 
será o seguinte: 
"Eu sou Jesus Cristo, eu venho agora em carne, para 
trazer- lhes a salvação." 
Quando isso acontecer, Minha Intervenção Divina será 
repentina, mas, então, o Falso Profeta e o Anticristo já 
terão roubado muitas almas. 
Rezem, rezem, rezem, para que todos aqueles que se 
dizem ser Meus, permaneçam Meus! 
Rezem, para que todos vocês tenham a força e a coragem 
para levar a Minha Cruz, durante a maior perseguição do 
Meu Corpo - Meu Corpo Místico – a Minha Igreja na Terra, 
neste momento. Seu Jesus 
 
866. A maldade, presente no mundo, está 
em uma escala nunca vista desde os dias 
de Noé 
Recebido quinta-feira, 1° de agosto de 2013, 15:00 
 
Minha muito amada filha, como Eu anseio abraçar todos 
vocês, Meus queridos seguidores, e levá-los para o Meu 
Refúgio de paz e segurança! Como Eu gostaria de poder 
levar todos vocês e escondê-los da maldade, que está 
sendo conspirada contra todos os Cristãos! 
A maldade, presente no mundo, está em uma escala 
nunca vista desde os dias de Noé e é como uma rede 
invisível, que cobre a Terra. Tão letal é, que poucos 
realmente entendem o nível da sofisticação envolvida! 
Mas tenham cuidado, este plano - cujos detalhes serão 
dados para o mundo - por aqueles que dizem que 
representam Minhas igrejas na Terra - será trazido 
diante de vocês e se espera que vocês o aceitem. 
Então vai ser exigido de vocês devorá-lo, e não vai ser 
dada nenhuma escolha. Por trás de toda alteração será 
pedido a vocês para negarem a Mim, Jesus Cristo. 
Eu advirto ao mundo que, quando tentarem descartar 
Minha Divindade - vocês e todos aqueles envolvidos nesta 
conspiração desleal - serão marcados como inimigo de 
Deus! Quando ficarem do lado das leis da blasfêmia, 
vocês serão culpados de pecado contra Deus! 
Eu vou continuar a avisá-los, para abrirem seus olhos para 
a Verdade, mas Eu não posso forçá-los a manterem-se 
fieis a Mim. Eu não posso forçá-los a Me amar. O livre-
arbítrio é seu, mas se vocês voltarem e pedirem-Me para 
guiá-los, Eu vou abrir os seus olhos para a Verdade. 
Quando vocês aceitarem a Verdade, Eu vou salvá-los. 
Meus pobres seguidores, saibam que, quando o mundo se 
tornar contra Deus, o Poder Todo-Poderoso do Meu Pai 
vai intervir e destruir seus inimigos, um por um. Seu Jesus 
 
867. Mãe da Salvação: Em breve vocês 
serão solicitados a dar um substituto para 
a Eucaristia, que não será o Corpo do Meu 
Filho 
Recebido sexta-feira, 2 de agosto de 2013, 15:10 
 
Minha filha, neste momento estou diante do Meu Filho, e 
caída com Meu rosto a Seus Pés, em grande tristeza. 
Assim como Eu tive que presenciar Sua agonia aos pés 
da Cruz, durante a Sua Crucificação aterrorizante; agora 
tenho que suportar a Sua dor mais uma vez. 
A Crucificação do Meu Filho está ocorrendo novamente, 
pois Seu Corpo - seu Corpo Místico, que é a Sua Igreja na 
Terra - terá que suportar a flagelação por Si Mesmo. Eles, 
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os inimigos dentro da Sua Igreja, vão flagelar Seu Corpo, 
separá-Lo, zombar Dele cruelmente e profaná-Lo, antes 
de jogá-Lo pro lado. A Igreja do Meu Filho está agora a 
ser açoitada, durante a qual será a primeira etapa da Sua 
Crucificação na Terra, nestes tempos. Eles vão levar o 
Seu Corpo - através da Sagrada Eucaristia - e insultá-Lo, 
bem como degradá-Lo. Muitos sinais disso serão vistos, e 
cada gesto desrespeitoso e tortuoso será feito, a fim de 
amaldiçoá-Lo. Então depois de difamarem Sua Santíssima 
Eucaristia, eles vão jogá-La fora, e em breve será muito 
difícil recebê-La. Este é apenas um dos muitos planos em 
curso, para acabar com a Presença do Meu Filho na 
Santa Missa. 
Muitos vão ver estes gestos perversos, e saber que eles 
são um insulto para o Meu Filho. Muitos vão protestar, 
mas suas vozes não serão ouvidas. Para aqueles pobres 
sacerdotes, que vão sofrer por causa desta profanação: 
vocês devem pedir-Me, sua Mãe, para ajudá-los a 
suportar tanta dor! Vocês nunca devem jamais mexer com 
a Sagrada Eucaristia, pois é o único alimento da salvação! 
Sem Ela vocês vão morrer de fome. Ela deve sempre ser 
disponibilizada para cada um dos filhos de Deus! Vocês 
nunca devem aceitar que qualquer outro tipo de pão seja o 
alimento da vida! 
Em breve vocês serão solicitados a dar um substituto para 
a Santa Eucaristia, que não será o Corpo do Meu Filho. 
Vocês devem manter-se fieis ao Dom da Sagrada 
Eucaristia, mesmo que seja dito, que Ela não é mais 
relevante – que Ela não é mais aceitável na nova religião 
mundial! Sua Mãe em Cristo, Mãe da Salvação 
 
868. Deus Pai: Os nomes daqueles no Livro 
da Vida são o principal alvo da besta 
Recebido sábado, 3 de agosto de 2013, 13:17 
 
Minha querida filha, Eu chamo a Humanidade desde o 
Reino mais Alto e mais Santo. 
Meus pobres filhinhos, como vocês sofrem por causa do 
pecado de Lúcifer, mas vocês devem saber que, pelo Meu 
Poder Todo-Poderoso, Eu vou varrê-lo da face da Terra 
juntamente com todos os anjos caídos. Este momento 
está perto, então vocês devem se preparar! 
Saibam que, os anjos caídos e os demônios são 
desconhecidos e invisíveis para a maioria de vocês, 
mas eles caminham entre vocês, tentando-os a cada 
dia, para que caiam. Quando vocês forem levados a esta 
teia de mentiras, vão achar que não serão capazes de 
descansar ou encontrar a verdadeira paz em suas almas. 
Eu declaro que aqueles, que forem enganados pelo Falso 
Profeta, vão encontrar-se perdidos e confusos, quando 
aceitarem o grande engano, no qual eles vão se tornar 
vítimas dispostas. Se vocês voltarem para Mim e Meu 
amado Filho, Jesus Cristo, não vai parecer para vocês que 
este é o caso. Vocês acreditarão que os Sacramentos 
serão os mesmos, mas quando eles forem apresentados 
de forma diferente, eles se tornarão recipientes vazios e 
não serão mais aceitáveis por Mim. 
O mundo é Meu, mas Meus filhos não Me querem, seu 
amado Pai, seu Criador. Suas mentes foram bloqueadas e 
o maligno usou Meu Dom de Inteligência, para tentá-los a 
acreditar que Eu não Existo. Aqueles que não acreditam 
em Mim, não terão paz, não terão alegria e nem o 
verdadeiro amor em suas vidas. Nem vão aceitar a 
Vida Eterna. Em vez disso, eles vão buscar apenas os 
prazeres da carne, pois sabem que suas vidas na 
Terra são curtas. 
Eu, como um Pai que ama a cada um deles, vou trazê-los 
para Mim, por intermédio da Grande Misericórdia do Meu 
Filho. Meu Poder é abrangente, e Satanás, Meu Lúcifer, 
que se afastou para longe de Mim, por causa do seu 
orgulho, nunca vai Me vencer. Portanto aqueles que o 
seguem, colocam a mesma cunha entre eles e Mim. Eles 
saberão pelos sinais, que agora revelo, que há Um só 
Deus, Um só Criador, um Paraíso. Todos os paraísos, 
que foram ditos a eles, pelos falsos profetas no mundo, 
que levam Meus filhos para longe de Mim, não existem e 
nem pode existir, nunca. Eu Sou tudo o que existe. Eu 

criei tudo. Eu vou acabar com tudo. Tudo deve estar 
de acordo com a Minha Santa Vontade. Lutem contra 
Minha Vontade, e vocês vão se tornar nada! Aceitem 
Minha Vontade, e vocês permanecem Meus filhos! 
Para aqueles, que acreditam em Mim: nunca devem 
rejeitar o Meu Filho, Jesus Cristo! Eu vim ao mundo 
através do Meu Filho, para trazer-lhes de volta para a 
Minha Misericórdia, mas vocês O rejeitaram. Vocês O 
mataram, mas ainda assim, nunca mataram Meu Amor por 
vocês. É por isso que Eu permiti Sua Crucificação, para 
lhes trazer a salvação. A morte do Meu Filho na Cruz, 
tornou-se o caminho para a salvação. Sua morte não era o 
que parecia - um fracasso aos olhos do maligno. Foi 
através deste ato de grande sofrimento, suportado com a 
maior humildade, que Satanás foi derrotado. E foi por 
causa da morte do Meu Filho na Cruz, que o poder de 
Satanás sobre a Humanidade falhou. Apesar dele não 
poder levar todos os Meus filhos com ele para o abismo, 
muitos ainda vão ser seduzidos por suas mentiras. É por 
isso que vocês devem lutar, filhos, não apenas por suas 
próprias almas! Se vocês Me amam, então vocês vão 
amar o Meu Filho. Se vocês amam o Meu Filho, então 
devem ajudá-Lo a salvar todos os pecadores! 
Peço-lhes para que digam que, quando Eu Chamo as 
almas, especialmente aquelas que não Me conhecem, 
assim como aquelas que Me conhecem, mas que se 
recusam a aceitar os Meus Mandamentos, que elas só 
têm tempo para salvar-se da tortura eterna. 
Os nomes daqueles no Livro da Vida são o principal 
alvo da besta. Muitas destas almas são seguidoras do 
Meu Filho e são leais à Igreja. Elas vão virar-se contra o 
Meu Filho, por aceitar novas leis, que não são do Meu 
Filho, e que serão forçadas a engolir como uma nova 
religião. Essa nova religião foi cuidadosamente planejada 
por muitos anos. Ela segue rituais satânicos, mas muitos 
não vão entender isso. Quando vocês abraçarem estes 
rituais, vocês vão dar poder a Satanás. Quando darem a 
ele esse poder, vão precisar de muita oração, pois ele irá 
devorá-los no corpo, bem como na alma. 
Meus filhos, Eu intervenho agora através de punições 
na Terra. As pobres almas, que perderão suas vidas 
através destes castigos, estão ajudando a salvar 
aquelas, que estão perdidas para Mim. 
Quando vocês sentem medo por causa da maldade de 
Satanás e sua influência em suas vidas, lembrem-se que 
Eu vou destruir seus representantes na Terra. Eu vou 
encurtar seu sofrimento, porque Eu quero salvar almas. 
Se Eu permitisse que esse mal continuasse, Eu não seria 
capaz de salvar todas as almas, cujos nomes estão no 
Livro da Vida. Seu amado Pai, Deus, o Altíssimo 
 
869. Minhas Profecias, que revelam a 
chegada do Anticristo, estão prestes a 
serem realizadas 
Recebido terça-feira, 6 de agosto de 2013, 23:16 
 
Minha muito amada filha, Minhas profecias, que revelam a 
chegada do Anticristo, estão prestes a serem realizadas. 
O dia para todos vocês prepararem suas casas e a sua 
rotina de orações, está próximo, e todos os que Me 
seguem, devem estar dispostos a fazer sacrifícios, a 
fim de Me ajudar a abrir os olhos dos filhos de Deus 
em todos os lugares, para esta maldade, que vai virar 
o mundo de cabeça para baixo. 
Assim como qualquer verdadeiro profeta é desprezado e 
tratado como um incômodo, vocês, Meus queridos 
seguidores, serão vistos como um incômodo, quando 
revelarem a Verdade. Serão ridicularizados, zombados e 
desprezados, em cada esquina onde estiverem! As 
pessoas que os cercam, vão intimidá-los, criticá-los e 
vocês se sentirão culpados, mesmo quando nem falarem 
com eles sobre a Minha Palavra. 
Cada anjo caído e demônio, que se infiltrou na Terra 
neste momento, vai, através de almas fracas, 
imediatamente ser atraído para vocês, a fim de 
desencorajá-los desta Missão. 
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Aceitem esta tristeza em Meu Nome, porque quando 
fizerem isso, vocês darão grande glória a Deus e é um dos 
maiores presentes, que podem Me dar. Eu, então, uso 
dessas provações, para derrotar Satanás, ajudando 
almas, que estão destinadas a tornar-se suas. 
Muitos poucos compreendem as Leis Divinas do Céu e do 
papel da Cruz em suas vidas. Algum dia, todos os filhos 
de Deus vão entender por que essas ações cruéis devem 
ser suportadas. Continuem com a tarefa de difundir a 
Verdade, ignorem o ódio que vão testemunhar e não 
aceitem orientação daqueles, que Me negam – nunca! 
Sua marcha em direção ao Novo Paraíso será difícil. 
Mas, com apenas um pequeno exército, vocês podem 
derrotar a severidade das punições, que serão 
entregues pelo Anticristo sobre o mundo. Sua tarefa é 
para alertar outras pessoas sobre os perigos de aceitar as 
leis de Satanás, como substituição para as Leis de Deus! 
Só pelo Comando do Meu Pai, que Eu posso levar 
Comigo todos aqueles, cujos nomes estão no Livro da 
Vida; mas quem prestar lealdade ao Falso Profeta, com 
uma aceitação dócil, cairá na armadilha atraente do 
Anticristo. Seu Jesus 
 
870. Quando eles mudarem o Sacramento 
do Batismo, vão remover todas as 
promessas de renunciar a Satanás, pois 
eles vão declarar essas referências 
antiquadas 
Recebido segunda-feira, 5 de agosto de 2013, 04:05 
 
Minha muito amada filha, não deixe que nenhum homem 
acredite, durante a perseguição que os Meus amados 
servos sagrados - que permanecem leais a Mim - terão 
que suportar, que a Minha Igreja pode morrer! Pois isso é 
impossível. Minha Igreja - Meu Corpo Místico - tem Vida 
Eterna. 
Quando Meus inimigos alterarem os Sacramentos e 
introduzirem novas relíquias, novas cruzes e novas 
práticas – e depois dizerem que a Minha Igreja permanece 
como sempre foi - eles estarão mentindo. Minha Igreja 
nunca pode mudar. 
Muitos argumentos serão ditos, em cada nação, a fim de 
perverter o Sacramento do Matrimônio. Eles, os inimigos 
de Deus, querem que os Cristãos aceitem o 
casamento entre casais do mesmo sexo, mas eles 
nunca devem aceitar isso, pois isso ofende o Meu Pai! 
Isso não é aceitável aos Seus Olhos. Quando eles 
mudarem o Sacramento do Batismo, vão remover 
todas as promessas de renunciar a Satanás, pois eles 
vão declarar essas referências antiquadas e muito 
assustadoras. Eles vão dizer que é irrelevante. 
Pouco a pouco, eles vão introduzir novas versões dos 
Meus Ensinamentos. Todos vocês, que acreditam na 
Minha Igreja, nunca devem trair-Me! Vocês nunca devem 
aceitar qualquer substituição dos Sacramentos, da forma 
que Eu lhes dei! Eu sou a Verdade. Minha Igreja 
representa a Verdade. Mas vocês somente podem afirmar 
ser parte da Minha Igreja, se guardarem todos os Meus 
Ensinamentos, Meus Sacramentos e aceitarem que Minha 
morte na Cruz foi o maior Sacrifício, para garantir a sua 
salvação. 
Qualquer coisa, que se desvia da Verdade, com medo 
de insultar os pagãos, é muito perigoso! Quando 
vocês negam os Ensinamentos de Deus e seguem 
uma nova Igreja alternativa, vocês não vão mais 
continuar a fazer parte da Minha Igreja na Terra! Se 
vocês se oporem às novas práticas pagãs, que serão 
introduzidas pelo Falso Profeta, serão considerados 
hereges. Em seguida, eles vão tentar excomungar vocês, 
em Meu Nome. Se permanecerem fieis a Mim e se 
recusarem a tomar parte neste engano malvado, vocês 
vão continuar a fazer parte da Minha Igreja. 
A escolha pode ser dolorosa, quando todas estas coisas 
acontecerem, mas é muito simples. Ou vocês são para 
Mim ou contra Mim. 
Seu Jesus 

871. Mãe da Salvação: Esta guerra, para 
defender a Palavra de Deus, significa que 
estes sacerdotes, que permanecerem fiéis 
a Ele, terão que buscar refúgios 
Recebido segunda-feira, 5 de agosto de 2013, 13:05 
 
Meus queridos filhos, este vai ser um tempo de grandes 
provações em sua fé. A Igreja Católica será a Igreja, na 
qual a grande divisão começará. Será nesta Igreja, que 
os sacerdotes do Meu Filho vão sofrer mais durante a 
grande apostasia, a qual a Igreja terá que suportar a partir 
de dentro, muito em breve. 
Para aqueles fiéis sacerdotes do Meu Filho, que se 
sentirão divididos por indecisão, digo: Vocês devem 
estar cientes da necessidade de permanecerem em 
união com o Cristo Misericordioso! Vocês nunca devem 
se sentir tentados a abandonar a Sua Igreja, e aceitar as 
falsidades daqueles entre vocês, que caíram em erro 
grave! Vocês devem reverenciar o Meu Filho a todo custo, 
e levar o Seu povo no caminho para a santidade, não 
importa quão difícil isso será para vocês! 
Aqueles, que continuarem a celebrar a Missa 
tradicional, serão atormentados até concordarem em 
abandoná-la totalmente. Muitos, entre as ordens 
religiosas, vão traí-los, atrás das costas, para o 
inimigo. Assim como fizeram com Meu Filho, farão com 
vocês. Serão levados diante daqueles, que dizem ser seus 
colegas, e serão acusados de heresia, por insistir em 
continuar a mostrar respeito para com o Santíssimo 
Sacrifício da Missa. As novas palavras, que equivalerão à 
mais vil profanação do Corpo do Meu Filho, serão 
impostas sobre os servos sagrados, que se atreverem a 
se opor. Será dentro da Igreja Católica, que irmão vai lutar 
contra o irmão, irmã contra irmã, pai contra filho, filhos 
contra pais, até que haja dois lados. 
Esta guerra, para defender a Palavra de Deus, significa 
que os sacerdotes, que permanecerem fiéis a Ele, 
terão que buscar refúgio. Para fazer isso, devem 
começar a se preparar e encontrar estes lugares, onde 
vão ser capazes de oferecer a Santa Missa e fornecer 
os Sacramentos aos filhos de Deus! 
Eu, a Mãe da Salvação, vou proteger tais refúgios, e pela 
colocação do Selo do Deus Vivo, dado ao mundo por Meu 
Pai, nas paredes internas, eles permanecerão invisíveis 
para os inimigos de Deus. 
Não tenham medo dessas coisas, pois se vocês se 
prepararem bem, vão levar os filhos de Deus para a 
salvação. Se não prestarem atenção a este aviso, serão 
capturados na mente, no corpo e na alma, pelos inimigos 
do Meu Filho e a salvação não será sua! 
Aqueles que fazem o que o Falso Profeta ordena, 
necessitam de muita oração, porque alguns deles estão 
cegos para a Verdade. Os outros, que sabem a Verdade, 
mas que vão ficar do lado daqueles, que negam a morte 
do Meu Filho na Cruz, devem ser temidos! Eles vão infligir 
danos terríveis aos inocentes seguidores de Cristo. 
Permanecendo fieis à Verdade, vocês vão guiar o Exército 
Remanescente do Meu Filho, para que se torne uma força 
formidável contra o mal e contra aqueles, que ele dirige 
em sua luta contra os verdadeiros servos do Meu Filho na 
Terra. 
Quando chegar a hora, vocês têm que recusar a 
aceitar a direção daqueles, que vão profanar a Palavra 
de Deus, e através das suas mentiras e novas 
doutrinas obscenas, enganarão a muitos. Aqueles, 
que aceitarem qualquer distorção da Missa ou dos 
Santos Sacramentos, serão responsáveis perante o 
Meu Filho! Porque, inconscientemente, se tornarão 
servos do maligno, e muitas, muitas almas serão perdidas, 
pois elas serão atraídas para rituais, que prestarão 
homenagem a Satanás! Esses rituais vão honrar o Falso 
Profeta e o Anticristo, que são inimigos de Deus! 
Rezem, rezem, rezem para que a Verdade seja vista, e 
que as mentiras sejam expostas por aquilo que são - uma 
afronta à Crucificação agonizante do Meu Filho! 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
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872. Ao defender a Minha Palavra, vocês 
serão considerados cruéis, pouco amáveis 
e sem compaixão para com aqueles, que 
não acreditam em Deus 
Recebido segunda-feira, 5 de agosto de 2013, 18:33 
 
Minha muito amada filha, como Eu choro de tristeza, 
quando vejo a terrível divisão que aparece dentro da 
Minha Igreja na Terra! Porém, a amargura da Minha 
Agonia é aliviada, por aqueles que realmente Me amam e 
que já se sentem preocupados com a maneira, pela qual 
Meu Corpo está sendo tratado. 
Vocês nunca têm que sentir necessidade de aceitar 
qualquer ato, ação ou palavras, que são contra Mim! Se 
vocês se sentem desconfortáveis com o que 
testemunham, dentro da Minha Igreja, por aqueles que 
juram que estão em união Comigo, quando profanam 
o Meu Corpo, vocês devem seguir os seus corações. 
Eu estou com vocês a cada segundo desta grande 
apostasia e para aqueles que vão continuar a chamar-Me: 
Eu vou abrir os seus olhos para a Verdade, de modo que 
permanecerão fieis a Mim. 
O tempo está quase sobre vocês agora. Em breve, as 
portas da Minha Igreja serão fechadas para aqueles, 
que insistem em permanecer fieis às práticas 
tradicionais do Cristianismo. Estas portas serão batidas 
em seus rostos, quando vocês derem testemunho de Mim. 
Sua fé será ridicularizada, da forma mais astuta, de 
modo que, quando defenderem a Minha Palavra, vocês 
serão considerados cruéis, pouco amáveis e sem 
compaixão para com aqueles, que não acreditam em 
Deus. 
Como um dos Meus servos sagrados, você será xingado e 
terá que responder por sua fidelidade a Mim. Reúnam-se 
agora, todos vocês! Eu exijo que não Me neguem! Eu vou 
lhes proteger, para que possam servir-Me. Eu vou ajudá-
los, a levar a sua carga. Todas as Graças do Céu serão 
derramadas sobre vocês. 
 
Aviso aos sacerdotes: 
Eu vou cortar todos aqueles de vocês, que seguirem a 
falsa igreja - a igreja da besta - quando esta for 
apresentada a vocês! Sigam esta nova igreja, e vocês 
vão vender suas almas para a besta! Em vez de salvar 
almas, em Meu Nome, vocês serão responsáveis por 
entregá-las para o inferno eterno! 
Eu estou lhes dizendo a Verdade agora, de modo que 
tenham tempo suficiente, para se prepararem para este 
dia, porque ele está próximo. Seu Jesus 
 
873. Mãe da Salvação: Não tenham 
tolerância aos pagãos, e não os deixem 
assumir as igrejas de Deus! 
Recebido terça-feira, 6 de agosto de 2013, 19:37 
 
Minha filha, você nunca deve ouvir aqueles, que atacam 
estas Mensagens da Santíssima Trindade, pois eles irão 
distraí-la desta Missão. Lembre-se, esta Missão vai ser 
atacada mais do que qualquer outra, por causa da 
seriedade dela. O escárnio, o ridículo e a crítica, 
continuará até o último dia, quando você receber a 
Mensagem Final. 
O plano para desacreditar destas Mensagens vai 
intensificar e o ódio vai aumentar, então esteja preparada! 
Estas Mensagens não podem ser ignoradas por crentes 
ou descrentes, pois a Palavra de Deus nunca irá passar 
despercebida. O ódio contra Deus, no mundo agora, está 
em todo lugar, e aqueles que proclamam a Sua Palavra 
nestes tempos, vão sofrer. 
A Verdade sempre foi rejeitada, uma vez que Deus 
enviou Seus profetas no início, para avisar seus filhos 
sobre os perigos do paganismo. O paganismo é o 
oposto da Verdade - a Palavra de Deus. Essas pobres 
almas, que honram falsos deuses, enfurecem muito o Meu 
Pai! Ele é um Deus ciumento, pois foi através Dele, que 

tudo começou. Ele é Todo-Poderoso. Ele é um Deus 
amoroso, mas a Sua Ira é para ser temida, quando os 
pagãos assolar aqueles, que O amam. 
Quando os filhos de Deus - aqueles que creem Nele, e 
que O adoram, através do Seu Filho amado, Jesus Cristo - 
tentarem unir-se com todas as almas, todas as religiões, 
eles devem ser muito cuidadosos! Deus quer que todos 
os Seus filhos amem uns aos outros, 
independentemente da raça, credo ou nação. O que 
Ele não vai permitir é, que os Cristãos abracem os 
pagãos, dentro da sua igreja. Quando isso acontecer, os 
pagãos vão acabar com todos os vestígios do 
Cristianismo. É um insulto a Deus, pegar a Verdade - a 
Palavra de Deus - e deixar espaço para mentiras, para 
contaminá-la! 
Os profetas de Deus advertiram a Humanidade dos 
perigos de abraçar o paganismo, pois isso leva à 
destruição completa. Quando isso acontecer, as nações 
que permitirem essa abominação em suas igrejas, serão 
eliminadas, com pouca Misericórdia. 
Não tenham tolerância aos pagãos, e não os deixem 
assumir as igrejas de Deus! Vocês nunca devem 
esquecer o grande Sacrifício, feito por Deus, quando Ele 
enviou Seu único Filho, para trazer-lhes a salvação! O dia 
em que vocês aceitarem as práticas de outras igrejas, 
que não são de Deus, ou quando vocês mostrarem 
respeito por pagãos, é o dia em que vocês vão virar as 
costas para a Verdade. 
Mantenham os seus olhos abertos e rezem, para que suas 
igrejas não venha forçá-los a renunciar a sua fidelidade a 
Jesus Cristo! Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
874. Deus Pai: O Anticristo agora está 
pronto para se revelar 
Recebido quarta-feira, 7 de agosto de 2013, 18:50 
 
Minha querida filha, o mundo tem que se preparar para 
a chegada do maior inimigo da Humanidade, desde 
que Meus filhos foram colocados na Terra! 
O Anticristo agora está pronto para revelar-se a si mesmo, 
e seu plano é este: Ele vai esperar até que as guerras 
se enfureçam em todos os lugares. Então ele entrará 
em ação e criará uma falsa paz no estado de Israel, 
ligando-os com a Palestina em uma aliança 
improvável. Todo mundo vai elogiá-lo. Ele não vai parar 
por aí, pois irá se mover em um ritmo, que vai surpreender 
a muitos, e ele vai negociar acordos de paz em muitos 
Países, devastados pela guerra. Mais uma vez, ele será 
louvado e admirado, com uma devoção extraordinária, por 
bilhões em todo o mundo. 
Então, tudo vai parecer bem. Muito em breve ele vai se 
envolver com a filantropia e ele vai conectar-se com os 
principais bancos mundiais, para criar uma nova e 
poderosa instituição financeira. Muitas empresas e líderes 
políticos vão se envolver com seus muitos planos. Em 
breve, uma nova monstruosidade será criada, em 
nome do pontapé inicial da economia do mundo. Esta 
será a nova Babilônia, o centro de todo o poder, da 
qual a elite mundial e os ricos vão negociar. Esta será 
vista como a fonte de grandes notícias, de modo que as 
pessoas vão se beneficiar de todas as formas, de 
empregos, de casas em que vivem e da comida, que 
alimentam suas famílias. 
Toda a glória irá cercar o Anticristo. Então ele vai, junto 
com o Falso Profeta, criar uma parceria global, que 
será apresentada como a maior iniciativa humanitária. 
O mundo vai aplaudir esta nova Babilônia, e todos vão 
clamar para tentar ganhar ao menos uma pequena 
posição segura dentro de seu centro. 
Será dito a todos, que a nova Babilônia é para glorificar o 
grande, para promover o meio ambiente, para abraçar a 
mãe terra e para livrar o mundo da pobreza, distribuindo 
bem suas riquezas, tudo isso vai derramar da sua boca vil. 
Quando isso acontecer, a Minha Intervenção vai 
colocar o mundo em seu eixo. Eu não vou ficar para 
trás, sem avisar aos Meus filhos sobre as consequências 
de abraçar essa abominação, criada nas profundezas do 
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inferno e infligida à Humanidade. Meus grandes sinais 
serão dados, para mostrar a todos aqueles, que abraçam 
e aceitam esse insulto no Meu Santo Nome. 
Eu vou sacudir o mundo e ele vai inclinar. Nenhum 
homem será capaz de ignorar Minha Intervenção. Depois 
Eu vou lançar fogo sobre um terço da Terra. Logo, a 
fome será sentida, mas não pela Minha Mão - será pela 
deliberada contaminação da Terra, pelo Anticristo. Como 
ele e sua coorte infligem maldade sobre pessoas 
inocentes em muitos Países, Eu vou revidar. 
E como esse sofrimento vai ser difícil de suportar, não 
tenham medo, filhos, pois isso vai ser curto! Meu Amor é 
grande por todos vocês, mas Minha Justiça é rápida e 
Meu Castigo é grande. 
Vocês não têm que aceitar o que é trazido diante de 
vocês! Quando vocês virem o homem da paz, o 
Anticristo, recebendo elogios e prêmios por suas 
grandes obras em Países devastados pela guerra, 
saibam que a Minha Intervenção está perto! 
Vocês devem permanecer em união com Meu Filho, Jesus 
Cristo, em todos os momentos, e rezar para que os 
Sacramentos sejam disponibilizados a vocês, por 
sacerdotes e clérigos leais, durante os tempos de 
provações, que estão por vir. 
Minha Vontade será feita. 
Nada pode, nem vai, impedir o Pacto Final, onde Meu 
Filho vai Reinar em Paz, de ser cumprido. 
Seu amado Pai, Deus, o Altíssimo 
 
875. Uma alma não pode ser feita toda de 
novo, até que ela reconheça a Grandeza de 
Deus 
Recebido sexta-feira, 9 de agosto de 2013, 16:50 
 
Minha muito amada filha, as pessoas não compreendem 
totalmente 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 ele era maior do que Deus. Por 
causa do seu malvado ciúme, ele tentou o homem - os 
primeiros filhos de Deus, Adão e Eva - para afastá-los 
Dele. 
Minha morte deu a todos os filhos de Deus o Dom da 
Salvação. A muitas pessoas no mundo, de todas as 
crenças, inclusive aqueles que não acreditam em Deus ou 
aqueles que negam Deus e colocam falsos ídolos diante 
Dele, é oferecido o Dom da Salvação. Nem todos vão 
aceitar este Dom. Eu venho a cada um de vocês como um 
Salvador. Eu virei diante de cada um de vocês, para 
provar a Verdade, antes do Dia Final. Eu virei para 
oferecer o Dom da Vida Eterna, mesmo para aqueles que 
pecaram gravemente aos olhos de Deus. 
A Glória de Deus é o caminho a seguir e, a fim de receber 
este Dom, tudo o que vocês têm que fazer é: aceitar a 
Minha Misericórdia. Deus é Onipotente, Todo-Poderoso e 
é 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 no mundo de hoje. Todos 
vão testemunhar Sua Grande Glória no Novo Céu e na 
Nova Terra. 
Deus não precisa do homem. É só por causa do Seu 
Amor pelo homem, que Ele Me envia mais uma vez, 
Seu amado Filho, para trazer-lhes a Vida Eterna, que 
Ele prometeu. É por isso que Ele é Paciente. É por isso 
que Ele fecha os olhos para o pecado, na esperança de 
que seus filhos se voltem para Ele e aceitem o Seu Amor. 
O Amor é poderoso, quando é puro e vem de Deus. 
Quando a alma é pura, ela será facilmente atraída pelo 
Amor de Deus. As almas, que precisam ser limpas, vão 
aceitar o Amor de Deus, se elas aceitarem o sofrimento, 
que é necessário para torná-las completas novamente. 
Uma alma não pode ser feita toda de novo, até que ela 
reconheça a Grandeza de Deus e se curve diante Dele 
em humilde servidão. 
O dia, em que a todos vocês for mostrado o caminho para 
a salvação, está perto. Será dado a cada pecador a 

oportunidade de chegar a Deus. Aqueles que o fazem, 
serão encharcados com a Minha Misericórdia. Seu Jesus 
 
876. Mãe da Salvação: Qual homem poderia 
rejeitar esta nova existência perfeita? 
Recebido sexta-feira, 9 de agosto de 2013, 18:38 
 
Minha filha, todos os esforços serão feitos pelo maligno, 
para incentivar todas as almas, incluindo aquelas que 
estão mais próximas do Coração do Meu Filho, de rejeitar 
e negar a Sua Segunda Vinda. 
Assim como o espírito do mal lutou contra Mim, a Mãe 
de Deus, no período que antecedeu ao nascimento de 
Jesus, e como a Segunda Vinda se aproxima, a 
mesma oposição será testemunhada. 
Muitas pessoas estão cegas para a promessa, feita por 
Meu Filho, quando Ele disse que viria novamente. Muitos, 
que não aceitam que a Sua Segunda Vinda acontecerá 
em breve, não estão preparados, porque eles não querem 
aceitar que a Sua Segunda Vinda tenha lugar agora em 
suas vidas aqui na Terra. Considerando que, nos dias logo 
após a morte do Meu Filho na Cruz, Seus Apóstolos 
pensaram que iriam testemunhar a Sua Segunda Vinda. 
Esta crença também foi predominante nas mentes dos 
Cristãos, muitas centenas de anos mais tarde. Mas isso 
não é o caso hoje. Alguns acreditam que a Segunda Vinda 
refere-se a uma parte antiga da Sagrada Escritura e que é 
um evento que faz parte do futuro. Eles não acreditam que 
a Segunda Vinda tem qualquer relevância para eles no 
mundo moderno de hoje. Tudo no mundo de hoje está 
baseado no materialismo, a inteligência humana 
moderna e as grandes maravilhas que brotam de 
grandes avanços na ciência. 
Filhos, vocês devem se preparar! Vocês não devem ter 
medo! Porque vocês são muito amados por Meu Filho, 
Ele vai voltar logo, para lhes trazer uma grande paz, 
para libertá-los da tristeza e do desespero - que é 
causado diretamente como resultado do pecado no 
mundo. 
A Segunda Vinda de Cristo é o que a Humanidade 
precisa para sobreviver. Se Jesus não vem logo, como 
previsto, então o mundo seria destruído e os homens 
seriam abandonados. Esse Dom vai lhes trazer uma 
nova vida, um novo começo maravilhoso e glorioso no 
Novo Paraíso. Será a maior renovação da Terra e com ela 
virá a Vida Eterna. Qual homem poderia rejeitar esta nova 
existência perfeita? Se for dado o pleno conhecimento 
desta Nova Era de Paz, onde o Paraíso será restaurado, 
ninguém iria virar as costas! Nenhum único pecador 
gostaria de ser excluído, mas infelizmente as mentes de 
muitos ficarão cegas para a Verdade! Em vez disso, eles 
acreditarão que a paz será deles, quando eles engolirem 
as mentiras, que em breve serão apresentadas a eles, na 
crença equivocada de que elas vêm de Deus. 
Rezem, rezem, filhos, que sejam abençoados com o Dom 
da visão, dado para aqueles de vocês, que são dignos de 
serem agraciados com o Dom do Espírito Santo. Somente 
aqueles, que aceitam a Mão da Misericórdia, pela Mão de 
Deus, serão levados para uma vida de eternidade. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
877. Saibam que a dor da rejeição será 
exatamente como Eu e os Meus Apóstolos 
tínhamos que sofrer durante o Meu Tempo 
na Terra 
Recebido sábado, 10 de agosto de 2013, 12:49 
 
Minha muito amada filha, nenhum homem entre vocês é 
tão limpo de alma, para que possa julgar os outros em 
Meu Nome. Mas saibam disso: aqueles que são leais a 
Mim e que seguem os Meus Ensinamentos - terão que 
aguentar muita tristeza, quando têm que testemunharem a 
maior abominação mal, que enfrenta o mundo. 
Em nome da justiça social e da compaixão social, o 
Falso Profeta estabelecerá uma igreja moderna, que o 
mundo vai acreditar que é para evangelizar. Esta igreja 
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será vista para chegar a todos os pecadores e abraçar 
os pecadores, cujos pecados não são aceitáveis por 
Mim. 
Vocês, Meus amados seguidores, serão vistos como uma 
seita herege, porque vocês vão continuar a proclamar a 
Verdade. Todas as tentativas para permanecer fieis a 
Mim, serão atacadas vigorosamente. Vocês serão banidos 
e declarados de ser dissidentes de direita. Qualquer 
tentativa de manter as tradições das Cerimônias Sagradas 
serão ignoradas. 
O poder das quais, que vão enganar Minhas igrejas na 
Terra, não deve ser subestimado, pois milhões de servos 
sagrados vão abraçar a nova falsa doutrina. Eles 
acreditarão equivocadamente, que esta nova doutrina é 
uma forma de evangelização. O apoio dos servos 
dispostos da abominação, tornará muito difícil a vida dos 
Cristãos, que conhecem a Verdade. Suas vozes serão 
como sussurros em meio dos gritos daqueles, que vão se 
tornar escravos das mentiras, criadas em Meu Nome. 
Saibam que a dor da rejeição será exatamente como Eu e 
os Meus Apóstolos tínhamos que sofrer durante o Meu 
Tempo na Terra. Os sacerdotes daquela época, que 
diziam amar a Deus, não hesitaram em silenciar as vozes 
dos Meus discípulos, que lhes trouxeram a notícia de 
Quem Eu era. Desta vez, como Eu anuncio Minha 
Segunda Vinda, Meus profetas e Meus discípulos vão 
sentir-se angustiados, quando as suas vozes forem 
demitidas e eles forem acusados de blasfemos. 
Enquanto Meus seguidores expandem e crescem, eles 
vão ser como indigentes e eles vão subir a Colina do 
Calvário - nu, com nada exceto sua fé. Enquanto eles vão 
manter a Chama da Minha Luz viva em Minha Igreja - 
Minha Verdadeira Igreja - eles nunca irão desviar-se da 
Verdade e eles vão levar em suas costas uma pesada 
cruz. Esta é a cruz da salvação, pois em suas pobres 
costas cansadas, eles vão levar os pecados dos quais Me 
abandonaram. Seu destino vai ser difícil. Por causa do seu 
amor por Mim, eles vão sofrer pelos outros, a fim de salvar 
suas tristes almas. 
Essas almas não merecem ser salvas. Elas somente 
vão ser salvas, porque Eu optei por salvá-las. Eles vão 
ter Me insultado, causado um sofrimento terrível aos 
Meus fiéis seguidores e atormentado Meu Exército 
Remanescente. No entanto, Eu vou salvá-los, por 
causa da fé daqueles do Meu Exército Remanescente. 
Estas outras pessoas, que venderam suas almas para a 
besta, saibam disso: Tal vez vocês não acreditem que o 
inferno existe, mas Eu vou revelar a vocês o sofrimento 
que o inferno lhes trará! No dia, em que Eu mostrar-lhes 
os níveis da tortura no inferno, ele vai aterrorizar 
vocês e muitos de vocês vão gritar por Minha 
Misericórdia. E Eu vou lhes salvar, se vocês Me 
pedirem para lhes perdoar. Eu vou fazer isso no Dia 
do GRANDE ALERTA. Aqueles de vocês, que 
testemunharem as chamas ardentes do inferno, mas que 
não voltarem para Mim: vocês não vão sobreviver ao 
GRANDE ALERTA e aquele momento, em que vocês Me 
rejeitarem, será o seu último. 
Todos aqueles, que permanecerem leais a Mim e fieis à 
Minha Palavra - embora vocês venham sofrer - o futuro à 
frente de vocês será um futuro de grande glória! 
Aqueles que não acatarem Meu Aviso ou ouvir a Verdade, 
estarão em grande perigo. 
Aqueles de vocês, que idolatram a besta e que seguem o 
Falso Profeta na nova religião mundial, serão lançados 
vivos nas chamas ardentes do inferno, juntos com estes 
dois. 
A Verdade é amarga de saborear, mas quando vocês 
aceitá-la, ela vai trazer a Vida Eterna, onde vocês vão 
desfrutar do Meu Reino para sempre, juntos com seus 
entes queridos. Não cortem o cordão umbilical para a Vida 
Eterna, pois se fizerem, vão ter um sofrimento terrível e 
nunca terá prorrogação! 
Seu Jesus 
 

878. Inundações serão comuns e vocês vão 
saber quais são as partes do mundo, que 
provocam mais a ira do Meu Pai 
Recebido segunda-feira, 12 agosto de 2013, 03:00 
 
Minha muito amada filha, Meus seguidores em todos os 
lugares, incluindo aqueles, que não conhecem estas 
Mensagens, serão atraídos em Minhas igrejas neste 
momento, procurando-Me. Por causa do Meu Dom do 
Espírito Santo para eles, eles serão arrastados para o 
Refúgio do Meu Coração. Eles vão sentir mal-estar no 
mundo e vão saber que precisam da Minha ajuda, a fim de 
se manterem firmes para os Meus Ensinamentos. 
Muitos vão sentir as mudanças no ar, como os inimigos de 
Deus começam a dar a conhecer o seu plano de ódio, 
para enganar o mundo, como seus atos vis, para tolerar o 
pecado em todas as suas formas. O mundo será varrido 
em uma enxurrada de angústia e muitos ficarão chocados 
com as tentativas, que eles vão ver em todos os lugares 
para idolatrar o pecado em todas as formas. 
Pecados da carne vão ser aplaudidos. Vaidade e um amor 
obsessivo de si mesmo serão testemunhados por todo o 
mundo. A auto-obsessão vai, como nunca antes, parecer 
como uma característica essencial. Aqueles que não 
procuram tais prazeres, serão descartados e se sentirão 
como estranhos. Os pecados do maligno serão 
glorificados e como os homens se veem sugados para 
esta loucura, ao mundo será mostrado as enchentes 
da ira, quando Meu Pai varrer muitas partes de muitos 
Países. Inundações serão comuns e vocês vão saber 
quais são as partes do mundo, que provocam mais a 
ira do Meu Pai, quando as águas derramarem em ira 
contra as nações. 
Todas as suas más nações irão experimentar, em primeira 
mão, como os pecados da carne serão punidos. Meu Pai 
vai impedir o maligno de assumir as almas daqueles, que 
são culpados deste pecado, a fim de impedir que eles 
infestem outros. Eles serão impedidos. Não serão mais 
autorizados a continuar com a sua infestação. Este mal 
será abordado e a Intervenção Divina agora será 
testemunhada, em toda parte, pela Mão de Deus. 
Aqueles de vocês, que podem ser apanhados nestes 
castigos, rezem pela Misericórdia! Eu vou proteger 
aqueles, que se voltam para Mim, buscando proteção. 
Seu Jesus 
 
879. Em breve eles usarão as igrejas como 
locais de comércio e lucro 
Recebido terça-feira, 13 de agosto de 2013, 15:00 
 
Minha muito amada filha, que miséria será sentida pelos 
Católicos e Cristãos, em todo o mundo, quando verem 
como suas igrejas e lugares de adoração serão 
transformados em locais de entretenimento! 
Muitos eventos serão realizados nas igrejas, que são 
destinadas a prestar homenagem a Mim, mas que irão 
insultar o Meu Nome. Em breve eles usarão as igrejas 
como locais de comércio e lucro. Todas estas coisas estão 
por vir e aqueles, que Me amam, vão chorar em grande 
tristeza. Como essas pobres almas vão sofrer, pois elas 
terão que lutar contra tais blasfêmias! As heresias, 
forçadas goela abaixo, significa que pouco respeito será 
mostrado por essas almas, durante as diversas práticas e 
cerimônias, que insultam a Deus. Haverá cantos, risos, 
vozes altas e o recital de contos, que não tem nada a ver 
Comigo. No entanto, todos estes atos infames serão 
cometidos em Minhas igrejas e diante de Mim. 
Minha filha, preste atenção agora à Minha Promessa: Eu 
vou pelos confins da Terra, para salvar todos os 
pecadores. Mas, tão infestadas as almas se tornarão, que 
não importa o que Eu faço por elas, elas nunca vão aceitar 
a Minha Misericórdia, mesmo no momento da morte, 
embora elas saibam que o inferno as espera! 
Por isso, você tem que aceitar que almas serão perdidas 
para Mim, porque a malícia está tão impregnada dentro 
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das suas almas, que nenhuma intervenção vai separá-las 
da besta. 
O que devo dizer é isso: Não permita que aqueles, que 
estão infestados pelo maligno, possam levá-la para longe 
de Mim, através das suas mentiras! Quando você aceita 
mentiras, ditadas a você por aqueles, que não Me honram, 
você irá enfraquecer a sua fé - mesmo que seja apenas 
uma, em um aspecto relativo aos Meus Ensinamentos! Se 
você ceder a uma só demanda, destinado a mudar a sua 
interpretação do que Eu lhe disse, isto significa que você 
estará permitindo ao maligno tentá-la com mais força, para 
afastar você de Mim. 
Cubra os ouvidos com as mãos, quando as blasfêmias 
derramarem da boca da besta! Não aceite nada que irá 
trair Meus Sacramentos ou os Meus Ensinamentos! Vire 
para o outro caminho e siga-Me, porque, quando todas 
estas coisas acontecerem, haverá apenas um caminho 
que você pode andar. Este é o Meu caminho - o caminho 
da Verdade. Só a Verdade completa é aceitável! A meia 
verdade significa que ela se torna uma mentira! 
Seu Jesus 
 
880. Se vocês honram a Minha Mãe, devem 
visitar os Santuários e prestar homenagem 
a Ela lá 
Recebido quarta-feira, 14 de agosto de 2013, 15:15 
 
Minha muito amada filha, nenhum homem vivo jamais 
pode entender completamente quão astuto Satanás é. 
Saibam que ele nunca vai lhes dar a impressão de mal, 
naqueles que ele infesta. Pelo contrário: eles vão ser 
muito atraentes, humoristas, autoritários e convincentes, 
quando revelarem seus caminhos pecaminosos para 
vocês, de modo que vocês aceitem seu engano. 
Aqueles, dentro da Minha Igreja, que prestam 
homenagem ao maligno e que servilmente seguem as 
suas instruções, vão confundi-los muito por seu santo 
comportamento. Eles vão ganhar muitos de vocês, nos 
seus caminhos, pois vai parecer que eles realmente 
honram a Mim e a Minha amada Mãe. Mas saibam que: 
cada gesto e ato, aparentemente santo, camufla um 
insulto diante dos altares, que são designados para honrar 
Meu Nome. Vocês devem saber que, quando eles honram 
a besta, eles vão apresentar o que vai parecer como 
atos santos diante de vocês, mas eles estarão de trás 
pra frente. Suas intenções parecerão que serão mais 
santos e respeitosos, mas não se deixem enganar! 
Se vocês honram a Minha Mãe, devem visitar os 
Santuários e prestar homenagem a Ela lá. Aqueles que 
Me amam, vão até Ela. Vocês nunca devem aceitar que 
a Minha Mãe pode ser comandada pelo tribunal dos 
inimigos da Minha Igreja! 
Os outros sinais, que o mundo vai ser convidado a aceitar, 
que parecem honrar o Deus Uno e Trino, Minha Mãe e 
todos os Santos, parecerão ser bons. Mas eles vão 
sempre ser mostrados para vocês de uma maneira 
diferente, pelos inimigos de Deus. Quando o inesperado 
for apresentado, saibam que isso é um grande sinal da 
besta, que vai enganar o mundo e fazer acreditar, que ele 
e sua coorte são santos. Seu Jesus 
 
881. O Primeiro Julgamento está próximo e 
Eu vou lançar os ímpios para o lado 
Recebido quinta-feira, 15 de agosto de 2013, 21:57 
 
Minha muito amada filha, Eu exorto todos os Meus 
discípulos, que conhecem a Verdade, para mostrar 
coragem para a Humanidade, nestes tempos difíceis. 
O momento para as guerras se espalhar em muitas 
nações, ao mesmo tempo, está muito próximo. Quando 
ouvirem falar de todas estas guerras e testemunharem a 
pura crueldade destes opressores, todos unidos, que 
causam essas guerras, vocês vão saber que o momento 
da Minha Segunda Vinda está próximo. 
Mais de vocês vão reconhecer a Verdade, contida no Livro 
de João - o Apocalipse - que agora está sendo revelada a 

vocês. Não tenham medo, pois todas essas coisas devem 
acontecer! Muitos, que não aceitam estas Mensagens, 
cometem um grave erro, porque o Livro da Verdade 
simplesmente contem os detalhes e os segredos, contidos 
no Livro do Apocalipse. Eu, o Cordeiro de Deus, Sou a 
única Autoridade - somente Eu tenho a permissão do Meu 
Pai - para abrir os Selos contidos nele. 
Se vocês não acreditam no Livro da Verdade, então 
vocês não acreditam no Livro do Apocalipse. Sejam 
alertados! Aqueles, que rejeitam o Livro do 
Apocalipse, renunciam a Minha Misericórdia. Mas, a 
Verdade será mostrada a eles durante Meu GRANDE 
ALERTA, através da Intervenção Divina, caso contrário, 
muitos nunca Me conheceriam ou não compreenderiam a 
Grande Misericórdia, que Eu trago ao mundo. 
Vocês nunca devem adicionar nada ao Livro do 
Apocalipse, tentar interpretá-lo ou tirar alguma coisa 
dele, para atender seus próprios desejos, pois vocês 
vão sofrer por isso. Quando vocês fizerem essas 
coisas, vocês estarão mexendo com a Palavra de 
Deus. Este Livro foi prometido para vocês. Deus enviou o 
Seu sétimo mensageiro, para revelar a Verdade. Aceitem 
isso, com confiança em Mim, ou vocês vão andar 
sozinhos, na ignorância do terrível engano, que irá 
acontecer aqueles, que rejeitam a Palavra de Deus. 
Muitas, muitas mudanças terão lugar agora no mundo, 
que ninguém vai deixar de notar. Religiões se tornarão 
absurdas, quando milhões adotarem uma fé pagã, que 
será dito, que é para honrar a Deus. A vocês será dito, 
que a humildade e o amor para com os pobres será a 
razão, de que a igreja renovada e iluminada vai 
anunciar um novo começo. Como cordeiros para o 
abate, vocês serão levados para dentro do lago de 
fogo. Quando vocês perceberem a terrível abominação, 
em que foram levados, pode ser tarde demais. Quando 
vocês prestam homenagem a besta, ele vai infestar vocês, 
e, com o tempo, muitos vão tornar-se escravos. 
Grandes mudanças nos sistemas políticos e dos meios de 
comunicação no mundo, irão resultar em uma grande 
divisão. Aqueles, que são fiéis a Deus em tudo o que foi 
dado ao mundo por Mim, Jesus Cristo, viverão. Aqueles, 
que Me rejeitam, não terão vida, pois eles se tornarão 
incapazes de aceitar a Minha Misericórdia. Embora Meu 
Coração seja cortado pela metade por isso, ele se tornará 
endurecido e Minha Justiça vai prevalecer. 
O Primeiro Julgamento está próximo e Eu vou lançar 
os ímpios para o lado, quando o Novo Céu e a Nova 
Terra acolher somente aqueles, que aceitaram a Minha 
Misericórdia. Muitos vão dizer: "Deus é 
Misericordioso. Ele nunca iria mostrar tamanha 
crueldade." Minha resposta é esta: A Terra, como 
vocês conhecem, não existirá mais. Em vez disso, uma 
Nova Terra renovada surgirá - muito maior, maior do que 
antes, onde 12 nações vão residir, lado a lado, em 
amorosa harmonia. Somente aqueles, que permanecerem 
leais a Mim e aqueles que não Me conhecem, mas 
aceitam a Minha Mão, quando Eu provar-lhes a Verdade 
no GRANDE ALERTA, vão entrar nos portões (do Novo 
Paraíso). Depois Eu vou fechá-los. Nenhum outro homem 
vai entrar depois, porque o Meu Julgamento será lançado. 
Toda a tristeza será esquecida e os ímpios serão lançados 
ao inferno, onde eles vão sofrer eternamente. Os homens 
nunca devem subestimar Meu Grande Amor, Misericórdia 
e Compaixão! Mas também devem temer o Meu Castigo, 
porque ele será definitivo, quando a última trombeta soar 
no Grande Dia do Senhor. 
E depois, tudo estará terminado. Seu Jesus 
 
882. Eles devem manter os Santos Missais, 
as vestes, a Bíblia Sagrada e as Cruzes 
Sagradas. Pois tudo isso será substituído. 
Recebido sábado, 17 de agosto de 2013, 11:50 
 
Minha muito amada filha, muitos daqueles, que são 
abençoados com uma forte fé e amor por Mim, Jesus 
Cristo, estão finalmente começando a reconhecer a Minha 
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Voz, como Eu falo para o mundo através destas 
Mensagens. 
Aqueles, que passam suas vidas servindo servilmente a 
serpente, sabem também que sou Eu, Quem fala. E 
assim, por um lado, a batalha para fazer a Minha Santa 
Vontade, e por outro, o desejo dos inimigos de Deus, para 
lutar contra Mim, começa. 
Aqueles, que estão planejando infligir sofrimento à 
Humanidade, como parte de uma aliança com a besta, 
vão ter cuidado para não serem vistos denunciando 
estas Mensagens publicamente, pois, ao fazê-lo, eles 
vão dar crédito a elas. Em vez disso, eles vão espalhar o 
ódio contra Mim de outras maneiras, começando por 
destruir a fé das pessoas dentro da Minha Igreja. Eles vão 
transformar os corações daqueles que Me amam contra 
seus companheiros Cristãos. Eles vão abraçar os 
pagãos, feitiçarias da nova era e adoradores da besta, 
ao invés dos Cristãos, que se oporão aos vis rituais 
pagãos, que serão realizados em Igrejas Católicas e 
em breve em outras igrejas Cristãs. 
Estes eventos ainda estão por vir. Por favor, não pensem 
que as Santas Missas atuais ou os Sacramentos já 
mudaram, embora eles vão mudar muito em breve. 
Quando mudarem, vocês devem virar suas costas e 
defender-Me! 
Muitas mudanças foram planejadas durante os últimos 
anos, pelo mal da Maçonaria na Minha Igreja na Terra. 
Agora, seus planos, já deram a conhecer nos mais 
altos escalões das igrejas, e estão prestes a ser 
anunciados. Eles serão revelados com o anúncio de 
que a Igreja Católica está sendo modernizada, de 
modo que ela pode se tornar relevante na nova 
sociedade liberal de hoje, de mente aberta. Ele vai 
dizer, que o passado será deixado para trás e, em 
seguida, vai dizer que seu lema será abraçar todos os 
credos, para mostrar que não é restrito de atitude. Este 
anúncio será comemorado em todo o mundo e os meios 
de comunicação irão colocar esta grande notícia em suas 
primeiras páginas, quando antes eles viam a Igreja 
Católica com desgosto. 
As sementes de Satanás serão distribuídas e as novas 
cerimônias, onde a forma das Santas Missas será 
apresentada ao contrario, e todas as frases corretas, 
relativas a Minha Paixão, serão substituídas por bobagem 
- palavras vazias - vasos vazios - Tabernáculos vazios. 
Todas as Minhas Cruzes serão substituídas pelos 
símbolos secretos do ocultismo. 
Esta é a desolação, falada ao profeta Daniel. Este é o fim 
da Minha Santa Eucaristia e o fim da Missa, como 
vocês conhecem, em muitos lugares. Mas Meus 
amados servos leais vão preparar a produção das 
Santas Hóstias agora. Eles devem manter os Santo 
Missais, as vestes, a Bíblia Sagrada e as Cruzes 
Sagradas. Pois tudo isso será substituído. 
Vocês devem se reunir em breve e planejar, pois não 
serão permitidos a Santa Missa de acordo com a Minha 
Vontade! 
Eu vou guiá-los, Meus servos sagrados, quando chegar a 
hora. Para os Cristãos, que acreditam que essa 
abominação somente será vista na Igreja Católica, então 
saibam que isso vai afetar todas as igrejas Cristãs, até 
que seja banidas todas as menções ou sinais de Mim. 
Com o tempo, vocês vão ser punidos severamente por 
mencionar o Meu Nome. 
Vocês vão ficar chocados com a rapidez, com que a 
aparentemente inocente, renovada, mas contaminada 
Igreja vai descer em um culto perverso. Eles vão a 
extremos, para punir aqueles, que desafiam sua nova 
religião mundial pagã, feita pelo homem. 
Os Cristãos e os Judeus serão o principal alvo do ódio e 
eles serão perseguidos por causa da sua religião. 
Em vez de ter medo, Eu os chamo para que sejam 
preparados para lutar por Meu Nome! Nunca se esqueçam 
o quanto Eu ainda Sou odiado! Saibam, quando vocês Me 
seguirem, nestes tempos que estão por vir, a sua cruz 
será muito mais pesada do que para aqueles, que vieram 
antes de vocês! Seu Jesus 

883. Mãe da Salvação: Eles terão que 
encontrar locais de refúgio, para que 
possam oferecer Missas diárias e a 
Sagrada Eucaristia 
Recebido sábado, 17 de agosto de 2013, 16:45 
 
Oh, Meus queridos filhos, quanto Meu coração se 
angustia pelo sofrimento, que em breve os sacerdotes 
da Igreja Católica vão enfrentar! 
Muitos servos preciosos do Meu Filho, cujo único desejo é 
servir a Deus e levar as almas no caminho certo para a 
salvação, serão confrontados com provações de tal 
magnitude, que muitos cairão por causa do medo. Muitos 
estarão cegos para a Verdade e vão aceitar as grandes 
mudanças na Igreja e vão dar boas vindas a estas, na 
crença equivocada de que elas são para o bem de todos. 
Aqueles, que vão reconhecer o engano, que será 
apresentado aos Católicos, vão correr. Por medo de seu 
destino, eles vão deixar a Igreja, pois serão fracos demais, 
para levantar-se contra tal perversidade. 
Os sacerdotes, que se recusarem a aceitar a falsa 
doutrina, vão ser acusados de heresia e muitos vão 
ser repreendidos em público, por não obedecer 
àqueles, a quem eles respondem. Muitos serão 
excomungados. Outros serão martirizados. E haverá 
aqueles, que em segredo irão liderar a Igreja - a Igreja 
dada ao mundo por Meu Filho. 
Eles terão que 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 continuarão a ser ferozmente leais a Seus 
Ensinamentos e Sacramentos, até o dia final. 
Vocês devem entender que, se vocês estiverem em 
dúvida sobre a validade deste aviso, que Eu, a amada 
Mãe de Cristo, serei usada para esconder a verdadeira 
intenção dessas forças, que entraram na Igreja do Meu 
Filho na Terra. Eu vou ser usada como uma figura de 
destaque 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 as tradições da Igreja 
Católica, eles vão criar cerimônias, que, eles vão dizer, 
que honram a Mim. Eles vão usar as profecias de 
Fátima, para profanar a Minha imagem, apresentando 
uma grande decepção para o mundo. Eles vão Me usar 
para profanar a Igreja do Meu Filho, e tudo o que eles 
vão fazer, será o contrario; eles vão agir de acordo 
com as exigências do maligno. 
Dando a impressão de que eles honram a Mãe de 
Deus, eles conduzirão muitos Católicos a uma falsa 
sensação de segurança. Isto significa que, quando os 
Católicos testemunharem as novas e estranhas 
alterações da Missa e dos Sacramentos, quaisquer 
dúvidas que tiverem serão esquecidas 
instantaneamente. Isso Me traz grande tristeza! Minha 
imagem vai ser deliberadamente usada para insultar o 
Meu Filho. 
Satanás Me despreza. Ele também tem medo de Mim. 
Para machucar o Meu Filho, ele vai, através das almas 
que ele influencia, se esforçar para contaminar a Minha 
imagem, através de muitos rituais secretos e missas 
negras. Minha estátua será adornada com símbolos 
satânicos e Eu vou ser profanada em muitos lugares, por 
grupos maçônicos, que ganharam o controle. 
Filhos, rezem, rezem, rezem todos os dias, para terem 
força, para enfrentar esta maldade com coragem! Não 
tenham medo disso! Entendam que o exército de Satanás 
está controlando muitas nações agora, em todas as partes 
do mundo! Quando vocês aceitarem isso, então a vocês 
poderá ser dada a força e a determinação que precisam. 
Quando vocês pedirem essas Graças, por meio das 
Cruzadas de Orações, vocês poderão e vão ajudar a 
mitigar este mal. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
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884. Será pedido a eles para jurar 
fidelidade, através de um novo juramento, 
para manterem-se fieis à Igreja 
Recebido domingo, 18 de agosto de 2013, 17:45 
 
Minha muito amada filha, o plano do Falso Profeta, para 
enganar o clero do mundo, já começou. 
Sob o pretexto de uma renovação e regeneração da 
Igreja Católica, todo o clero dentro desta Igreja, será 
enviado para retiros, para incentivá-los a aceitar o 
novo apostolado. Isso irá tornar-se generalizado e a 
muitos será dito que o objetivo é para unir todos no 
mundo, em nome da justiça. Será dito a eles nesta nova 
missão, para abraçar os pobres do mundo e se 
esforçarem para fazer a unidade. Será pedido a eles 
para jurar fidelidade, através de um novo juramento, 
para manterem-se fieis à Igreja. Não pedirão a eles 
para colocarem sua fé em Mim ou à Minha Santa 
Palavra. Em vez disso, eles vão jurar fidelidade aos 
novos líderes auto-proclamados, que tomaram posse 
da Cadeira de Pedro. 
Não se enganem, aqueles, que foram agraciados com o 
Dom de Ordens Sagradas, serão convidados a participar 
de uma falsidade, onde Eu, Jesus Cristo, não vou estar á 
frente, embora venha parecer ser o caso. O dinheiro vai 
ser uma força motora e uma nova organização financeira 
será criada, para controlar a busca de fundos, para 
garantir que os pobres do mundo sejam beneficiados. 
Quando vocês alteram suas Ordens Sagradas, de 
qualquer forma, e em seguida prometem sua vida a 
alguém, que rompe todos os laços Comigo, vocês não 
estarão mais aptos a Me servir. Tudo vai ser visto como 
simples aos olhos de Deus. O plano será convencer 
aqueles Meus servos sagrados para participar, de bom 
grado, na abominação, que ligará a sociedade e um 
mundo secular com a Igreja, que foi criada por Mim, Jesus 
Cristo. 
É assim, que Eu vou ser insultado. Todos os esforços para 
abraçar o secularismo vai ser aplaudido por não-crentes e 
isso vai ser visto como uma coisa boa, para a assim 
chamada a nova “sociedade moderna” de hoje. 
Em breve vai parecer estranho para os Cristãos, quando 
virem os membros do mundo secular abraçar a Igreja 
Católica, com tanto entusiasmo. Mas muitos vão dissipar 
suas dúvidas e dispensar as suas preocupações, quando 
caírem no grande engano. No núcleo deste plano, para 
revolucionar a Igreja, encontra-se um ódio por Mim e tudo 
o que Eu dei a Minha Igreja. Vocês devem questionar tudo 
nos dias à frente. Exijam respostas, quando mudarem os 
Meus Ensinamentos e torcê-los para atender os pagãos! 
Nunca seria dado a nenhum discípulo, nomeado por Mim, 
autoridade para fazer isso, pois isso equivale a uma 
blasfêmia. 
Ai daqueles, que permitem que Minha Santa Palavra seja 
adulterada e reservam espaço para mostrar respeito por 
aqueles, que Me negam! Seu Jesus 
 
885. Mãe da Salvação: Meus filhos, em 
todos os lugares: vocês têm que Me 
escutar, sua amada Mãe, neste momento de 
tristeza 
Recebido segunda-feira, 19 de agosto de 2013, 18:28 
 
Meus filhos, em todos os lugares: vocês têm que Me 
escutar, sua amada Mãe, neste momento de tristeza! 
Chamo especialmente aqueles de vocês, que têm uma 
grande devoção por Mim, a Mãe de Deus, pois Eu vou 
lhes confortar neste momento de grande apostasia. Vocês 
devem aceitar a Intervenção do Céu de bom grado e 
serem gratos, pois por causa do grande Amor do Meu 
amado Pai, lhes foi dado este grande Dom! 
Quando vocês acreditam que a grave onda de paganismo, 
que em breve irá invadir a Igreja do Meu Filho, em todo o 
mundo, está além da sua resistência, então vocês devem 
pedir a Minha Intercessão. Aconteça o que acontecer, 

quando vocês permanecerem fieis a Meu Filho, embora 
sejam feitas todas as tentativas para distraí-los, tudo ficará 
bem. Nunca percam a esperança, porque a grande 
Glória do Meu Filho e a Vontade de Deus será revelada 
em breve! 
Não importa quantos na Igreja serão levados a graves 
erros, a Palavra de Deus vai se espalhar como rastilho de 
pólvora. As duas testemunhas da Palavra de Deus - a 
verdadeira Igreja Cristã e a Casa de Israel vão resistir 
ao teste do tempo. Fogo vai derramar das suas bocas, 
sob a forma do Espírito Santo. 
Com o tempo, depois que a abominação da desolação for 
revelada, aqueles leais à Verdade vão subir e deles será o 
Reino de Cristo. Mentiras sempre vão ser descobertas, 
embora no início, aqueles de vocês, que foram 
preenchidos com o Dom do Espírito Santo, vão sofrer 
muito, quando testemunharem a terrível profanação nas 
Igrejas do Meu Filho. A Verdade vai ser vista e todos 
aqueles, que foram enganados no começo, vão, 
eventualmente, entender o mal, que foi estabelecido ante 
vocês. 
Vocês somente têm que confiar em Meu Filho durante 
esta jornada tortuosa, onde serão tratados como 
criminosos, por insistir em permanecerem fieis à Palavra 
de Deus. Por favor, lembrem-se da própria jornada do 
Meu Filho para o Calvário! Aceitem esta cruz, com amor 
e dignidade, pois estão agradando muito o Meu Filho, 
quando carregam Seu fardo. Através dos seus 
sacrifícios e sofrimentos, Ele vai resgatar as mais 
indignas das almas e, em seguida, Ele será capaz de 
unir todos os filhos de Deus. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
886. Eu vou assegurar que mais milhões 
ouvirão as Minhas Palavras 
Recebido terça-feira, 20 de agosto de 2013, 19:20 
 
Minha muito amada filha, Meu Amor e Minha Compaixão 
por todos os pecadores, Me faz conceder grande 
Misericórdia para bilhões de almas. A partir de hoje, 
Eu vou abrir os olhos deles para Minhas Mensagens 
para a Humanidade. Vou assegurar 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 iriam aceitar estas Mensagens, 
por causa de sua teimosia, vão vê-las agora como o que 
elas são - um Ato de Misericórdia da Minha parte, para 
que Eu possa salvar as suas almas. 
Sacerdotes, que tinham denunciado Minhas Mensagens e 
declararam que elas eram palavras do diabo, vão então 
perceber o terrível erro que cometeram, negando às almas 
a oportunidade de ouvirem a Minha Voz Celestial. 
Os não-crentes, que têm se esforçado para encontrar a 
paz, agora serão atraídos para Minhas Mensagens e em 
breve eles vão buscar conforto em Mim. Eu estou 
esperando por eles e assim que vierem para Mim, Eu vou 
enchê-los de desejos do Meu Amor, para que eles sejam 
incapazes de Me ignorar. 
Os crentes em Deus Pai Todo-Poderoso, que não Me 
aceitam, Seu amado Filho, vão sentir uma agitação 
dentro das suas almas. Eles vão clamar pela Verdade, 
quando testemunharem as maneiras, pelas quais o mundo 
mudou além do reconhecimento. 
Então, aqueles que Me amam e que permanecem firmes 
em sua fé, mas que não conseguem reconhecer-Me, 
quando Eu Chamar por suas almas, serão superados pela 
realização final, quando a Minha Presença Divina for dada 
a conhecer a eles. Eu Me alegrarei, quando estes, Meus 
seguidores, Me permitirem guiá-los adequadamente na 
jornada final. 
Eu dou ao mundo estes Dons, porque Eu amo todos. 
Aguardem este Dom com amor e gratidão! 
Seu Jesus 
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887. Minha Segunda Vinda não pode 
ocorrer até que a contaminação do pecado 
seja erradicada 
Recebido quarta-feira, 21 de agosto de 2013, 18:05 
 
Minha muito amada filha, como Meu Tempo se aproxima, 
a renovação e purificação da Terra começou agora. Minha 
Segunda Vinda não pode ocorrer até que a contaminação 
do pecado seja erradicada, através da limpeza necessária 
na Terra. 
Como a Terra será purificada, as almas de todos os 
credos serão mergulhadas em uma renovação do 
espírito e muitos vão suportar uma terrível batalha 
espiritual. Elas não vão entender o que estão passando, 
mas Eu vou permitir isso, por causa da Minha 
Misericórdia. A fim de estarem aptas para estarem diante 
de Mim e para ser dada a Vida Eterna no Novo Paraíso, 
as almas primeiro devem ser purificadas. Esta purificação 
terá lugar na Terra, para quem for viver através da 
perseguição do Anticristo, assim como para aqueles, que 
vão viver com a transição para o Novo Paraíso. Ao mesmo 
tempo, a Terra vai começar a sua própria renovação e 
todo o mal será eliminado, etapa por etapa. 
Sejam gratos que Meu Pai não perdeu Sua Paciência e 
que Ele não castigou Seus filhos, de acordo com a 
gravidade dos seus pecados! Sejam gratos também, 
porque Ele não lhes virou as Costas, levando 
simplesmente as almas, que verdadeiramente O amam, 
para longe desta Terra, que O repugna por sua iniquidade. 
Meu Pai persevera, porque Seus filhos são Sua Criação, e 
Ele não vai permitir que eles sejam tomados por Satanás. 
Tão invejoso foi Lúcifer, que quando o Meu Pai criou o 
homem à Sua Semelhança, ele jurou lutar até o último 
dia, a fim de tornar o homem contra o seu Criador. 
Meu Pai vai intervir, por Amor, a fim de tornar impotente a 
força de Satanás. Cada tentativa da versão de Satanás 
do Deus Uno e Trino, composta pelo Falso Profeta, 
pelo Anticristo e pelo espírito do mal, será frustrada. 
Esta batalha vai ser feia e injusta para muitas almas, que 
serão muito fracas para se livrarem das garras do mal, 
mas será vencida por Deus Todo-Poderoso. 
Todos vocês devem voltar-se para Meu Pai e pedir a Ele 
para salvar as suas almas e protegê-los de seguir á besta 
na estrada para a perdição.  
Seu Jesus 
 
888. Devo advertir ao mundo do grande 
número de falsos profetas, que tentam 
abafar a Minha Voz, neste momento 
Recebido quinta-feira, 22 de agosto de 2013, 23:05 
 
Minha muito amada filha, Eu devo advertir ao mundo do 
grande número de falsos profetas, que tentam abafar a 
Minha Voz, neste momento. 
Eu enviei uma série de profetas, todos com diferentes 
missões, para preparar os filhos de Deus. Estas 
Mensagens, a respeito do Fim dos Tempos, são as únicas 
Mensagens autênticas de sua espécie, neste exato 
momento, porque Eu nunca iria confundir os filhos de 
Deus. 
Estas Mensagens nunca devem ser comparadas com 
outras, que estão agora sendo espalhadas por toda 
parte, a fim de contradizer a Minha Santa Palavra. Só 
pode haver um Livro da Verdade - somente Eu, Jesus 
Cristo, o Cordeiro de Deus, posso revelar o conteúdo. 
Aqueles de vocês, que acreditam em Mim, podem ser 
facilmente enganados. Vocês devem que saber que: 
mensagens, que contradizem estas Mensagens, e que 
alegam vir de Deus, que é impossível! 
Vocês confiam em Mim só um pouco? Ou vocês Me 
abraçam, como Eu desejo que façam, com um coração 
cheio e aberto? Eu lhes chamo com amor e preocupação. 
Eu não tento apelar para a sua inteligência. Eu lhes 
chamo através do seu coração e Eu chamo a sua alma 
para Mim. Quando vocês sentem a Minha Presença 

nestas Mensagens, então não há necessidade de buscar 
apoio e aprovação de ninguém! 
Eu Sou como Sou. Eu estou agora diante de vocês, como 
deveria ser. Meu Pai nunca Me permitiria revelar o 
conteúdo do Livro do Apocalipse para ninguém, 
somente para a sétima mensageira, porque este dia 
chegou. 
Muitos videntes autênticos deram ao mundo a Palavra de 
Deus no passado e sofreram terrivelmente por isso. 
Muitos ainda recebem consolo de Mim e Eu vou continuar 
a comunicar com eles, pois Eu preciso do seu sofrimento 
e suas orações. Eles são Minhas almas escolhidas e cada 
uma tem um papel a desempenhar na salvação das outras 
almas. 
Esta Missão é a última. Eu os instrui a ouvir a Minha 
Palavra, agora, no presente. Apenas as Minhas 
Palavras, dadas a vocês através destas Mensagens, 
irão guiá-los através da perseguição. Com elas, Eu lhes 
trago grandes Graças. Vocês nunca devem insultar-Me, 
por contaminá-las, quando desafiarem a Minha Palavra, 
comparando as Minhas Mensagens com a ficção, 
produzida por falsos profetas! 
Vocês não precisam de ninguém, para orientá-los para 
Minha Misericórdia. Vocês devem focar apenas nestas 
Mensagens e permanecerem fieis aos Meus 
Ensinamentos do passado agora, pois eles são a sua 
Graça salvadora.  
Seu Jesus 
 
889. Mãe da Salvação: O Anticristo, após o 
seu anúncio, vai declarar que ele é um 
Cristão devoto 
Recebido sexta-feira, 23 de agosto de 2013, 14:09 
 
Minha filha, como os Cristãos vão sofrer, quando a doença 
do pecado engolir o mundo, em todos os lugares, de 
muitos formas. 
Há uma tentativa organizada a ser feita, para acabar com 
o Cristianismo e isso toma muitas formas. Vocês vão 
saber que: quando for negado aos Cristãos o direito de 
declarar publicamente a sua fidelidade a Deus, que será 
permitido para todos os outros credos, que não são de 
Deus, fazê-lo. A estes outros credos será dado um grande 
apoio, quando eles pedirem justiça, em nome dos seus 
direitos como cidadãos. O que isto vai fazer é espalhar 
ainda mais os pecados que são abomináveis para o Meu 
Pai. 
As pessoas serão forçadas a aceitar o pecado em 
seus Países e os Cristãos serão proibidos, sob pena, 
de contradizer essas leis. Os Cristãos serão vistos 
como sendo injustos, da direita e fora de contato com 
os direitos humanos dos outros. Cada caráter, 
desejável nas almas, conforme estabelecido por Meu Pai, 
será usado como fachada, para justificar a perversidade 
nas suas nações. 
Quando uma doença física infecta a comunidade, ela mata 
muitos. Mas, depois de um tempo de grande tristeza e 
muitas mortes, a comunidade remanescente se torna 
imune à esta doença. O pecado trará doença física em 
muitos Países, como os julgamentos dos Selos são 
declarados pelo Salvador da Humanidade e derramados 
pelos Anjos do Senhor. Muitos serão mortos em expiação 
por causa da maldade dos homens. Esta purificação 
continuará, até que permanecerão apenas aqueles, que 
forem imunes à morte, por causa do seu amor por Deus. 
Os Cristãos sofrerão muito, de várias formas. A fé 
será tirada do meio deles e em lugar da fé será 
testemunhada uma abominação. A dor, a qual já 
começou, é a mesma dor, experimentada por Meu Filho 
neste momento. Então, eles vão ter que testemunhar 
um espetáculo surpreendente, como o Anticristo, 
após o seu anúncio, vai declarar que ele é um Cristão 
devoto. Ele vai usar muitos textos da Bíblia em seus 
discursos para o mundo. Cristãos cansados, que sofreram 
até este momento, de repente vão se sentir aliviados. 
Enfim, eles vão pensar, que aqui está um homem enviado 
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do Céu, em resposta das suas orações. Da sua boca vão 
sair muitas palavras doces e reconfortantes e ele parecerá 
ser um homem enviado por Deus, e vai ser visto como 
alguém para alterar as injustiças contra os Cristãos. Ele 
vai agir cuidadosamente na maneira de como aparecer 
para os Cristãos e especialmente para os Católicos 
Romanos, porque estes serão o seu alvo principal. 
Todos vão admirar o Anticristo e seus assim chamados 
“atos cristãos”, seus gestos e seu amor pela Sagrada 
Escritura vão torná-lo imediatamente aceitável por muitos. 
Ele vai unir todas as nações e definir sobre a realização 
de cerimônias de outras religiões e, em particular, 
organizações pagãs, para que eles possam trabalhar em 
conjunto, para trazer a paz ao mundo. Ele terá sucesso 
em unir Países, que foram inimigos até então. O silêncio 
será ouvido em Países devastados pela guerra, e sua 
imagem aparecerá em todos os lugares. Sua final e 
grande conquista será, quando ele trouxer todas as 
nações que ele uniu, sob o domínio da Igreja Católica 
e todas as outras denominações Cristãs. Esta 
unificação irá formar a nova religião mundial. E deste 
dia em diante, o inferno vai cair na Terra e a influência 
dos demônios estará em seu maior nível, desde antes 
do grande dilúvio. As pessoas vão ser vistas adorando a 
Deus na igreja da Nova Ordem Mundial (New World 
Order) e parecerão ser devotos em todos os sentidos. Em 
seguida, do lado de fora das igrejas, eles vão cair em 
pecado abertamente, pois nenhum pecado vai 
envergonhá-los. Sob a direção hipnótica da falsa trindade 
– a trindade criada por Satanás - eles ansiarão por cada 
tipo de pecado, como um meio para sustentar seu novo 
apetite. 
Esta maldade vai incluir os pecados da carne, onde a 
nudez será aceitável, pois, em lugares públicos, o 
homem vai se envolver em obscenos pecados da 
carne. Assassinatos serão comuns e cometidos por 
muitos, incluindo crianças. Adoração satânica e missas 
negras terão lugar em muitas Igrejas Católicas. O aborto 
será visto como uma solução para cada tipo de problema 
e será permitido até o dia do nascimento. 
Em breve se tornará um crime, mostrar qualquer tipo 
de fidelidade a Jesus Cristo. Se vocês forem vistos 
com uma verdadeira Cruz, vocês serão considerados 
criminosos, porque estarão infringindo a lei. A lei em 
suas terras se tornarão uma lei dupla - onde a política e a 
religião serão entrelaçadas na Nova Ordem Mundial (New 
World Order). 
Esta perseguição significará que muitos, 
inconscientemente, vão adorar a besta e tornar-se 
infestados. Tão infestados eles vão se tornar, que eles vão 
trair o irmão, a irmã, o pai e a mãe, as autoridades, se eles 
permanecerem fieis ao Cristianismo. Sua única 
esperança, filhos, é a oração, para sustentá-los durante 
este período. 
Eu os exorto a manter todos os objetos sagrados, 
rosários, velas bentas, água benta, uma cópia da 
Bíblia e do Santo Missal diário, junto com o livro das 
Cruzadas de Orações. Vocês devem manter o Selo do 
Deus Vivo em suas casas e em vocês, se possível. 
Minhas Medalhas da Salvação vão converter aqueles, 
que usarem-nas, e a eles será mostrada a Misericórdia 
do Meu Filho. Filhos, agora Eu os peço para 
produzirem as Medalhas da Salvação e o escapulário 
do Selo do Deus Vivo. 
Esta Mensagem é um alerta do Céu, sobre coisas, que 
estão por vir! Vocês têm que Me escutar, a Mãe da 
Salvação, pois Eu devo orientá-los para a Verdade, de 
modo que vocês permaneçam verdadeiramente fieis ao 
Meu Filho, em todos os momentos. 
Vão em paz, filhos, e ficam calmos, pois esta provação vai 
ser curta, por causa da Misericórdia de Deus. Confiem em 
Mim, sua Mãe, pois Eu vou estar sempre com vocês 
durante as suas provações! Vocês nunca vão estar 
sozinhos. 
Sua Mãe, Mãe da Salvação 
 
 

890. Deus Pai: Filhos, temos apenas um 
curto período de tempo longe do Grande 
Dia 
Recebido sexta-feira, 23 de agosto de 2013, 15:00 
 
Minha querida filha, enquanto o mundo se esforça 
buscando entender a razão do desespero que eles 
testemunham, saibam que todos estes tumultos 
devem ocorrer, antes que Eu traga todos aqueles, que 
Me amam, em Meu Lugar de Refúgio. 
Filhos, vocês logo saberão Quem Eu Sou. Aqueles de 
vocês, que estão inseguros quanto a Mim, enfim verão a 
Verdade, e isso vai lhes trazer muita paz. Agora aumenta 
o mal no mundo e muitos são enganados. Rogo-lhes, 
vocês devem ser fortes, pois Eu espero agora o dia, em 
que a renovação vai começar, e neste dia todos os Meus 
filhos vão encontrar consolo, quando o Meu amado Filho 
declarar a si mesmo. 
O que vocês estão testemunhando, é uma batalha 
entre Minha Hierarquia Celestial e Satanás e seus 
demônios. Para muitos de vocês é assustador e muito 
perturbador, mas saibam que Eu vou intervir, para aliviar 
sua dor. Saibam que vocês são Meus e que Eu vou trazer 
a paz para o mundo, quando Eu o livrar da infestação. 
Filhos, temos apenas um curto período de tempo longe do 
Grande Dia e, há muito para acontecer ainda, o Sagrado 
Nome do Meu Filho será dilacerado, no entanto tudo vai 
ser rápido. Agora vocês têm que olhar para o futuro, 
pois é uma joia brilhante de tal magnitude, que no dia, 
em que vocês entrarem na Nova Era de Paz, vocês 
terão esquecido a perseguição infligida sobre o 
mundo pelo maligno. Vocês devem fazer, o que o Meu 
Filho os instruir! Vocês devem manter a calma, enquanto 
os Selos são revelados a vocês, pois são todos para o seu 
próprio bem e para o bem daqueles, cujas almas Eu pedi 
a vocês para pedir a Minha Misericórdia. 
Se vocês permanecerem fieis aos Meus Mandamentos e 
viverem suas vidas em união com Meu Filho, vocês já 
estão a meio caminho. Se vocês permanecerem firmes 
aos Sacramentos e se recusarem a participar de rituais 
pagãos, que honram a besta, então vão estar a Meu favor. 
Vão e lembrem-se que Eu Sou o Todo-Poderoso e que 
todo o Poder é Meu! Em breve, Eu vou destruir os ímpios 
e desvendar Meu Novo Paraíso para vocês. Sejam 
pacientes! Confiem em Mim! Sigam Meu Filho e aceitem 
os Dons, que Ele e Sua amada Mãe, a Imaculada 
Virgem Maria, lhes trazem, na forma das Cruzadas de 
Orações e a Medalha da Salvação! 
Finalmente, aceitem o Meu Selo (o Selo do Deus Vivo) 
como um dos maiores Dons, que Eu dei a 
Humanidade, desde que lhes deu a vida! Eu dou a vida 
novamente com Minhas Graças especiais, se 
manterem perto de vocês o Selo do Deus Vivo. Para 
todos aqueles com o Selo, é concedido um lugar no 
Novo Paraíso. 
Eu os amo, filhos, mas Eu Sou seu Pai e Eu tenho que 
permitir estas provações, pois elas vão Me ajudar a 
eliminar aqueles, que nunca vão sair do lado da besta. O 
tempo que Eu gasto, tentando conquistar os corações 
deles, cria uma batalha terrível e odiosa, com milhões de 
anjos caídos e demônios, mesmo que seja apenas por 
uma alma. 
Permaneçam confortados em saber que Eu abençoo a 
todos vocês, que são puros e humildes de coração! Eu 
amo todos vocês, então nunca desistam, quando tudo 
parecer sem esperança, pois o Meu Poder significa, que a 
destruição do mal está sob Meu Controle. Vocês devem 
colocar toda a sua confiança em Mim, especialmente 
neste momento, quando vocês sentirem que a Minha 
Justiça é dura. 
Seu amado Pai, Deus, o Altíssimo 
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891. Este fogo também será lançado sobre 
os inimigos da Terra e àqueles, que 
perseguem as Duas Testemunhas 
Recebido sábado, 24 de agosto de 2013, 23:15 
 
Minha muito amada filha, você e todos aqueles, que foram 
abençoados com a Verdade, devem saber: a ira de 
Satanás está aumentando contra esta Missão. Sua 
interferência e ousadia já o fez se manifestar fisicamente 
diante de você, pela terceira vez. Ele geme de dor, mas 
não pode suportar a Minha Luz, que está presente dentro 
de você. Você deve ganhar a força que precisa, através 
da recitação do Santo Rosário, a fim de impedi-lo de 
atacá-la. Oh, se as almas puderem testemunhar o que Eu 
lhe permito suportar, por causa desta Missão, eles iam 
desmaiar de choque! 
Aqueles, que Me insultam durante a Minha preparação 
para salvar almas, serão deixados de lado, como esta 
batalha se intensifica, antes que o Anticristo seja 
apresentado para o mundo. Quando vocês se tornarem 
obedientes e não questionarem mais nada, do que Eu 
exigi de vocês, Eu posso salvar mais de vocês e 
arrancar-lhes das garras do engano, que será plantado 
dentro das suas mentes pelo maligno. 
Vocês não confiam em Mim para protegê-los? Vocês não 
sabem que, quando aceitam as Graças, que Eu lhes dou 
para ajudá-los a suportar a dor da rejeição, que as Graças 
não têm sentido, se a alma que a recebe tem reservas ou 
dúvidas? Eu não posso enchê-los com a força, a coragem 
e o Dom do Espírito Santo, se vocês se acovardarem ou 
se esconderem. Vocês devem estar abertos ao Meu 
Chamado, ao Meu Amor, aos Meus Dons! 
Os Selos, contidos no Livro do Apocalipse, já foram 
abertos. Agora, que eles foram abertos, fogo vai 
combater fogo. Como o fogo do ódio entra em erupção, 
quando a besta se prepara, fogo vai ser derramado sobre 
a Terra por Meu Pai. Esta guerra não será apenas uma 
guerra espiritual. A Terra será abalada e partida e o 
fogo vai queimá-la, quando Meu Pai infligir 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, que são infligidas ao 
mundo pelo maligno! Ele vai revidar cada ato iníquo, 
realizado por qualquer um de vocês - conscientemente ou 
inconscientemente - quando vocês prestarem homenagem 
ao inimigo de Deus! O poder, dado às Minhas Duas 
Testemunhas - à Igreja Cristã e à Casa de Israel - significa 
que fogo vai derramar das suas bocas, quando elas 
espalharem as Chamas do Espírito Santo. Este fogo 
também será lançado sobre os inimigos da Terra e 
àqueles, que perseguem estas Duas Testemunhas. Não 
subestimem a batalha pelas almas, pois será uma batalha 
terrível para aqueles, que negam a Palavra de Deus! 
Aqueles que mantê-la, estarão protegidos, para que a 
proclamação da Verdade possa ser dada para aqueles, 
que não têm ideia do que se abateu sobre a Humanidade. 
É por isso que vocês devem aceitar Minhas Graças, para 
dar-lhes a força que precisam, para lutar no Meu Exército, 
para que Eu possa colocar um fim à maldade. Seu Jesus 
 
892. Deus Pai: Tenham medo, vocês, que 
se levantam e amaldiçoam Meu Filho! 
Recebido domingo, 25 de agosto de 2013, 18:00 
 
Minha querida filha, Eu Vou legar um grande Dom para 
o mundo, por causa desta Minha Missão Mais 
Santíssima. Eu Vou salvar 200 milhões de almas, sem 
hesitação, independentemente de quanto elas Me 
ofenderam, e Eu vou fazer isso na próxima semana, 
por causa do sofrimento associado a esta Missão. 
Meu Ato de Intervenção é por causa de seu pedido, Minha 
filha, e, como esta Missão continua, Eu vou continuar a 
conceder grandes Dons. Aqueles, que Me amam, vão 
suportar com paciência a perseguição que enfrentam, e 
continuarão a suportar, porque este é o Meu Desejo. 

Aqueles que perseguem Meus queridos pequenos, porque 
continuam a proclamar a Sagrada Palavra do Meu Filho, 
saibam disso: Se vocês demonizarem Meu Filho, Eu vou 
puni-los! Se vocês demonizarem a Sua Palavra 
Santíssima e, em seguida, dizerem que vocês são filhos 
de Deus: Eu vou lançá-los para o deserto! Nada vai 
impedir a Minha profetisa de completar esta Missão! Nada! 
Tentem como quiserem, mas vocês irão falhar, pois 
estarão lutando numa guerra, que nunca vão ganhar. Meu 
Poder Todo-Poderoso não pode ser tocado, 
adulterado ou desafiado. Desafiem Minha Intervenção 
Divina, para salvar o mundo, e vocês sentirão a Minha 
Ira! Vocês vão ser destruídos! Tenham medo, vocês, 
que se levantam e amaldiçoam Meu Filho! Seu orgulho e 
sua desobediência será sua ruína. Eu já avisei, por meio 
dos profetas antigos, as consequências de ignorar a 
Minha Voz. 
Agora Eu avanço, para finalizar o início do final ataque 
devastador sobre a Humanidade. Eu permiti o 
acontecimento da batalha final, Eu dei ao maligno a 
última chance para infestar aqueles, que são atraídos 
por ele. Eu faço isso, para que, pela Misericórdia do 
Meu Filho, as almas desafiem a besta. Elas vão fazer 
isso, por causa da sua lealdade para com Meu Filho. 
Àqueles, que não Me conhecem ou não conhecem Meu 
Filho, será dado grandes Graças, para que eles aceitem a 
salvação. Toda salvação é pelo Poder da Minha 
Misericórdia. Somente os corações endurecidos e 
teimosos permanecerão fieis à besta. Eu vou trazer todos 
os outros para Mim. Eu vou garantir que todas as chances 
sejam dadas a cada alma, para que elas possam redimir-
se diante do Meu Filho, antes do dia final. 
Esta Missão Final foi criada no Céu, desde o início. 
Todos os Anjos e Santos trabalham em união, para 
trazer todos os Meus filhos de volta para Mim, seu 
amado Pai. A jornada final é agora. Todos os que 
andam com Meu Filho, fiquem perto Dele neste momento! 
Vocês não serão capazes de suportar esta dolorosa 
jornada, a menos que ouçam o que Ele lhes disse. Não se 
deixem influenciar por aqueles, que vão trabalhar dia e 
noite, para forçá-los a virar as suas costas! Se vocês 
permitirem isso acontecer, vocês vão achar muito difícil de 
se levantar novamente. Vocês não são nada sem o Meu 
Filho. Vocês não são nada sem Mim. Precisam entregar 
tudo para seguir a Verdade, se vocês não fizerem, não 
irão encontrá-la. 
Tentem impedir que a Verdade seja dada ao mundo por 
Mim, seu Criador, e Eu vou derrubar-lhes e seu choro não 
será consolado! Eu vou lançar os orgulhosos e arrogantes, 
que acreditam que sabem mais do que Eu, para o deserto. 
Vocês não vão ter sucesso, se desafiarem a Minha 
Palavra e negarem a Minha Presença, quando Eu tentar 
salvá-los. 
Homens ingratos, pouco tempo lhes resta! Ao ouvir-Me, 
vocês podem vir a Mim, mas só podem fazer isso, quando 
vierem com o rosto por terra e caírem em humildade 
diante do Meu Filho. Minha Missão chegou a uma fase 
muito perigosa, porque todo esforço será feito por 
aqueles, que são Meus inimigos, para acabar com ela. 
Pode parecer que isto vai acontecer, mas saibam que: 
estes Meus inimigos têm muito pouco tempo e logo, 
quando a Minha Paciência acabar, eles não mais 
existiram, pois nunca vão ver Meu Rosto. 
Seu Pai, Deus o Altíssimo 
 
893. Os Fariseus açoitaram e assassinaram 
muitos, antes de finalmente Me 
crucificarem 
Recebido segunda-feira, 26 de agosto de 2013, 20:20 
 
Minha muita amada filha, antes da Minha crucificação, 
muitas mentiras odiosas foram criadas sobre Mim, pelos 
Meus inimigos. Houve reuniões realizadas pelos Fariseus, 
muitas vezes, para decidir o que fazer Comigo. Eles não 
iriam aceitar, nem por um minuto, que Eu tinha sido 
enviado por Deus, para salvar a Humanidade. Como eles 



O Livro da Verdade 

www.jesusfala.org/O_Livro_da_Verdade.pdf 376

Me odiavam! Como eles gritavam e atormentavam os 
Meus discípulos, que foram capturados por eles! 
Os Fariseus açoitaram e assassinaram muitos, antes de 
finalmente Me crucificarem. Sua selvageria e sua maldade 
eram contra o Ensinamento de Deus e da Santíssima 
Bíblia. Isso não os impediu, quando eles Me caçaram. 
Eles pregavam a Palavra de Deus e, em seguida, 
desafiavam a Palavra de Deus - tudo ao mesmo tempo. 
Eles não somente Me condenaram, mas declararam que 
Deus nunca enviaria um Messias deste tipo. Eles 
desprezavam as pessoas humildes e pobres e aqueles, 
que consideravam ser teologicamente ignorantes. O seu 
ódio por Mim assustou muitas pobres almas, que 
participavam nos templos. Aqueles, que perguntavam por 
que eles, os Fariseus, Me condenavam, foram 
condenados também, por se atreverem a questionar seus 
motivos para rejeitar-Me. 
Havia muitos falsos profetas pregando, enquanto Eu 
caminhava na Terra, e Eu fui considerado insano e não 
podia ser tolerado. Muitos destes falsos profetas citaram o 
Livro de Gênesis e fizeram afirmações ridículas, que eram 
ofensivas a Deus, mas eles eram tolerados e a eles foi 
dado pouca atenção. 
Embora, os milagres que Eu realizei foram 
testemunhados, eles ainda não abriram os olhos para a 
Verdade, porque não queriam ver. Os sacerdotes destes 
dias fizeram muitas pregações públicas, que Me 
condenaram como sendo o filho de Satanás, e 
advertiram aqueles, que foram vistos a associar 
Comigo, de que eles seriam expulsos dos templos. 
Eles Me rejeitaram, porque não podiam aceitar Minhas 
origens humildes e porque não fui educado para as suas 
expectativas. Por isso eles concluíram, que Eu não 
poderia ser o Messias. Eles achavam que o Messias viria 
de dentro de suas próprias fileiras. E assim, eles 
detestavam tudo sobre Mim. Eles sentiram-se 
ameaçados por Minhas Palavras, que apesar de sua 
rejeição por Mim, tocaram-lhes de alguma forma, que 
eles não entenderam. 
Eles não estavam preparados para Minha Primeira 
Vinda. Eles certamente não estão preparados para 
Minha Segunda Vinda, hoje. Quem se atreve a dizer que 
é um profeta, enviado para avisar os filhos de Deus sobre 
a Segunda Vinda, será tolerado, quando não revela a 
Verdade. Mas, quando um verdadeiro profeta revela-se 
e fala a Palavra de Deus, ele ou ela vai ser odiado e 
condenado publicamente. Quando vocês virem a 
condenação total, baseada na ignorância das promessas 
feitas por Mim, para voltar de novo, e quando o ódio for 
tão cruel, que os autores quebram a Palavra de Deus, 
vocês vão saber, então, que sou Eu, a quem eles odeiam. 
Somente Eu posso atrair tanto ódio entre os pecadores. 
Somente Minha Voz desperta tal oposição. 
Se Eu andasse na Terra neste momento, eles iriam Me 
crucificar novamente. Aqueles, que dizem que Me 
amam e conduzem Meus discípulos na Igreja Cristã, 
seriam, infelizmente, os primeiros a pregar o primeiro 
prego na Minha Carne. 
Lembrem-se: nenhum de vocês é digno de colocar-se 
diante de Mim. Nenhum de vocês tem a autoridade, para 
condenar publicamente a Minha Palavra, quando vocês 
não Me conhecem. Vocês, que Me condenam, quando Eu 
tento cumprir o Pacto Final do Meu Pai, não têm 
vergonha. Seu orgulho Me repugna. Vocês condenaram 
as suas próprias almas, aos Meus Olhos. Vocês 
aprenderam nada sobre Mim. Vocês não acreditam na 
Sagrada Escritura, porque vocês negam que a Minha 
Segunda Vinda ocorrerá. 
Vocês serão solicitados para contar as almas, que Me 
perderam, no dia final. Naquele dia, quando gritarem por 
Minha Misericórdia, vocês não serão capazes de olhar nos 
Meus Olhos. 
Seu Jesus 
 
 
 
 

894. Para cada ato mal de guerra e terror, 
Deus vai expulsá-los e deixá-los mortos 
como pedra 
Recebido terça-feira, 27 de agosto de 2013, 23:45 
 
Minha muito amada filha, o mundo está prestes a 
suportar terríveis guerras e o ódio vai se espalhar e 
infectar muitas nações. A agitação e divisão vão estar 
presentes na maioria dos Países e as pessoas vão saber, 
então, que os tempos mudaram inacreditavelmente. 
Uma profunda ansiedade inquietante será sentida e as 
pessoas vão achar difícil saber em quem confiar. É 
desta forma que Satanás infesta os filhos de Deus, 
quando ele coloca um contra o outro. Somente 
aqueles, que creem no verdadeiro Deus, vão encontrar 
conforto, pois eles saberão que a sua fé e amor por Mim 
vai mantê-los fortes. 
Vocês devem rezar muito, para que o engano, que 
caiu, e que é a causa de muitas guerras, será exposto 
pelo o que é - uma tentativa de causar profunda 
divisão e ódio, a fim de controlar. Meu Pai vai punir os 
opressores, porque eles causam destruição e dor sobre os 
inocentes. Eles podem matar e mutilar muitos, mas serão 
abatidos por Meu Pai, por sua malícia. 
Aqueles, que acreditam que podem criar guerras e 
enganar o mundo, não terão muito tempo para se 
vangloriar das suas atividades iníquas. O seu destino está 
selado. A Intervenção pela Mão de Deus será vista em 
todas as partes do mundo. Para cada ato mal de guerra e 
terror, Deus vai expulsá-los e deixá-los mortos como 
pedra. 
A guerra, criada pela mão do homem, destrói a vida da 
carne. A Punição por Meu Pai impede a vida da alma, e 
de ser dado o Dom da salvação. Seu Jesus 
 
895. Mãe da Salvação: No amanhecer 
daquele Dia, um alto som de trombeta será 
ouvido em todo o mundo 
Recebido quarta-feira, 28 de agosto de 2013, 20:00 
 
Meus filhos, deixem-Me abraçá-los, pois vocês 
continuarão a suportar os insultos, que testemunham 
contra o Meu Filho. 
Quando ouvirem estas Santas Mensagens e aprenderem 
a compreendê-las, então muitos de vocês vão seguir em 
frente, com grande coragem, para advertir o mundo dos 
tempos vindouros, a fim de que Deus possa preparar seus 
filhos para o Novo Paraíso. 
O que devem entender é: vocês vão ser odiados por 
trabalharem para Meu Filho. Vocês não serão aceitos 
por muitos e vão suportar dor e humilhação, como 
resultado. Para cada passo que derem, vão enfrentar 
um obstáculo, porque vocês seguem os passos do 
Meu Filho. 
Nenhum de vocês vai achar isso fácil, até que aceitem, 
com tranquila resignação, que isso é de se esperar. 
Mesmo aqueles, que seguem o Meu Filho, mas que não 
vão aceitar estas Mensagens, vão lutar contra vocês e 
lhes perseguirão, em Seu Nome. Eles não entendem que, 
comportando-se com tanto ódio, eles insultam o Meu 
Filho. 
Vocês têm que aceitar que, quando Meu Filho se faz 
conhecido, Suas Palavras serão atacadas e vão trazer 
grande divisão. Quando vocês entenderem por que 
estão enfrentando esses ataques e por que estão 
sendo punidos por falar ao mundo em Seu Nome, 
então vocês vão achar esta Missão mais fácil. 
Infelizmente esta perseguição vai continuar até o Dia da 
Sua Segunda Vinda. Por favor, aceitem estas 
provações, por Causa Dele, por amor a Ele, e vocês 
vão dar grande Glória a Deus, por causa deste 
sofrimento. Nenhuma parte deste sofrimento será 
desperdiçado, porque, quando aceitam com amor a Jesus, 
este sofrimento vence o maligno, pois enfraquece seu 
plano para destruir a Humanidade. 
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Perdoem estas pobres almas, que lutam contra esta 
Missão! Ignorem a crueldade, que têm que suportar em 
Nome do Meu Filho! Aceitem que, quando eles lhes 
odeiam, por causa do seu amor para com Meu Filho, que 
vocês são muito favorecidos por Deus. 
Perdoem aqueles servos sagrados, que os impedem de 
falar do Livro da Verdade! Eles não entendem a 
magnitude do plano de Deus, para preparar a 
Humanidade para o Novo Começo, porque eles próprios 
não estão preparados. Muitos deles só fazem o que 
fazem, por causa do seu amor para com Meu Filho. Eles 
não querem fazer dano. Mas eles simplesmente não 
veem, porque não podem ver. 
Rezem, rezem, rezem para que a Mim, sua Mãe, seja 
dado Poder para ajudá-los a suportar esta viagem, sem 
desistir, até que se aproxime o último dia. No amanhecer 
daquele Dia, um alto som de trombeta será ouvido em 
todo o mundo. Vai soar como vocês esperam que soe, e 
será seguido pelo canto do coro dos Anjos. Isso vai ser 
ouvido em cada País, cidade, vila, aldeia - em todos os 
lugares. Então, você, Minha filha, como o Sétimo Anjo, irá 
declarar que Meu Filho chegou. O céu mudará a cor para 
dourado e, logo depois, um Milagre será visto por 
cada homem, mulher e criança - por cada pecador. 
Meu Filho vai fazer-se conhecido nas nuvens, assim 
como quando ele foi embora. Em seguida, virá dos Céus 
a Nova Jerusalém - o Novo Começo, para todos aqueles, 
que aceitaram a Misericórdia de Deus. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
896. Vocês devem rezar por suas almas, 
porque muitos venderam-nas 
Recebido quinta-feira, 29 de agosto de 2013, 23:53 
 
Minha muito amada filha, aqueles de vocês, que rezam 
Minhas Cruzadas de Orações diligentemente, saibam 
que, por meio delas, Eu trago alívio para o mundo, das 
ciladas do demônio. 
A antiga serpente cai, tropeça e perde muito poder, 
quando vocês se esforçam para rezar Minha Cruzadas 
de Orações diariamente. E enquanto os momentos de 
grandes provações continuam, suas orações vão criar 
muitos retrocessos nos planos criados pelas 
potências maçônicas do mundo, que são projetados 
para criar caos, a fim de controlar os mais fracos e 
vulneráveis. Apenas uma Cruzada de Oração, rezada 
com todo o coração, é o suficiente para Mim, para 
destruir o poder dos arrogantes líderes políticos, que 
não têm consciência. 
O egoísmo é uma maldição e um fardo que incapacita a 
Humanidade de viver em paz e harmonia. A obsessão 
com a ambição pessoal, traz nada, mas somente divisão, 
pois o homem se esforça para dominar aqueles, que ele 
sente que precisa dominar, a fim de ganhar muito. 
Aqueles de vocês, que seguem cegamente as ordens das 
pessoas em posições de poder, para direcioná-los a 
cometer atos, que vocês sabem que são abomináveis aos 
Olhos de Deus, então vocês também vão ser culpados 
tanto quanto aqueles, que tentá-los para realizar tal 
maldade. Os homens e mulheres, cujo poder sobre os 
outros foi criado por causa da corrupção e outros meios, 
terão muito trabalho a fazer, se quiserem desfrutar Meu 
Reino Glorioso. 
Eu vou derrubar os egoístas e orgulhosos entre vocês. 
Vou jogá-los no chão, até que se tornem humildes como 
aqueles, em que pisam. 
Eu vou arrancar para fora os corações daquelas almas 
endurecidas e teimosas, que não se importam com as 
necessidades de ninguém, somente com as suas próprias 
necessidades. Vou ensiná-las que: se elas não podem 
amar, então elas não devem tê-los. Em vez de amor, elas 
buscam apenas idolatria. Estas pobres almas, que no 
mundo foram elevadas diante de vocês, de todas as 
formas, são vítimas de Satanás. Em vez de aplaudir a 
sua jactância e aceitar a sua necessidade insaciável 
de adoração pública, vocês devem rezar por suas 
almas, porque muitos venderam-nas. 

Muitas almas em posições de influência sobre os outros, 
incluindo aquelas na política, no mundo da música, na 
mídia, na indústria do entretenimento e as de alta finança, 
devem ser mantidas em seus corações, pois muitas se 
tornaram escravas de si mesmos e das suas 
necessidades, que servem apenas as suas próprias 
concupiscências e desejos. Elas infestam os inocentes, 
que imitam-nas e copiam seus estilos de vida, que 
separaram-nos de Deus. 
Eu, Jesus, condeno o mundo dos falsos ídolos, criados 
por aqueles, que querem somente o poder, a riqueza e a 
capacidade de influenciar os outros. 
A difusão do ateísmo foi causado pelo orgulho do homem, 
em sua própria capacidade. Ele foi causado pela crença 
do homem, que o homem mortal, por causa do presente 
da inteligência humana, tem todas as respostas para o 
verdadeiro significado da sua vida na Terra. 
Almas jovens foram perdidas para Mim, porque elas 
idolatram falsos ídolos na forma de bens materiais, moda, 
música e o mundo do entretenimento. Não é que eles não 
devem aproveitar a vida - porque isso Me traz felicidade – 
mas é a falta de amor por Mim e a falta de amor por seus 
próprios corpos, que Me ofende. Eles nasceram puros e 
perfeitos. Seus corpos são um Dom do Céu. Eles 
profanam seus corpos e não têm vergonha na realização 
de atos obscenos, a fim de atrair almas inocentes para 
eles. Muitos daqueles, com tal poder, venderam suas 
almas por dons, inspirados diabolicamente. A única 
razão, pela qual eles receberam esses dons, foi para 
fornecer prazer para o mundo, como um talento, dado 
a eles por Deus. Mas, Satanás tentou muitos e 
prometeu-lhes, em troca de suas almas, uma vida 
gloriosa e brilhante de riqueza, adulação, fama e 
prazer. Quando receberam estes dons, então eles 
usaram para infestar outras almas. E assim, isso 
continua, até que milhões de outras almas tornem-se 
escravos de Satanás. Muitas almas, que seguem falsos 
ídolos, tornam-se atraídos por drogas. Eles não têm 
vergonha, não têm pudor, nem verdadeiro amor um pelo 
outro, pois cada um tenta disputar a maior atenção. 
Muito tempo é gasto na batalha para a auto-glória, que é 
causada por um amor obsessivo de si mesmo, e Deus não 
é importante em suas vidas. Muitos deles rejeitam a 
Deus abertamente, através da profanação do Santo 
Crucifixo - tão pouca vergonha que eles têm. Saibam 
que eles sofreriam um destino terrível, se Eu não 
intervisse. Estes são apenas um grupo de almas perdidas, 
que Eu vou colher e, em seguida, dar-lhes o Dom da 
salvação, por causa das suas orações, Meus queridos 
seguidores. Vou levá-los através desta oração especial, 
em Meu Refúgio: 
 
Cruzada de Oração (117): Por aqueles que venderam 
suas almas 
 
Querido Jesus, eu consagro as almas de (nomeá-los 
aqui) e todos aqueles, que trocaram suas almas pelo 
preço da fama. Livrai-os da infestação! Desviai-os 
para longe da ameaça dos Illuminati, que os devoram! 
Dai-lhes coragem para se afastarem, sem medo, desta 
perversa escravidão! Levai-os em Vossos Braços de 
Misericórdia e trazei-os de volta para o Estado de 
Graça, para que eles estejam aptos a estarem diante 
de Vós! Por Vossa Divindade, ajudai-me por meio 
desta oração, pelas almas adotadas por Satanás, para 
retirá-las da Maçonaria! Livrai-as dos grilhões, que as 
prendem e que resultam em uma tortura terrível nas 
câmaras do inferno! Ajudai-as, através do sofrimento 
das almas escolhidas, através das minhas orações e 
através da Vossa Misericórdia, a estarem na linha de 
frente, prontas para entrarem nas Portas da Nova Era 
de Paz – o Novo Paraíso! Suplico-Vos, para libertá-las 
do cativeiro. Amém. 
 
Seu Jesus 
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897. Em todos os lugares grande regozijo 
terá lugar. Isso vai durar 100 dias. 
Recebido sexta-feira, 30 de agosto de 2013, 20:24 
 
Minha muito amada filha, por favor garanta que todas as 
nações ouçam Minhas Profecias, para que eles possam 
se preparar para a maravilhosa renovada Terra - o Novo 
Paraíso. Todos os filhos de Deus têm direito à sua 
herança e, portanto, como se estivessem a se preparar 
para um grande casamento, eles devem começar a se 
planejar para este Grande Dia. 
Eu Chamo Judeus, Muçulmanos e Cristãos, bem como 
qualquer outra crença, a ouvirem-Me agora! Nenhum 
de vocês será intocado pela maldade do Anticristo. 
Mas se vocês se prepararem agora, usando o Selo do 
Deus Vivo e mantendo-o em suas casas, vão tornar-se 
imunes ao sofrimento, que ele vai infligir sobre o 
mundo. 
Como a Palavra de Deus, a Verdadeira Palavra, é dada a 
conhecer a vocês, vocês devem parar e escutar, pois ela 
vai guiá-los para as Portas do Novo Céu e da Nova Terra. 
Este Novo Paraíso os aguarda e vai se tornar o lar de 
bilhões de almas, e também para as almas daqueles, que 
esperam no estado de Purgatório e no Céu. Eu vou unir 
todos aqueles, cujos corações estão abertos ao Comando 
de Deus, que vão sentir o Amor da Minha Misericórdia. 
Por favor, não temam este Dia, pois ele vai lhes trazer 
muita felicidade, paz e alegria. Meu Reino irá surpreendê-
los, por causa de sua surpreendente beleza. Muitos de 
vocês temem as Minhas Mensagens, porque acreditam 
que a Minha Segunda Vinda significa morte - o fim. Mas 
isso seria uma suposição incorreta. 
Aqueles de vocês, que vierem a Mim desejosamente, 
sem quaisquer condições, com humildade e amor, não 
vão experimentar a dor da morte física. Em vez disso, 
vocês vão, em um piscar de olhos, encontrar-se em seu 
novo ambiente. Primeiramente isso vai chocá-los e vocês 
vão olhar ao seu redor rapidamente, para encontrar seus 
entes queridos. Eu vou salvar tantas almas, que vocês vão 
estar com sua família, inclusive aqueles que vocês amam, 
que já estão Comigo no Céu e aqueles, que Eu irei liberar 
do fogo do Purgatório. 
Em todos os lugares grande regozijo terá lugar. Isso vai 
durar 100 dias. Meu Novo Paraíso terá apenas uma 
religião, a Nova Jerusalém, onde Eu irei ser adorado, 
diariamente. Tudo vai estar em união com a Santa 
Vontade do Meu Pai. Haverá 12 nações, mas apenas 
um idioma, pois Eu não permitirei divisão. 
Eu vou nomear líderes e em cada nação não haverá 
escassez de alimentos, água, casas ou de vida. Não 
haverá morte, porque Eu vou dar a todos aqueles, que 
entrarem, a Vida Eterna. Todas as nações irão trabalhar 
em conjunto para difundir a Palavra de Deus, e a 
felicidade, que é impossível de atingir na Terra de hoje, 
será um dos maiores Dons que Eu vou apresentar para 
vocês. Vocês vão ser muito amados e vão Me amar, como 
Eu os amo. 
Muitos de vocês vão encontrar gerações das suas 
famílias, de séculos atrás. Gerações vão continuar e por 
isso vocês vão ver os seus filhos e filhas se casarem e 
gerarem filhos perfeitos de Deus - cada um abençoado 
com grandes Graças. Será nomeado um Chefe da 
Minha Igreja e seu nome é Pedro, porque Eu prometi 
que ele iria formar a Minha Igreja na Terra. E assim, no 
Novo Paraíso ele vai ser o chefe da Minha Igreja. 
Oh, se Eu pudesse mostra-lhes o que os está esperando, 
vocês iriam chorar lágrimas de alegria e lutariam para 
encontrarem o caminho até o Portão (do Novo Paraíso). 
Então, por favor, todos vocês, ignorem as tentativas de 
impedi-los em sua busca pela Vida Eterna! Ignorem 
aqueles, que dizem que Eu não existo! Não deem crédito 
para aqueles, que usam a Minha Santa Palavra para 
convencê-los que Eu não falo com vocês agora através 
destas Mensagens! 
Vocês devem lutar para que a todos vocês seja dada esta 
herança gloriosa, pois nenhum homem tem o direito de 
negar ao outro esta grande herança, que pertence a cada 

um, não importa o quão enegrecida suas almas possam 
ser. Eu estou dando-lhes os instrumentos para Me 
trazerem almas, de todos os lugares, para que juntos 
possamos destruir a obra de Satanás e irmos rapidamente 
para o Novo Mundo. 
A Minha paz esteja com vocês. Seu Jesus 
 
898. Muitos de vocês, que dizem que Me 
servem, não estão aptos para levantar-se e 
declarar-se ser um servo de Deus 
Recebido sábado, 31 de agosto de 2013, 21:45 
 
Minha muito amada filha, Eu disse para todos vocês, há 
algum tempo, para plantar sementes para alimentar 
vocês e suas famílias durante a perseguição! Eu faço 
isso por uma razão! Vocês têm que plantar, pelo 
menos algumas sementes! Sementes puras, que não 
foram manipuladas pela interferência humana (não 
geneticamente manipuladas)! Eu, então, vou 
multiplicar os frutos, que as sementes produzirem, e 
todos terão o suficiente para comer, quando o mundo 
experimentar muita fome! Estes dias não estão longe e 
eles virão por uma série de razões. 
As colheitas serão contaminadas, através da intervenção 
dos agricultores gananciosos. Como resultado, as 
colheitas serão impróprias para o consumo. Por causa das 
guerras, poucos homens serão capazes de cultivar a terra. 
E haverá o fogo, que será derramado sobre os quatro 
cantos da Terra, e tudo vai se tornar estéril. Estas 
terríveis provações serão causados pela disseminação do 
mal, mas muitas pessoas vão sobreviver, se elas 
confiarem em Mim. Vocês têm que se preparar agora, pois 
uma guerra está chegando e como vocês fariam, se a 
comida fosse racionada! Tenham muita água, porque 
tudo o que vocês armazenarem, será multiplicado por 
Mim. 
Por favor, não pensem que Eu lhes peço para deixarem 
suas casas, pois isso não é necessário. Uma pouca 
preparação, onde vocês oferecem ajudar uns aos outros, 
é tudo o que é necessário. Meu Precioso Sangue irá 
abranger todos aqueles, que acreditam no Meu Aviso para 
a Humanidade, porque no momento em que o Terceiro 
Selo for aberto, um tempo de guerra seguirá. 
Muitos vão ignorar a Palavra de Deus, que está contida no 
Livro do Apocalipse. Muitos líderes e servos sagrados em 
Minhas igrejas não respondem a Minha profetisa, assim 
como eles fizeram antes do dilúvio. 
Eu chamo os Meus servos sagrados agora! Em quem 
vocês acreditam? Acreditam em Mim, seu Jesus, ou 
nas divagações daqueles, que afirmam ser 
especialistas em teologia, mas são ignorantes quanto 
a Verdade? Acordem! Os Selos abriram! Seu dever é 
para Me ajudar a salvar almas, mas vocês não têm 
permanecidos alertas para a Minha Chamada! Eu lhes 
disse que Eu virei como um ladrão a noite! Quando este 
dia chegar, será tarde demais para as almas, que não se 
prepararam! 
O momento para as trombetas soarem seus julgamentos 
virá rapidamente, mas não antes dos Selos serem 
abertos. E ai? Vocês vão acordar e Me seguir nessa fase, 
ou vão Me perder mais almas, enquanto hesitam? Até 
quando vocês vão esperar, para os outros liderarem o 
caminho? 
Eu devo lembrá-los que seu papel é salvar almas! Vocês 
fazem isso através de uma vida, em que vocês deveriam 
Me servir, e não satisfazer o orgulho e o ego daqueles, 
que tentam torcer os Meus Ensinamentos! Muitos de 
vocês em Minhas igrejas não entendem o significado do 
Meu Novo Paraíso e falharam por não lembrar os filhos de 
Deus da Minha Promessa! Vocês têm que lembrá-los da 
Verdade - sobre o tempo, antes do Dia Final! 
Muitos de vocês, embora amáveis, bons, amorosos e com 
um compromisso sincero a Minha Igreja na Terra, 
esquecem a Minha Segunda Vinda! O que vocês acham 
que isso é? E o que vocês aprenderam? Quantos profetas 
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são necessários, para convencê-los de que o tempo está 
quase sobre vocês? 
Quando vocês ouviram que Deus não envia Seus 
profetas, para ajudar a preparar os Seus filhos na luta 
contra a maldade, que infesta a alma humana? E o que 
lhes dá o direito de supor que o Livro do Apocalipse 
contém mentiras? Vocês negam muito do que ele 
contém e não discutem o assunto. Por quê? Vocês 
não sabem que isso significa que vocês negam a 
Palavra de Deus? 
Minha paciência é testada! Minha ira é grande! Sua 
teimosa recusa em aceitar Meu Dom de Intervenção, 
para prepará-los, Me insulta! Ao perseguir os servos 
sagrados, que Me reconhecem por meio destas 
Mensagens, vocês negam aos outros o Dom da salvação! 
Vocês estão cegos e a sua ignorância dos Meus 
Ensinamentos e da Palavra de Deus, que está contida no 
Livro Sagrado do Meu Pai - a Bíblia - é espantoso! Vocês 
dizem que Me servem, mas vocês não Me conhecem e 
por isso vocês não veem. 
Quando sua fé é fraca, vocês não podem abrir seus 
corações para Mim. Se vocês abrissem seus corações 
para Mim, vocês seriam capazes de ouvir-Me claramente, 
pois estariam cheios do Espírito Santo. Infelizmente, 
muitos de vocês, que dizem que Me servem, não estão 
aptos a levantar-se e declarar-se para ser um servo de 
Deus. Vocês Me envergonham e envergonham o Meu 
Nome, quando publicamente em Meu Nome humilham o 
seu rebanho! Vocês quebram todas as regras de Deus, 
quando condenam aqueles, que seguem estas 
Mensagens, pois a vocês não foi dada autoridade para 
fazerem isso! Seu amor por si precipita seu amor por 
Mim, Jesus Cristo, e por isso vocês não estão mais aptos 
a servir-Me. Vocês são orgulhosos demais para estarem 
diante do Meu Trono. 
Seu Salvador 
 
899. Eu escolhi 12 homens simples, sem 
educação e ignorantes da Sagrada 
Escritura, que eram pobres pescadores  
Recebido domingo, 1° de setembro de 2013, 11:08 
 
Minha muito amada filha, quando Eu andava na Terra e 
entrava nos Templos de Deus, para revelar a Verdade, 
primeiro Eu era tratado com paciência. Muitos sacerdotes 
ficavam surpreendidos com o que Eu sabia e por Eu ser o 
humilde Filho de um carpinteiro. Então eles ouviam, com 
atenção, quando Eu explicava mais do que era esperado 
por eles, como escrito no Livro do Meu Pai. 
A partir da idade de 12 anos, Eu sabia sobre a Minha 
Missão, e comecei devagar, sem revelar muito, antes do 
momento certo. Eu sabia que tinha que preparar o mundo 
para a vinda do Messias. Eu também sabia que, dentro de 
um curto período de tempo, que a Igreja do Meu Pai na 
Terra, Me negaria e diria que Eu era uma fraude. 
Eu escolhi 12 homens simples, sem educação e 
ignorantes da Sagrada Escritura, que eram pobres 
pescadores. Por que Eu fiz isso? Eu sabia que o 
conhecimento, que Eu iria dar-lhes, seria aceito como era. 
Sem qualquer conhecimento prévio da Sagrada Escritura, 
eles não comparariam os Meus Ensinamentos com a 
Sagrada Escritura e não tentariam encontrar falhas, 
examinando-os cuidadosamente. Se não fosse assim, 
muitos deles não teriam tido a coragem de espalhar a 
Verdade. Eles foram zombados por aqueles em lugares 
altos na Igreja, que alegaram que os ignorantes não 
eram dignos de ser escolhidos por Deus, para 
espalhar a Sua Santa Palavra, estando acima deles. 
Certamente, com a sua educação em matéria de 
espiritualidade e da posição na Igreja de Deus, que Deus 
só iria escolher a Sua Igreja para profetizar a Boa Palavra. 
Eles falharam em entender que Deus só escolhe os 
humildes e ignorantes, desta forma, porque eles não 
discutem. Eles não questionam e eles não têm medo de 
ser rejeitados, pois eles não sabem mais. Lembrem-se, 

Deus não escolhe aqueles, que se exaltam diante dos 
outros. Isso nunca poderia ser. 
É por isso, que você, Minha filha, é odiada entre os da 
Minha Igreja na Terra. É por isso, que eles deixam Minhas 
Mensagens de lado e ridicularizam-nas. É por isso, que 
eles zombam de você, porque você não é considerada 
digna de espalhar a Minha Santa Palavra. Como eles Me 
ofendem! O ódio, que você vai ver, será influenciado 
principalmente pela Igreja Católica. Eles nunca vão 
aceitar que uma profetisa, que não tem conhecimento 
da Santíssima Bíblia ou dos Meus Ensinamentos, 
pode ser enviada. Eles vão dizer que você espalha 
heresia. Eles dizem isso, porque eles estão tão longe dos 
Meus Ensinamentos, que começaram a acreditar em suas 
próprias mentiras. Saibam que a Minha profetisa do Fim 
dos Tempos foi enviada e não escolhida, pois isso não 
poderia ser, porque esta Última Missão foi criada por Meu 
Pai, Que somente envia os Seu próprios. 
Eu advirto aqueles, que zombam de Mim, fazendo 
pequenas estas Mensagens - Minha Santa Palavra - 
vocês devem vir a Mim, agora, em Santa Adoração, de 
imediato, todos os dias, até que ouçam a Minha Voz! 
Só então Eu poderei levá-los e mostrar-lhes o que Eu 
espero de vocês, neste momento crucial no seu serviço a 
Deus. Seu Jesus 
 
900. Aqueles de vocês, que zombam de 
Mim agora, rejeitando Minhas Mensagens, 
realmente acreditam que Eu iria dividir a 
Minha Igreja? 
Recebido domingo, 1° de setembro de 2013, 17:05 
 
Minha muito amada filha, enfim, você Me agradeceu por 
esta Missão muito difícil. Eu sei quanta dor ela causa para 
você, porque proclamando a Palavra de Deus, ela cria 
muita raiva entre aqueles, que acreditam que são a elite. 
Minha filha, saiba que, quando Eu lhe concedo favores, 
você sempre vai andar sozinha e você vai acabar no 
deserto, assim como os profetas antes de você. Vou 
mandar alguns para ajudá-la, mas você vai ser sempre 
isolada. Mas Eu sempre vou lhe fazer companhia, 
enquanto os lobos lhe caçam. 
Diga isto àqueles, que dizem ser Meus verdadeiros 
discípulos, sacerdotes e servos sagrados, entre 
vocês: Eu vou sempre ouvir as vozes dos pequenos, 
os fracos, os humildes e os puros de coração. Mesmo 
se eles estiverem com medo das Minhas Mensagens, 
Eu sempre irei favorecer aqueles, que realmente Me 
amam. Quem são aqueles, dos quais Eu falo agora? 
Refiro-Me àqueles, que nunca se esqueceram do que 
Eu lhes disse. Carreguem Minha Cruz, sigam-Me, mas 
estejam preparados, porque quando vocês declararem 
a Palavra de Deus, sem malícia, vocês vão sofrer a 
Minha Dor. Não importa o quão civilizado vocês 
acreditam que o mundo seja neste momento; vocês 
vão ser odiados, quando se levantam 
desafiadoramente contra aqueles, que Me odeiam. Se 
eles Me odeiam, eles vão crucificá-los. 
Eu escuto os mansos. Eu abençoo aqueles, que realizam 
Minhas instruções para vocês, que são claras, de amar 
uns aos outros, não importa como eles os atormentam. 
Aqueles de vocês, que Me rejeitam, por meio destas 
Mensagens, nunca têm que espalhar ódio contra qualquer 
pessoa em Meu Nome, por causa das suas dúvidas! Eu, 
Jesus Cristo, digo-lhes agora, que o diabo veio, para 
declarar este assalto final sobre todos os filhos de Deus. 
Aqueles de vocês, que se recusam a ouvir-Me, vão cair no 
encanto dos seus servos devotos. 
Vocês não sabem que a Minha Igreja será atacada por 
Satanás, e que isto foi predito? Meus inimigos vão 
caminhar entre vocês e, mesmo assim, vocês não 
admitem que Eu iria permitir isso. Saibam que a Batalha 
do Armagedom é composta por dois lados: Por um lado 
aqueles, que acreditam em Deus e seguem a Palavra de 
Deus, e por outro lado o maligno, seu exército e todos 
aqueles, que ele engana. Satanás enganará muitos na 
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Minha Igreja, e somente aqueles, que permanecerem 
alertas e atentos aos erros doutrinais, serão capazes de 
resistir à sedução. A sedução é o instrumento mais 
poderoso, usado pelo enganador. Ele engana por fingir 
proclamar a Verdade. 
Eu exorto estas pobres almas, aquelas que Me amam e 
que permanecem fiéis a Minha Igreja na Terra, para 
ouvirem: Quando os seus superiores permanecerem 
fieis ao que Eu dei o mundo, através da Minha morte 
na Cruz, vocês têm que se manter fieis à Minha Igreja 
e aceitar a disciplina! O momento para a escolha está 
perto. A abominação ainda não aconteceu, mas 
quando vocês virem os erros, que vão contra Meus 
Ensinamentos e Meus Dons dos Sacramentos: vão 
embora! Este dia está próximo. Então vocês devem se 
reunir e continuar a seguir as Regras da Minha Igreja, 
como elas foram estabelecidas para vocês por Pedro! 
Aqueles de vocês, que zombam de Mim agora, porque 
rejeitam as Minhas Mensagens, realmente acreditam que 
Eu iria dividir a Minha Igreja e pedir-lhes para negar os 
Meus Ensinamentos? Antes de descartarem a Minha 
profetisa, aguardem até o dia, quando for exigido de vocês 
jurar fidelidade a mentiras, em Nome da Minha Santa 
Igreja na Terra! É somente por amar muito vocês, que Eu 
não lhes deixo de lado e nem permito que sejam 
devorados por demônios. Seu Jesus 
 
901. Vocês não sabem, que uma geração 
inteira de jovens foi retirada de Mim neste 
momento? 
Recebido segunda-feira, 2 de setembro de 2013, 18:45 
 
Minha muito amada filha, como a raiva se levanta contra 
estas, Minhas Profecias, dadas ao mundo, para 
preparar todos vocês para Minha Segunda Vinda, 
saibam disso: Esta Missão tem um objetivo. Este é: 
salvar todas as almas - todos vivos no mundo de hoje. 
Não importa quão dura crítica é feita contra você, Minha 
filha, porque Eu vou seguir em frente, sem parar, até que 
Meu trabalho esteja concluído. Ninguém vai impedir-Me 
de salvar almas, pois Eu vou pisar em quem se atrever 
a ficar no Meu Caminho, para que Eu possa salvar as 
almas, que perderam a Minha Graça. 
Por causa do paganismo, que varre a Terra, e a fraqueza 
da fé, que existe entre os crentes, vocês não sabem que 
uma inteira geração de jovens foi retirada de Mim neste 
momento? Minha Missão concentra-se em tais jovens 
almas aflitas, que na maioria dos casos foram 
negados qualquer conhecimento de Mim, Jesus 
Cristo. Porque há tantas, em cada nação, para obter a 
sua atenção, Eu devo alcançá-las das maneiras, que 
Me são mais prováveis. 
Lembrem-se, os Cristãos entre vocês, que foram 
alimentados com a Palavra de Deus desde que eram 
crianças pequenas, são abençoados. Devido a isso, vocês 
têm o dever de rezar para esta geração perdida. Por favor, 
Eu os peço que rezem por estas jovens almas esta 
Cruzada de Oração: 
 
Cruzada de Oração (118): Pela perdida geração de 
almas jovens  
 
Querido Jesus, eu clamo a Vossa Misericórdia para a 
perdida geração de almas jovens. Aqueles, que não 
Vos conhecem, cobri-os com o Dom da visão! 
Aqueles, que Vos conhecem, mas que Vos ignoram, 
atraí-os de volta para a Vossa Misericórdia! Por favor, 
dai-lhes a prova da Vossa Existência em breve e levai-
os àqueles, que podem ajudá-los e orientá-los para a 
Verdade! Preenchei suas mentes e almas com o 
desejo por Vós! Ajudai-os a reconhecerem o vazio, 
que existe neles, por não sentirem a Vossa Presença! 
Suplico-Vos, Senhor, para não abandoná-los, e em 
Vossa Misericórdia concedei-lhes a Vida Eterna. 
Amém. 
 

Como Eu anseio para chegar a estes filhos e envolver-
lhes em Meus Braços Sagrados, para que Eu possa 
sussurrar Palavras de conforto aos seus ouvidos e dar-
lhes a paz da alma! Eles são Meus e sem eles o Novo 
Paraíso estaria vazio daqueles, que Eu mais desejo. 
Ajudem-Me a salvá-los! 
Seu Jesus 
 
902. Sua vida é apenas um momento 
transitório em sua vida inteira. Vocês estão 
em exílio. 
Recebido terça-feira, 3 de setembro de 2013, 16:45 
 
Minha muito amada filha, o Meu maior desejo é Chamar 
as pessoas de todo o mundo, que Me eliminaram das 
suas vidas, para que voltem para Mim! Muitas almas, 
lideradas pela ideia que de fato Deus não Existe, 
decidiram esquecer-Me, seu amado Jesus. Me aflijo por 
estas pobres pessoas confusas, porque Eu as amo muito 
e sinto falta da sua companhia. 
Se vocês se afastaram de Mim e acham que é difícil 
reconciliar a sua visão de um mundo moderno e 
acelerado, com uma simples crença em Mim, Jesus 
Cristo, então deixem-Me ajudá-los a compreender: 
Vocês estão separados de Mim por causa do pecado. 
Quando o pecado mancha suas almas, a escuridão 
desce sobre elas, e isso faz com que seja difícil aceitar 
a Luz de Deus. Quando isso acontece, os seus 
corações ficam endurecidos. E então o seu intelecto 
se envolve, e isso é quando vocês acreditam 
erroneamente, que Deus não poderia Existir, porque a 
lógica diz que Ele não pode Existir. 
Sua vida é apenas um momento transitório em sua vida 
inteira. Vocês estão em exílio. A Verdade está no futuro, 
quando vocês finalmente voltarem para casa, para Deus, 
em seu estado natural. Eu entendo o quanto é difícil para 
o homem manter-se perto de Mim, pois ele enfrenta na 
Terra tantas distrações, tentações e escuridão. 
Quando você sente que não pode sentir Minha Presença 
ou Meu Amor, Eu quero que você reze esta Cruzada de 
Oração (119): Para sentir o Amor de Jesus 
 
Jesus, ajudai-me, estou tão confuso. Meu coração não 
se abre para Vós. Meus olhos não podem ver Vos. 
Minha mente Vos bloqueia. Minha boca não consegue 
proferir palavras para consolar-Vos. A minha alma 
está nublada pela escuridão. Por favor, tende piedade 
de mim, um pobre pecador! Estou desamparado, sem 
a Vossa Presença. Enchei-me com Vossas Graças, 
para que eu tenha coragem de chegar a Vós, para 
implorar por Vossa Misericórdia! Ajudai-me, Vosso 
discípulo perdido, que Vos ama, mas que não sente 
mais o amor mexendo no seu coração, para ver e 
aceitar a Verdade. Amém. 
 
Não é fácil estar em união Comigo. Vocês têm que 
perseverar, até que sintam a Minha Presença em suas 
almas! Chamem-Me e Eu vou correr e abraçar as suas 
pobres almas infelizes e levá-los, guiá-los e trazer-lhes a 
salvação eterna. Não importa o que vocês fizeram, nunca 
tenham medo de chamar por Mim! Eu respondo a todos os 
pecadores, não importa quem eles são. Ninguém está livre 
da mancha do pecado. Aguardo a sua chamada. 
Seu Jesus 
 
903. Eu trago Dons em etapas, dependendo 
da pureza da alma 
Recebido quarta-feira, 4 de setembro de 2013, 18:00 
 
Minha muito amada filha, o Deus Vivo, presente nas almas 
humildes, torna-se mais pronunciado, pois Meu Novo Dom 
está sendo derramado sobre cada um dos vivos no 
mundo, neste momento. 
Eu trago Dons em etapas, dependendo da pureza da 
alma. Em todo o mundo, Meus seguidores de todas as 
igrejas, vão sentir um reacendimento do seu amor por 
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Mim, pois Vou envolvê-los com uma maior 
compreensão quanto à Minha Promessa de Vir 
novamente. Meu Dom significa que eles serão capazes 
de ver, através das teias das trevas, como a Verdade 
começa a fazer sentido. Eles vão saber agora, que Eu falo 
para eles, porque vão sentir Minha Presença em seus 
corações. E serão abençoados com o conhecimento, dado 
a eles pelo Poder do Espírito Santo, para que possam se 
preparar adequadamente para a Minha Segunda Vinda. 
Meus seguidores serão guiados pelo Espírito Santo, e 
eles não vão Me trair, nem irão aceitar a blasfêmia, 
apresentada a eles em Meu Nome. É por isso que a 
Minha Palavra agora vai se espalhar mais rapidamente e 
logo o Espírito Santo vai criar um desejo em suas almas, 
para o Grande Dia, quando a trombeta final soar, para 
anunciar a Minha Vinda. 
Não tenham medo, Meus amados seguidores, embora 
vocês sofram, Eu Estou com vocês. Em breve, vocês vão 
crescer em grande número e isso vai lhes dar a confiança 
necessária, para permanecerem fieis a Mim. Seu Jesus 
 
904. Mãe da Salvação: Todos os 
Sacramentos serão alterados 
irreconhecivelmente 
Recebido quinta-feira, 5 de setembro de 2013, 09:35 
 
Minha filha, quando eles colocaram a Coroa de espinhos 
na Sagrada Cabeça do Meu Filho, não era apenas para 
infligir terrível tortura física, era para fazer uma 
declaração. Foi feito como um gesto simbólico. Eles 
estavam dizendo, quando zombaram Dele, que este 
Homem, Que diz que Ele é a Cabeça da Igreja e Que 
chama a si mesmo o Messias, não será tolerado. Eles 
profanaram a Cabeça da Igreja, quando O Coroaram, e 
eles vão profaná-Lo novamente, durante estes 
tempos. 
Não bastará para eles, os inimigos de Cristo, assumir a 
Igreja do Meu Filho a partir de dentro - eles vão profaná-
Lo de muitas outras maneiras. Eles vão mudar as 
hóstias da Santa Comunhão e o significado da Santa 
Eucaristia. Eles vão dizer, que a Santa Eucaristia 
representa a Humanidade e que é um sinal de uma 
nova comunhão - uma reunião de todas as pessoas 
como um, aos Olhos de Deus. A vocês, Meus filhos, 
será dito, que em comunhão uns com os outros serão 
todos um, e que isto é um motivo da celebração. 
A Santa Comunhão é o Corpo de Cristo e é Sua Presença 
Real. Não pode ser duas coisas diferentes. No entanto, 
eles vão torcer o significado - e vocês vão, eventualmente, 
ficar com um pedaço de pão, porque, quando eles 
profanarem os altares e a Santíssima Hóstia, a Presença 
do Meu Filho cessará. 
Todos os Sacramento serão alterados 
irreconhecivelmente. Tão astuto serão os inimigos do Meu 
Filho, que as sagradas cerimônias serão vistas como 
mudadas só um pouco.  
O Sacramento da Confissão será abolido, pois a besta 
não quer que as almas sejam resgatadas, pois isso seria 
uma vitória para o Meu Filho. 
Filhos, vocês devem continuar a pedir-Me para interceder, 
para que a dor destes futuros eventos possa diminuir e 
que o tempo seja interrompido. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
905. Nenhum dos Meus servos sagrados 
pode condenar alguém em Meu Nome 
Recebido quinta-feira, 5 de setembro de 2013, 14:30 
 
Minha muito amada filha, quão poucos daqueles que 
acreditam em Deus, ou que Me aceitam como o Filho do 
Homem, Me amam verdadeiramente! Eles dizem que Me 
amam, mas muitos não vivem de acordo com os Meus 
Ensinamentos. Vocês não podem dizer que Me amam, e 
condenar os outros! Vocês não podem, ao mesmo tempo, 
ferir outras pessoas, por meio de palavras duras, e em 
seguida dizer que Me amam. 

Quem de vocês é livre do pecado? Quem de vocês exalta-
se diante de Mim e, em seguida, fala cruelmente contra os 
outros? Vocês nunca serão capazes de dizer que falam 
em Meu Nome, se caluniam os outros. Isso é uma afronta 
a Deus e aqueles, que se comportam dessa maneira, Me 
ofendem. Aqueles de vocês, que falam mal de uma outra 
pessoa, quando dizem que Me defendem, apenas 
separam-se de Mim. E vocês ainda acham que suas 
ações são justificadas. Vocês acham que Eu iria defender 
esse tipo de comportamento? E por que vocês acham que 
têm a autoridade para fazer estas coisas? 
Quando vocês estão comprometidos com o Meu 
serviço e, em seguida, falam palavras cruéis contra 
qualquer um dos filhos de Deus, vocês cometem um 
pecado grave. Nenhum dos Meus servos sagrados 
pode condenar alguém em Meu Nome. Vocês podem 
estar familiarizado com os Meus Ensinamentos - 
vocês podem estar bem informados sobre tudo o que 
está contido no Livro do Meu Pai, mas quando 
caluniarem o outro, em Meu Nome, Eu vou lançar 
vocês para fora. Vai precisar de muita penitência da 
sua parte, para receber Meu favor novamente, e 
mesmo assim, até que vocês Me implorem para 
perdoá-los, vai demorar um longo tempo antes que 
estejam aptos a vir diante de Mim novamente. 
Seu Jesus 
 
906. Mãe da Salvação: Uma nova e amarga 
guerra mundial será declarada 
Recebido sexta-feira, 6 de setembro de 2013, 18:46 
 
Minha querida filha, Eu tenho que revelar, com instruções 
do Meu Filho, Jesus Cristo, que as guerras, que vão se 
desdobrar agora no Oriente Médio, vão anunciar a grande 
batalha, como uma nova e amarga guerra mundial será 
declarada. 
Como isso fere o Sagrado Coração do Meu pobre e 
sofrido Filho! O ódio, que permeia os corações dos 
líderes, a quem foi confiada a responsabilidade de 
governar os seus Países, por pessoas comuns, irá se 
espalhar. Eles vão trair suas próprias nações. Milhões 
serão mortos e muitos Países serão envolvidos. Vocês 
devem saber que as almas daqueles, que serão 
assassinados e que são inocentes de qualquer crime, 
serão salvas por Meu Filho. 
A velocidade dessas guerras irá aumentar e depois 
quatro partes do mundo vão ser envolvidas e a 
Grande Guerra será anunciada. Infelizmente, armas 
nucleares serão usadas e muitos sofrerão. Vai ser 
uma guerra assustadora, mas não vai durar muito. 
Rezem, rezem, rezem por todas as almas inocentes e 
continuem a rezar Meu Santíssimo Rosário, três vezes 
por dia, a fim de aliviar o sofrimento, que resultará por 
causa da Terceira Guerra Mundial! (World War III.) 
Obrigada, Minha filha, por responder ao Meu chamado. 
Saiba que há uma grande tristeza no Céu neste momento 
e é com o coração pesado, que Eu trago esta notícia 
difícil. Sua Mãe, Mãe da Salvação 
 
907. Mãe da Salvação: O único caminho 
para a Vida Eterna é através do Meu Filho, 
Jesus Cristo 
Recebido quinta-feira, 6 de setembro de 2013, 20:15 
 
Minha filha, nenhum de vocês 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 
vocês o Dom da Salvação e, a fim de receber a Vida 
Eterna, vocês têm que se voltar para Meu Filho e pedir-
Lhe por este Grande Dom. 
O único caminho para a Vida Eterna é através do Meu 
Filho, Jesus Cristo. Porque Ele é muito misericordioso, Ele 
permite a todos a chance de vir a Ele, por seu livre 
arbítrio. 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 em Seu Paraíso. 
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Muitos não aceitam Meu Filho, nem acreditam em Deus. 
Se vocês não acreditam em Deus ou não aceitam o 
Dom da Salvação, então vocês separam-se de Deus. 
Devido a esta Missão Final para salvar almas, 
inclusive as almas de todos os pecadores, bem como 
aqueles, que se recusam a reconhecer a Existência de 
Deus, Meu Filho vai realizar um Grande Milagre. 
Durante o GRANDE ALERTA todos vão ver a prova de 
que eles têm uma alma, e muitos serão convertidos. 
Àqueles, que não se converterem e que permanecerem 
ateus, não poderá ser dado o Dom da Salvação, pois eles 
recusam a Sua Mão de Misericórdia. Estas almas vão 
rejeitá-Lo da forma mais desafiadora, e nada poderá 
salvá-las, somente as suas orações. 
Aqueles, que recusam cada tentativa, cada intervenção e 
cada Misericórdia, para trazê-los para o Novo Paraíso, 
serão lançados para fora. Porque deles não será o Reino 
do Meu Filho, porque Meu Pai, Que legou à Humanidade 
o Dom do livre arbítrio, nunca iria impor a Sua Vontade 
sobre qualquer um dos Seus filhos. 
Rezem, rezem, rezem, para que os ateus aceitem a 
Mão da Misericórdia, que Meu Filho vai estender a 
cada um deles. Lembrem-se de rezar as Cruzadas de 
Orações, para salvar estas pequenas e pobres almas! 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
908. Minha Santa Palavra não pode ser 
alterada ou adaptada, para que se torne 
algo diferente 
Recebido sábado, 7 de setembro de 2013, 18:25 
 
Minha muito amada filha, enquanto Eu continuo a fazer 
todos os esforços, para chegar ao mundo, através destas 
Mensagens - muitos dos Meus devotos seguidores ainda 
não conseguem aceitar a Minha Mão. Estas Minhas 
preciosas almas são impotentes, porque muitos vão 
deixar de reconhecer a maneira pela qual a sua fé será 
usada, para apoiar o novo, a nova liturgia que logo vai 
existir e que vai deixar de honrar-Me, Jesus Cristo, o 
Filho do Homem. 
Muitos vão assumir, incorretamente, que a nova 
liturgia e a nova missa - embora muito mudada - não 
pode fazer nenhum mal. Muitos vão calmamente 
questionar alguns dos conteúdos, bem como o formato, e 
achar estranho. No entanto, poucos vão desafiá-los, pois 
eles vão acreditar que estes são abençoados pela Igreja 
e, 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 algo diferente. 
Minha Igreja é infalível, mas se algum assim chamado 
servo ou líder da Minha Igreja torcer a Palavra de Deus 
ou reescrever o significado da Santa Eucaristia, então 
eles blasfemam contra Deus. 
Eu foi negado pela Humanidade e crucificado, quando 
eles, incluído os líderes nos Templos de Deus, rejeitaram 
a Verdade. Quando alguém - não importa o quão alto 
eles são entre vocês - nega a Verdade, eles são 
culpados de heresia e não vêm de Mim. No entanto, 
eles querem que vocês acreditem que a Verdade é uma 
mentira. Eles vão negar tudo o que lhes foi ensinado por 
Mim, para viverem plenamente uma vida Cristã. Eles vão 
cuspir em Mim, e vão levá-los por um caminho, que - 
segundo dizem - leva a Mim, mas este caminho não leva a 
Mim. 
Estas coisas, preditas, vão acontecer em breve. 
Estejam preparados! Quando vocês virem os sinais, então 
saibam que estas profecias só podem vir de Deus! 
Seu Jesus 
 
909. Chegou o momento, em que os 
Grupos de Cruzada de Oração devem ser 
estabelecidos e espalhados pelo mundo 
Recebido domingo, 8 de setembro de 2013, 21:10 
 
Minha muito amada filha, chegou o momento, em que os 
Grupos de Cruzada de Oração devem ser estabelecidos e 

espalhados pelo mundo. Estas Orações são dadas pelo 
Poder de Deus e grandes milagres estão associados a 
elas. 
Estas Orações vão espalhar conversão, ministrar cura 
física e diluir o impacto da guerra, da fome e da 
pobreza. Hoje deixo-lhes uma nova Oração, que irá 
ajudar a reduzir o sofrimento terrível, que será provocado 
pela guerra. 
 
Cruzada de Orações (120): Para impedir a propagação 
da Guerra 
 
Ó meu doce Jesus, tirai as guerras, que destroem a 
Humanidade! Protegei os inocentes do sofrimento! 
Protegei as almas, que tentam trazer a verdadeira paz! 
Abri os corações das pessoas atingidas pela dor da 
guerra! Protegei os jovens e vulneráveis! Salvai todas 
as almas, cujas vidas são destruídas pela guerra! 
Fortalecei todos nós, querido Jesus, que rezamos 
pelas almas de todos os filhos de Deus e concedei-
nos a Graça de suportarmos o sofrimento, que 
possamos ter em tempos de conflitos! Nós Vos 
imploramos para impedirdes a propagação da guerra 
e para trazerdes as almas para o Refúgio Sagrado do 
Vosso Coração. Amém. 
 
Vão, todos vocês que estão Me ouvindo, e peçam-Me as 
Graças que precisam, para suportar a Minha Dor neste 
momento.  
Seu Jesus 
 
910. Meus discípulos, quanto mais odiados 
vocês são, mais amados são por Deus 
Recebido terça-feira, 10 de setembro de 2013, 23:45 
 
Minha muito amada filha, vocês não sabem que, quanto 
mais vocês seguem Minhas Mensagens, vocês serão 
atormentados por aqueles, que querem calar a Minha 
Voz? 
Como esta Missão continua, pelo Comando do Meu 
amado Pai, todos os esforços serão feitos por 
aqueles, especialmente na Minha Igreja na Terra, que 
se opõem a estas Sagradas Mensagens, para forçá-los 
a parar de segui-las. Essas objeções vão aumentar e 
todo o tipo de lógica distorcida, a arrogante negação da 
Verdade e a teologia falsificada, serão usadas para abafar 
a Voz de Deus. 
Meus discípulos, quanto mais odiados vocês são, mais 
amados são por Deus, porque somente aqueles, que Me 
seguem e vivem suas vidas de acordo com os Meus 
Ensinamentos, vão sofrer desta maneira. Se vocês são 
exaltados, favorecidos e escolhidos pelo mundo como 
um santo vivo, onde nenhuma falha for encontrada ou 
o erro dos seus caminhos identificado publicamente, 
então vocês não são escolhidos por Deus, porque 
vocês desafiam o que se espera dos servos de Deus. 
Sem expressar a Verdade, mas torcendo a Minha 
Verdade, a fim de sobressair-se aos olhos do mundo, 
vocês serão jogados de lado, enquanto Eu for 
procurar Meus verdadeiros servos. 
Meus verdadeiros servos Me amam e são movidos pelo 
Meu Espírito Santo. Sua tristeza, que se expressa em 
seus olhos, porque eles sofrem Comigo, pode ser vista 
claramente por aqueles, que receberam o Dom do Espírito 
Santo também. Estas almas puras nunca condenam os 
outros ou tentam bloquear a Palavra de Deus, pois eles 
são incapazes de fazer isso. 
Vocês devem rezar muito neste momento - todos vocês - 
porque estes Meus servos sagrados estão sob ataque, por 
causa de Mim! Eu fico com eles, mas muitos vão cair e 
desmoronar sob a pressão de permanecerem em silêncio, 
quando eles forem forçados a apresentar ao seu rebanho 
a doutrina de mentiras, que está por vir. 
Seu Jesus 
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911. Mãe da Salvação: Vocês serão 
ridicularizados, por não reconhecer a nova 
interpretação do Catolicismo 
Recebido quarta-feira, 11 de setembro de 2013, 16:30 
 
Minha filha, neste momento de grande tristeza, Meu 
coração está entrelaçado com o do Meu amado Filho, 
Jesus Cristo, pois a perseguição de todos os filhos de 
Deus está aumentando. 
Cada pessoa no mundo, particularmente aqueles sem 
dinheiro, influência ou posses, vão sofrer, por causa da 
ganância daqueles, que controlam muitas nações. Meu 
trabalho, para ajudar o Meu Filho atingir a parte final do 
seu Pacto para salvar a Humanidade, começou a ser visto 
de muitas maneiras. Eu, pelo Poder de Deus, vou orientar 
todos aqueles, que estão perturbados com a dor, por 
causa do sofrimento em suas vidas, para o Refúgio da 
Proteção do Meu Filho. Aqueles, que têm que suportar 
muita pobreza, muita fome, muita angústia, muita injustiça 
- qualquer que seja - serão consolados, quando Me 
pedirem para rezar por vocês. 
Àqueles de vocês, que têm que sofrer, porque dão 
testemunho de Jesus Cristo, o Salvador da 
Humanidade, será dada força extra neste momento, 
quando Me pedirem para ajudá-los. Em breve será 
testemunhada a maior injustiça dentro da Igreja do 
Meu Filho, em que ambos - os crentes comuns e os 
servos sagrados da mesma forma - vão ser acusados 
de desobediência contra os Ensinamentos de Jesus 
Cristo. 
Vocês serão solicitados a fazer um juramento - para 
ser recitado como o Credo dos Apóstolos - para 
declarar sua lealdade a uma forma alterada de adorar 
a Deus. Jurando, através deste juramento, não 
reconhecido na Santíssima Bíblia, vocês vão colocar 
suas almas em grande perigo! A liturgia será alterada 
com novos acréscimos afirmados, enquanto outras 
partes, recitadas por muitos anos, não serão mais 
conhecidas. Este plano perverso será justificado, porque 
eles vão tomar todos os atributos associados com o Meu 
Filho, e declarar que estes são a razão para tais 
mudanças. 
É por isso que aqueles, que são leais ao Meu Filho, vão 
achar profundamente perturbador e suas almas vão sofrer 
muito. E enquanto vocês continuarem prestando 
homenagem ao Meu Filho, vocês vão ser ridicularizados 
por não reconhecer a nova interpretação do Catolicismo e 
do Cristianismo. Vocês nunca devem perder a coragem, 
durante estas provações, porque serão favorecidos por 
Deus, queridos filhos, e Ele vai ficar com vocês até o fim! 
Nunca se afastem da Verdade! Nunca acreditem em nada, 
que não vem de Deus! 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
912. Aqueles entre vocês, que sofrem muito 
e que talvez perderam toda a esperança na 
vida, saibam que estão no Meu Coração 
Recebido sexta-feira, 13 de setembro de 2013, 23:15 
 
Minha muito amada filha, Meu Coração anseia pelo 
mundo e por todos os que vivem nele, e Eu prometo que 
vou fazer de tudo, para unir todos vocês, filhos de Deus, 
dentro do Meu Coração. 
Eu amo cada homem, mulher e criança, não importa quem 
eles são - se eles são poderosos, ricos, influentes, 
humildes, pobres ou apenas pessoas simples, vivendo 
vidas comuns. Todos vocês foram escolhidos para nascer, 
pelo Meu Pai, Que os criou. Cada alma tem um propósito 
e cada um de vocês é um filho amado de Deus. 
Aqueles entre vocês, que sofrem muito e que talvez 
perderam toda a esperança na vida, saibam que vocês 
estão no Meu Coração e que Eu sinto a sua dor 
profundamente! Eu sofro dentro de vocês. Vocês 
nunca devem perder a esperança, porque Eu tenho um 
lugar para vocês no Meu Paraíso! Quando vocês 
perdem a esperança, vocês estão virando as costas para 

o seu futuro, que é cheio da Minha Luz. Esse futuro é Meu 
Dom para vocês e tudo é Meu. Eu vou tirar as suas 
preocupações. Basta Me chamar e dizer para Mim: 
"Jesus, leve minha terrível dor e sofrimento para 
longe e deixe-me sentir Seu Amor." E Eu vou 
imediatamente tirar o seu fardo pesado. 
Quando vocês se sentirem vazios e acreditarem que 
ninguém os ama de verdade, vocês devem saber que 
Eu Estou lá ao seu lado, porque Eu sempre vou ama-
los, não importa o quão longe vocês se desviaram. 
Quando vocês acreditam que não têm nada para viver, 
então saibam que o Meu Novo Paraíso vai lhes dar a Vida 
Eterna. Mas primeiro vocês têm que perseverar com seu 
sofrimento nesta vida. No entanto, Eu vou aliviar sua dor e 
tudo o que vocês têm que fazer, é pedir-Me. 
Muitos de vocês se sentem inúteis, não amados, sem 
sucesso, não realizados e de pouca utilidade. Vocês se 
sentem assim, porque o mundo está obcecado com o 
assim chamado sucesso e ambições. Apenas uns poucos, 
a elite, parecem atingir tais grandes alturas. As pressões, 
criadas pelos meios de comunicação do mundo, para 
celebrar a riqueza e a beleza, somente servem para 
destruir a confiança dos homens comuns. Não é 
necessário impressionar os outros. Não é necessário ou 
desejável impressionar-Me com o seu assim chamado 
sucesso. Trabalhem duro, de qualquer maneira! Usem os 
talentos, dados a vocês por Deus, mas usem-nos a fim de 
servir os outros e para o bem de todos! Mas saibam 
disso: São os fracos, os humildes de espírito e 
aqueles, com um amor simples por Mim, Jesus Cristo, 
a quem Eu levantarei para a maior glória no Meu 
Reino. Aqueles, que sofrem agora, nunca vão sofrer 
de novo no Meu Novo Paraíso. 
Minha Promessa para vir reunir todos vocês, será 
cumprida durante a Minha Segunda Vinda. Esperem este 
dia com desejo e alegria, pois não está muito longe e 
então Eu vou trazer-lhes os Dons do amor, da alegria, da 
felicidade e a Vida Eterna. Perseverem e cheguem perto 
de Mim! Eu estou com vocês. Eu nunca vou lhes 
abandonar, mas vocês não devem separar-se de Mim, 
porque se vocês fizerem isso, vocês estarão perdidos para 
Mim. Vem, coloquem sua cabeça no Meu Ombro! Deixem-
Me confortar-lhes! Deixem-Me colocar um fim ao seu 
sofrimento! Deixem-Me enxugar suas lágrimas! Deixem-
Me dar-lhes a Minha Paz! 
Eu lhes concedo uma Bênção especial agora. 
Peguem-na! Aceitem a Minha Mão e tudo ficará bem. 
Eu os amo. Seu Jesus 
 
913. A doutrina das trevas - a grande 
apostasia, que surgirá das entranhas da 
Minha Igreja - descerá como uma grande 
névoa espessa 
Recebido sábado, 14 de setembro de 2013, 03:00 
 
Minha muito amada filha, Eu Sou a Voz no meio de 
vocês, Que tento Me fazer ouvido entre os líderes, que 
espalham apostasia e que regem nos quatro cantos da 
Terra. 
Muito em breve, a doutrina das trevas - a grande 
apostasia, que surgirá das entranhas da Minha Igreja - 
descerá como uma grande névoa espessa sobre todos os 
Cristãos desavisados. O plano para suprimir a Verdade já 
começou e em breve, versões torcidas da Minha Santa 
Doutrina se tornarão claras para muitos de vocês. Mas, 
enquanto eles vão trocar a Verdade por mentiras, o 
Espírito Santo se levantará contra Meus inimigos. Minha 
Luz ainda será visível no meio de toda a confusão, que os 
líderes da maior apostasia de todos os tempos vão dar 
para o mundo. Eles não vão descansar, até que o mundo 
se torne como pagão, sem amor por Mim, Jesus Cristo. 
O mundo secular será considerado o único, aquele em 
que cada homem vai ser encorajado a seguir as suas 
próprias concupiscências e desejos. Todos os 
esforços serão feitos, para diminuir a Presença do 
Espírito Santo. Eles vão negar Meu Sofrimento na 
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Cruz e a importância da necessidade de ganhar a 
salvação, apesar de ser dado a qualquer pessoa, que 
se redime a Mim, e que pede a Minha Misericórdia. 
Eles não vão apenas alimentar com força os filhos de 
Deus com mentiras sobre Mim e sobre os Meus 
Ensinamentos, também vão perseguir aqueles, que 
questionam tais mentiras. 
Aqueles, que desafiam o líder da Minha Igreja, a partir 
de dentro, serão tratados impiedosamente e nem um 
pingo de misericórdia será mostrada. Aqueles de 
vocês, que aceitam falsas doutrinas, daqueles que dizem 
representar a Minha Igreja, e reconhecem em seus 
corações que elas não poderiam vir de Mim, então Eu vou 
ajudá-los. Eu vou consolá-los, como também vou guiá-los. 
Vocês nunca devem negar a Verdade ou ceder àqueles, 
cujo desejo de poder significa, que eles vão mentir em 
Meu Nome, se eles podem permanecer em condições 
favoráveis com Meus inimigos. Sua fé será 
verdadeiramente testada. 
Venho agora para trazer a Verdade, só porque a vocês vai 
ser negado a Verdade. Quando isso acontecer, vocês não 
terão permissão para declarar a Verdade a outras almas, 
que não podem sobreviver sem ela. 
Rezem para a Misericórdia de suas próprias almas, e para 
aqueles, que serão levados em grave erro, por Meus 
inimigos. Seu Jesus 
 
914. Mãe da Salvação: Estas medalhas irão 
converter todas as almas, que estão 
abertas à Misericórdia do Meu Filho, Jesus 
Cristo 
Recebido sábado, 14 de setembro de 2013, 16:10 
 
Oh, Minha filha, como Eu amei o Meu Filho, a partir do 
momento em que olhei para Seu Rosto bonito, assim Eu 
amo todos os filhos de Deus, como os Meus próprios! 
Eu sou a Mãe de Deus, mas também sou a Mãe de 
todos os filhos de Deus, e Me comprometi a ajudá-los 
em seu momento da salvação final. Meu Filho, quando 
Ele Me coroou, na Minha Coroação no Céu, Me deu a 
autoridade para ser a Mãe das 12 tribos - as 12 nações 
da Nova Jerusalém. Antes que este dia amanheça, Eu, 
como a Mãe da Salvação, vou buscar almas em todos os 
lugares e atraí-las para o Meu Filho. Eu vou ajudá-Lo 
nesta tarefa pesada e, assim como Meu Coração está 
entrelaçado com o Coração Dele, ele também está 
entrelaçado com os corações daqueles, que realmente 
amam Meu Filho. 
Como sua Mãe, Eu amo todos os filhos de Deus. Eu sinto 
o mesmo amor por cada um de vocês, como qualquer 
mãe sente por seus jovens. Eu vejo os filhos de Deus, 
como se fossem apenas crianças pequenas. Eu sinto 
a dor deles. Eu sofro com Meu Filho, quando Ele olha 
para os pecadores, que rejeitam o Amor que Ele tem por 
eles. Quanta agonia Ele tem por causa deles e quantas 
lágrimas Eu choro agora, pois Eu assisto a miséria dos 
homens crescer, por causa da propagação do pecado. No 
entanto, ainda há muito amor vivo no mundo. Este amor, 
quando é puro, irá suportar a escuridão e, como um farol, 
irá atrair almas para ele. Esta é a maneira como Deus vai 
trabalhar, a fim de esclarecer a Humanidade. Ele vai usar 
o amor daqueles, que O amam, para trazer as almas dos 
outros para Ele. 
Meu dever é oferecer a tantos pecadores quanto possível, 
a chance de salvar suas almas. Eu faço isso através das 
aparições, que são testemunhadas quando Eu 
apareço, a fim de acender a fé dos pecadores em 
todos os lugares. Agora Eu faço isso, fornecendo a 
Medalha da Salvação. Minha filha, como Eu já disse, 
esta Medalha deve ser disponibilizada para o mundo 
através de você e com base em Minhas instruções 
para você. Estas instruções estão sendo dadas a 
conhecer apenas a você. Estas medalhas irão converter 
todas as almas, que estão abertas à Misericórdia do 
Meu Filho, Jesus Cristo. Isso, então, resultará na 
salvação de milhões de pessoas. 

Obrigada, filhos, por abrir os seus corações para Mim, sua 
Mãe, e para mostrar obediência ao Meu amado Filho, 
Jesus Cristo, o Salvador da Humanidade. 
Sua Mãe, Mãe da Salvação 
 
915. Meus Planos para resgatar o mundo 
estão sendo trazidos à realização. Tudo 
está no lugar agora. 
Recebido domingo, 15 de setembro de 2013, 23:50 
 
Minha muito amada filha, todos os Meus Planos para 
resgatar o mundo estão sendo trazidos à realização. Tudo 
está no lugar. Meu exército está formado. Agora eles vão 
crescer e se expandir em todos os lugares, trazendo junto 
com eles muitas almas, que Eu anseio. A este exército 
foram dadas grandes Graças por Mim, e pelo Poder do 
Espírito Santo, eles vão manter a Chama do Cristianismo 
ardente e eles vão carregar a tocha da Verdade até o dia 
final. Eles vão trazer a Luz de Deus para o canto mais 
escuro e vão abrir os olhos de milhões de pessoas para a 
verdadeira Palavra de Deus, pois a apostasia devora a 
Minha Igreja na Terra. Eu concedo-lhes esta Cruzada de 
Orações, para ajudá-los a jurar fidelidade a Mim: 
  
Cruzada de Orações (121): Fidelidade para o Exército 
de Jesus Cristo 
 
Estamos unidos ao Vosso Sagrado Coração, Querido 
Jesus. Falamos com autoridade a verdadeira Palavra 
de Deus. Vamos caminhar até os confins da Terra, 
para espalhar a Verdade. Nunca iremos aceitar 
qualquer falsa nova doutrina em Vosso Nome, 
diferente da que Vós nos ensinastes pessoalmente. 
Permaneceremos fiéis, leais e firmes em nossa fé. 
Vamos tratar com amor e compaixão aqueles, que Vos 
traem, na esperança de que eles voltem para Vós. 
Vamos ser firmes, mas pacientes, com aqueles que 
nos perseguem em Vosso Nome. Vamos caminhar 
vitoriosos todo o caminho, até o Vosso Novo Paraíso. 
Nós prometemos que, através da nossa dor e do 
nosso sofrimento, vamos trazer-Vos todas aquelas 
almas perdidas, que estão sedentas do Vosso Amor. 
Por favor, aceitai nossas orações por todos os 
pecadores do mundo, para que possamos tornar-nos 
uma família, unidos no amor por Vós, na Nova Era de 
Paz. Amém. 
  
Vai, Meu Exército Remanescente, na certeza de que a 
vocês vai ser dada toda a ajuda e Graças, para ter 
sucesso nesta última Santa Missão na Terra, para que Eu 
possa reunir todos os filhos de Deus da face da Terra, e 
trazê-los para Meu Novo Paraíso. 
Seu Jesus 
 
916. Deus Pai: Para aqueles, que nasceram 
em famílias pagãs e não têm culpa: Eu vou 
conceder-lhes Misericórdia 
Recebido segunda-feira, 16 de setembro de 2013, 16:20 
 
Minha querida filha, a raça humana é, em grande medida, 
insensível à Minha Existência. Muitos sabem pouco sobre 
Mim, seu Pai, seu Criador. Meus servos sagrados, 
incluindo todos aqueles que creem em Mim, o Criador de 
tudo o que é, falharam em preparar a Humanidade para a 
punição, que vão enfrentar, se não reconhecerem o erro 
dos seus caminhos. 
Uma vontade de acreditar que "tudo ficará bem" fez 
com que muitos dos Meus filhos não acreditem na 
existência do inferno. Este é um lugar, para onde as 
pessoas, que recusam a Minha Misericórdia, Minha 
Intervenção para salvar as almas, vão. O pecado 
mortal, a menos que tenha sido apagado através da 
reconciliação, conduzirá as almas ao abismo do 
inferno. Aqueles, que talvez não são culpados do pecado 
mortal, mas que não acreditam em Mim, e em vez disso 
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acreditam em uma existência, que foi criada e fabricada 
em suas mentes por falsos ídolos, têm muito que temer! 
Rejeitem a Mim, seu Criador, e vocês vão virar-se contra 
Mim! Vocês vão ficar de fora. Muitos de vocês, quando a 
Verdade da Minha Divindade for revelada, vão opor-se 
ferozmente contra Mim, e nada que Eu fizer vai salvar-lhes 
do fogo do inferno. Eu posso usar todo o Poder Divino, 
mas Eu nunca posso forçá-los a aceitar a Minha 
Misericórdia. Nada, apenas as orações das almas 
escolhidas, irão ajudá-los. Isso significa que vocês nunca 
vão ver o Meu Rosto. Qualquer um, que os diga que 
não tem importância se vocês não aceitam a Minha 
Existência, está mentindo. Somente aqueles, que Me 
aceitam, e pela Misericórdia do Meu único Filho, poderão 
entrar em Meu Reino. Se você é uma alma amável e 
amorosa e ainda Me rejeita - mesmo que seja dado a você 
conhecer a Verdade - você também será lançada para 
longe de Mim. Você não terá a Vida Eterna. 
Eu concedo o Dom da Purificação sobre todos vocês 
agora, mas em particular aos ateus e pagãos. Esta 
Purificação será dolorosa, mas em muitos casos ela vai 
abrir seus olhos para a Verdade. Para aqueles, que 
nasceram em famílias pagãs e não tem culpa: Eu vou 
conceder-lhes Misericórdia. Mas para aqueles de vocês, 
que receberam os Evangelhos e que sabem sobre a 
Existência de Deus Uno e Trino, e que Me rejeitam agora, 
há pouca esperança, a menos que se arrependam dos 
seus pecados e façam expiação. E em seguida vocês têm 
que implorar pela salvação das suas almas. 
Seu Pai, Deus o Altíssimo 
 
917. Eu vim para vocês, para levá-los ao 
Meu Pai. Eu vim para cumprir a Sua Divina 
Vontade e para completar o Pacto. 
Recebido terça-feira, 17 de setembro de 2013, 22:45 
 
Minha muito amada filha, quando você acha esta Missão 
difícil e hesita em dar ao mundo notícias más, você deve 
entender que é apenas a mensageira. Você é um 
instrumento do Deus Santo, o Altíssimo, e é seu dever 
responder a Sua Chamada. Sua obediência é essencial e 
você não deve temer as repercussões, que podem lhe 
acontecer, como uma profetisa do Senhor. 
Todos os eventos previstos foram estabelecidos no 
início e fazem parte do Plano de Deus, para completar 
o Pacto de reunir enfim Seus filhos, para que eles 
possam viver em harmonia na Sua Divina Vontade. A 
batalha final entre a hierarquia do Meu Pai e do maligno 
significa, que muitas pessoas, que se deixam expostas, 
vão se tornar infestadas pelo pecado e se voltarão contra 
seus irmãos, que permanecerem leais a Deus. 
Quando a batalha estiver sendo travada, muitas 
atrocidades ímpias serão realizadas, pelos inimigos de 
Deus, contra os Seus filhos amados. Mas - como Eu já 
disse antes - eles são limitados, porque não têm o poder 
de destruir a Humanidade, apesar de acreditarem que 
podem. 
Sintam-se confortados, todos vocês, porque o Meu Pai 
vai intervir nas ações perversas daqueles, que querem 
controlar todas as nações e Ele vai matar aqueles, que 
se atreverem ferir Seus filhos. Muitas pobres almas vão 
sofrer durante estas perseguições, mas Meu Pai é sempre 
misericordioso. Seu Poder não pode ser tocado. Sua Mão 
é Toda Poderosa. Ele pode, a qualquer momento, jogar 
pra fora os seus inimigos. Mas, as profecias preditas, e 
que terão lugar antes da Minha Segunda Vinda, são uma 
realidade. Elas vão se desenrolar de uma maneira, que 
podem não ser óbvias para todos vocês, mas saibam 
disso: A oração é a sua arma. A oração irá fornecer-lhes a 
armadura, que precisam para derrotar o maligno. A oração 
vai diluir o impacto da guerra, o sofrimento e todo tipo de 
perseguição infligida à raça humana, pelos inimigos de 
Deus. A oração vai salvá-los e todos aqueles, por quem 
vocês rezam. Suas orações vão destruir o mal e quando o 
Grande Dia chegar, vocês vão chorar lágrimas de alegria, 
quando testemunharem a Nova Geração, estes bilhões de 

pessoas, que foram resgatadas, por causa da sua 
resposta à Minha Chamada. 
Enquanto Minhas Mensagens trazem uma mistura de 
tristeza, medo e frustração - elas também trazem 
esperança, porque criam muito conversão. O Plano do 
Meu Pai é desconhecido pela maioria de vocês. O que 
precisam entender é isso: Seu plano irá destruir todos os 
Seus inimigos. Ao permitir que todas estas provações 
aconteçam, enfim Ele vai libertar a raça humana da 
escravidão do pecado. Sejam pacientes! Tenham calma! 
Pois em breve vocês vão finalmente ter alegria, amor e 
paz, por toda a eternidade. 
Eu venho somente porque somos como um - uma sagrada 
família no Reino de Deus. Eu vim para vocês, para levá-
los ao Meu Pai. Eu vim para cumprir a Sua Divina Vontade 
e para completar o Pacto. Eu vim para trazer-lhes a 
Verdade.  
Seu amado Salvador, Jesus Cristo 
 
918. Na Minha Segunda Vinda Eu vou julgar 
cada pessoa, que está viva na Terra, de 
acordo com o que fizeram para a Glória de 
Deus 
Recebido quarta-feira, 18 de setembro de 2013, 17:08 
 
Minha muito amada filha, quando Eu disse que voltaria, 
para julgar os vivos e os mortos, Eu quis dizer exatamente 
isso. O Primeiro Julgamento deve ser cumprido e por isso, 
quero dizer que na ocasião da Minha Segunda Vinda Eu 
vou julgar cada pessoa, que está viva na Terra, de acordo 
com o que eles fizeram para a Glória de Deus. Meu 
Julgamento vai ser duro, porque, neste estágio, Minha 
Misericórdia já foi derramada sobre a Terra. 
Aqueles entre vocês, que permanecerem desafiador até o 
fim, através da sua rejeição por Mim - embora a Verdade 
tenha sido dada a conhecer a vocês - serão lançados para 
longe de Mim. Vocês nunca vão aceitar a Minha 
Misericórdia, não importa o quanto Eu imploro por sua 
salvação. Sua negação e ódio por Mim vai trazer-lhes 
sofrimento eterno e Eu vou derramar lágrimas amargas e 
tristes por vocês. Oh, quanto vocês vão implorar o 
conforto da Terra, apesar de que vocês desperdiçaram 
o seu tempo lá, em busca ímpia de prazeres 
pecaminosos e poder e onde vocês oprimiram outros. 
A Terra vai parecer como um paraíso perdido, quando 
gritarem por Minha Ajuda das profundezas da 
escuridão. 
Aqueles entre vocês, que Me amam, mas cujas almas têm 
sido marcadas pelo pecado, não devem ter medo, porque 
Eu vou consumi-los com Minha Misericórdia, quando 
pedirem por ela. Todos os pecadores serão salvos, 
quando eles se redimirem aos Meus Olhos, não importa 
quão grave seus pecados são. 
Os vivos, que estão em Meu Favor, serão levantados 
em Meu Paraíso Glorioso. Incluem todos os 
pecadores, todos os credos, todas as raças, que Me 
chamaram, seu Salvador, o Filho do Homem, e todos 
aqueles, que Me pedirem para salvá-los. 
Eu vou ressuscitar os mortos, aqueles, que foram 
purificados nas profundezas do Purgatório, bem como 
aqueles, que estão aguardando pacientemente no Céu, 
para a chegada deste Grande Dia. O resto será banido. 
Seu tempo na Terra foi fixado por Meu Pai, e este dia 
(Segunda Vinda) ainda é desconhecido para Mim, mas Eu 
digo-lhes isto: Vocês, desta geração, serão reunidos e 
levados em Meu Novo Paraíso, quando o Céu e a Terra 
se tornarem um. A vocês foi dado o tempo para se 
preparar, então usem-no bem, pois vocês podem ter a 
Vida Eterna e compartilhá-la com seus entes queridos! 
Agora peço-lhes para consagrar cada ente querido, 
sua família, seus amigos e suas nações a Mim, para 
que Eu possa cobri-los com a Proteção do Meu 
Sangue Precioso. 
Seu Jesus 
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919. Rezem esta Cruzada de Oração 
especial, para consagrar todos aqueles 
próximos a vocês, para que Eu possa 
cobri-los com o Meu Precioso Sangue 
Recebido quarta-feira, 18 de setembro de 2013, 23:30 
 
Minha muito amada filha, Eu peço que todos vocês rezem 
esta Cruzada de Oração especial, para consagrar todos 
aqueles perto de vocês, para que Eu possa cobri-los com 
o Meu Precioso Sangue. 
 
Cruzada de Oração (122): Pela consagração ao 
Precioso Sangue de Jesus Cristo 
 
Querido Jesus, peço-Vos que consagreis a mim,  
a minha família, os meus amigos e a minha nação  
sob a Proteção do Vosso Precioso Sangue. Vós 
morrestes por mim e Vossas feridas são minhas 
feridas. Eu aceito de bom grado o sofrimento  
que vou passar neste período, até a Vossa Segunda 
Vinda. Eu sofro Convosco, querido Jesus, enquanto 
Vós tentais recolher todos os filhos de Deus em Vosso 
Coração, para que possamos ter a Vida Eterna. Cobri a 
mim e a todos aqueles, que precisam da Proteção do 
Vosso Precioso Sangue. Amém. 
 
Tudo o que vocês precisam fazer é confiar em Mim e Eu 
vou proteger aqueles, que Me chamam para a salvação 
das suas próprias almas e das almas dos outros. 
Vão e preparem-se para o Dia do Juízo Final! Eu Abençoo 
a todos e concedo-lhes força para continuar com sua 
devoção às Minhas Cruzadas de Orações. Seu Jesus 
 
920. Nenhum homem, sacerdote, bispo, 
cardeal ou papa, tem autoridade de 
reescrever a Palavra de Deus 
Recebido quinta-feira, 19 de setembro de 2013, 19:26 
 
Minha muito amada filha, Meus pobres servos sagrados 
vão, depois que a Liturgia for adulterada e profanada 
diante de Mim, vir correndo a Mim com grande tristeza. 
Somente quando isso acontecer, eles vão perceber que a 
Palavra de Deus está sendo dada a conhecer através da 
profetisa de Deus, e que é a Verdade. A Palavra de Deus 
é a Verdade. Se as profecias, dadas aos filhos de Deus, 
são Dele, ela só pode ser a Verdade plena - de outra 
forma não poderia ser. (Deus não fala meia verdade.) 
Muitos irão reunir e unir-se, para preparar para prestar 
homenagem a Mim, da maneira que Me honra, pois nada 
vai ficar em seu caminho, para defender a Minha Santa 
Palavra, Meus Sacramentos, Minha Santa Missa e a 
Santíssima Eucaristia. Mas, mesmo assim, muitos não vão 
ver os erros, que vão ser apresentados às almas 
inocentes. 
Somente quando for declarado que a Igreja de Deus 
está em união com os pagãos e suas práticas 
absurdas, mais dos meus servos sagrados vão 
realmente entender o que está acontecendo. Somente 
quando os símbolos pagãos e sinais satânicos 
começarem a ser mostrados nas Igrejas Cristãs, dentro 
dela, em cima e nas entradas externas, eles vão correr 
para salvar suas vidas. Haverá um grande temor em seus 
corações, porque muitos deles, nessa fase, não terão para 
onde ir, já que falharam em se preparar para este dia. 
Estes serão aqueles, que vão ser perseguidos, porque 
eles não responderam ao Meu Chamado. Seu orgulho e 
seu ego os impediu de reconhecer a Minha Voz. Muitos 
dos Meus servos sagrados serão pegos de surpresa, e 
muitos vão ser impotentes contra o reinado do Falso 
Profeta e seu comparsa, o Anticristo. Estes dois vão ser 
implacáveis em sua busca para controlar todas as nações, 
e quem se atrever a se interpor em seu caminho, será 
destruído. 
Enquanto aqueles dos servos sagrados, dentro da Minha 
Igreja na Terra, vão ser presos, a menos que estejam 

preparados, são as almas dos fiéis, os fiéis que seguem a 
Mim, Jesus Cristo, que serão levados a erro grave, que 
Me causa uma amarga tristeza. Muitos vão ter medo de 
mostrar deslealdade para com a Igreja, mesmo quando os 
Meus Ensinamentos, Minha Santa Doutrina e todos os 
Sacramentos forem alterados. Deixe-os saber agora, que 
nenhum homem, nenhum sacerdote, nenhum bispo, 
nenhum cardeal, nenhum papa, tem autoridade de 
reescrever a Palavra de Deus. Quando fizerem isso, eles 
quebraram a Lei de Deus. Só a Igreja de Deus, que 
permanece fiel aos Meus Ensinamentos, é infalível. Uma 
vez que esse vínculo - o vínculo onde apenas a Verdade é 
declarada em Meu Nome - for quebrado, eles vão estar 
separados de Mim. Eu sou a Igreja. Vocês, Meus 
seguidores, Meus servos sagrados, são parte de Mim, 
quando vocês aderirem a Minha Santa Doutrina. 
A Igreja - Minha Igreja - permanecerá intacta, pois a 
Verdade nunca pode mudar. Aqueles, que se 
separaram de Mim, não podem ser parte da Minha 
Igreja na Terra. Seu Jesus 
 
921. Quatro poderosos impérios irão 
emergir, como a principal fonte a partir das 
quais serão superadas as guerras 
Recebido sábado, 21 de setembro de 2013, 12:22 
 
Minha muito amada filha, muito vai acontecer no mundo, 
pois o poder do Falso Profeta aumenta, e quem se atrever 
a desafiá-lo será ignorado, mesmo nos lugares mais altos 
dentro da Minha Igreja. 
Desacordos políticos resultarão em quatro partes da 
Terra. Quatro poderosos impérios irão emergir, como a 
principal fonte a partir das quais serão superadas as 
guerras. Como esses impérios aumentam no poder, eles 
vão controlar muitas partes do mundo, mas não tudo, pois 
isso não será permitido por Meu Pai. 
Todas estas nações irão lutar entre si, embora eles vão 
alegar que estão trabalhando juntos. Como a  
desconfiança cresce, eles vão cada um tentar superar o 
outro e, em seguida, a luta vai começar. Eles vão destruir 
muitas partes das suas pobres nações. As pessoas, sobre 
as quais eles governarão, terão pouco poder, onde a 
democracia está como que pendurada por um fio. São 
essas pessoas inocentes e sofredoras, às quais vai 
ser dada a Proteção de Deus, se elas tiverem o Selo 
do Deus Vivo. 
Nunca subestimem este Dom gratuito de Deus! O Selo 
do Deus Vivo irá protegê-los da morte física e da 
morte espiritual, durante as guerras. Por favor, levem 
isso para o máximo de pessoas que puderem, em 
cada nação! 
Egito e Síria serão envolvidos em uma luta de poder, que 
terá repercussões para Israel. Os inimigos dos Judeus são 
muitos. Todas as guerras, que envolvem estes dois 
Países e os têm como alvo, vão resultar em uma batalha 
final, que irá envolver Israel, e eles vão sofrer o pior 
genocídio testemunhado desde a Segunda Guerra 
Mundial. 
A queda e a ascensão de Jerusalém foi predita e estas 
batalhas têm que acontecer, antes que se cumpram as 
profecias. Seu Jesus 
 
922. Muitos vão trair-Me por aceitar 
falsidades 
Recebido sábado, 21 de setembro de 2013, 13:45 
 
Minha muito amada filha, agora Meu Poder surgirá 
dentro dos corações dos crentes, pois eles, através do 
Poder do Espírito Santo, vão sentir uma sensação de 
calma, apesar da grande apostasia, que estão 
começando a testemunhar em Minha Igreja. 
Eu, pelo Poder e pela Glória do Meu amado Pai, dou-
lhes, Meus queridos discípulos, grande força e 
coragem durante estas provações. Vocês estão 
recebendo estes Dons por meio das Cruzadas de 
Orações, porque sem elas vocês vão achar impossível 
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suportar a perseguição religiosa, que está por vir. 
Vocês estão recebendo estes Dons, para que possam 
salvar os outros, que vão recusar Meu Apelo do Céu e que 
vão vaguear, inocentemente, na cova dos leões, onde 
todo o inferno será liberado. Uma vez, na cova da 
escuridão, eles serão arrastados a rituais pagãos. Suas 
almas estarão abertas ao espírito do mal e, dentro de um 
curto período de tempo, eles vão se tornar cegos para a 
Verdade - a Santa Palavra de Deus, prevista desde o 
início. 
Muitos vão trair-Me por aceitar falsidades. Mesmo tendo 
recebido a Verdade por Minha morte na Cruz. Quando Eu 
andava na Terra, muitos dos Meus discípulos Me traíram 
nos dias que antecederam a Minha Crucificação. Imitando 
os Fariseus, eles gritaram estas palavras: "Fique longe de 
mim! Você fala heresia! Você zomba dos Fariseus, que 
falam em Nome de Deus! Você é um mentiroso e fala mal! 
Você é o filho de Satanás!" 
Agora, que Eu preparo todos vocês para a Minha Segunda 
Vinda, vocês vão novamente cuspir essas mesmas 
acusações. Mesmo sabendo tudo sobre Mim, Eu chego 
agora, através destas Mensagens Divinas do Céu, para 
lhes trazer a Verdade. Eu faço isso, porque a Verdade 
será abolida em Minha Igreja. Em breve, vocês vão aceitar 
mentiras em Meu Nome e a Verdade estará longe de ser 
encontrada. 
Lembrem-se dessas Palavras: Eu vim somente para 
completar a Minha Promessa a Meu Pai. Eu venho para 
trazer-lhes a salvação final, que lhes foi prometida. 
Satanás não quer que isso aconteça, mas ele não pode 
impedir-Me. Mas o que ele vai fazer, é impedir que muitos 
dos filhos de Deus aceitem a Minha Misericórdia final. Ele 
vai fazer isso com a ajuda dos Meus inimigos, a quem ele 
já seduziu dentro da Minha Igreja na Terra. 
Aqueles de vocês, que estão dormindo, acordem! Pois Eu 
virei como um ladrão à noite! Somente aqueles, que estão 
preparados, serão salvos! Seu Jesus 
 
923. Mãe da Salvação para sacerdotes: 
Para manterem-se fieis à Igreja do Meu 
Filho na Terra, vocês têm que estar 
preparados para alimentar Seu rebanho 
Recebido segunda-feira, 23 de setembro de 2013, 13:30 
 
Minha filha, muitos sinais do Céu serão dados a 
conhecer, sobre os telhados das Igrejas do Meu Filho, 
quando as mudanças finais forem feitas na Liturgia da 
Santa Missa. Todos aqueles, que manterem os olhos 
abertos e os ouvidos alertas, vão testemunhar a Ira do 
Meu Filho, de uma forma que não poderão deixar de 
notar. 
Meu Filho prometeu que Ele iria dar a conhecer a Sua 
Ira, quando eles crucificassem-No novamente dentro 
da Sua Igreja na Terra, por profanar o Seu Corpo e 
Sangue durante o Santo Sacrifício da Missa. Trovões e 
relâmpagos, seguidos de grandes tempestades, varrerão 
as pessoas, impedindo-as de permanecerem de pé. Mais 
enchentes serão testemunhadas, quando os pecados dos 
homens forem varridos, pois eles começarão a ver os 
castigos que Deus derramará sobre a Humanidade. 
E então, escravos do pecado - mesmo aqueles, que 
amam Meu Filho e que permanecem fiéis à Santa Missa - 
não saberão a diferença, quando a abominação for 
apresentada. Lembrem-se, que é para comemorar a morte 
do Meu Filho, que a Santa Missa é celebrada, e onde a 
Verdadeira Presença do Meu Filho é dada a conhecer. 
Logo, eles não vão reconhecer a Verdade e a nova missa 
vai se tornar uma cerimônia pagã. Esse dia ainda está por 
vir e isso vai acontecer de repente e inesperadamente - 
tão rápido será o movimento do Falso Profeta. Agora é o 
momento para a preparação! Todos os servos 
sagrados, que querem permanecer fiéis à Santíssima 
Eucaristia e que vão aderir à Santa Palavra de Deus, 
têm que começar seus preparativos agora! 
Para permanecerem fieis à Igreja do Meu Filho na 
Terra, vocês têm que estar preparados para alimentar 

Seu rebanho com o Alimento da Vida, que é a Sua 
Santa Eucaristia. Este é o voto, que vocês fizeram a 
Jesus Cristo, quando disseram que iriam servi-Lo e 
ministrar o seu Corpo e o seu Sangue, através da 
Santa Missa, a todos aqueles que buscam a salvação. 
Este voto deve ser honrado até o último dia! 
Não temam os tempos que vem, quando os inimigos de 
Deus tentarão usar Seu Santo Nome, para tolerar o 
pecado e torná-lo aceitável para todos; quando eles 
privarem todos do Seu Corpo e Sangue. Isso não importa, 
se vocês continuarem a servir ao Meu Filho da maneira, 
em que vocês puderem. 
Vão em paz, na esperança de que todos vocês, que 
amam Meu Filho, vão ser abençoados com o Dom do 
Espírito Santo, de modo que serão capazes de discernir a 
Verdade. Sua Mãe Santíssima, Mãe da Salvação 
 
924. As quatro partes do mundo, que Me 
refiro, são os quatro grandes impérios: 
Estados Unidos, Rússia, Europa e China 
Recebido terça-feira, 24 de setembro de 2013, 11:18 
 
Minha muito amada filha, as quatro partes do mundo, que 
Me refiro, são os quatro grandes impérios: Estados 
Unidos, Rússia, Europa e China. Todas as profecias 
preditas envolverão esses poderes, em torno do qual 
todas as perturbações nas estruturas políticas e religiosas 
irão ocorrer. 
Síria e Egito, por meio da agitação em seus Países, vão 
provocar uma guerra maior, que envolverá os quatro 
grandes poderes. Todos estes poderes serão ligados, a 
fim de criar um regime único, que será utilizado, para 
controlar a riqueza global e a população. 
A guerra religiosa será fundamental para esse controle e 
os líderes designados em Minhas Igrejas Cristãs serão 
superados e destruídos, em preparação para a besta, que 
irá controlar todos os quatros impérios. A nenhum dos 
governantes, que desafia a Palavra de Deus ou que 
tenta destruir Seus filhos, será dada autoridade por 
Deus, para levar com força aqueles, cujos nomes 
estão no Livro da Vida. E enquanto Eu falo de Cristãos e 
a necessidade de manterem-se fieis a Mim, Eu também 
Me refiro aos Judeus, porque seu protetor, o Arcanjo 
Miguel, vai vigiá-los e ajudá-los a suportar a 
perseguição, que eles, como povo escolhido de Deus, 
também terão que suportar. 
O Plano de Deus foi criado e todos os Anjos e Santos no 
Céu se preparam agora, para ajudar-Me na Minha Missão 
de unir todos e proteger aqueles que Me amam, do grande 
engano, que foi criado para enganar o mundo. Nunca 
antes a maldade contra Deus foi tão coordenada pela raça 
humana como está hoje. Nunca antes o homem mortal 
foi capaz de causar tanto sofrimento, através da 
tomada do poder, a fim de controlar, como é neste 
momento do tempo na história. A grande perseguição 
contra os filhos de Deus, criada por Satanás, com o apoio 
voluntário de homens e mulheres maus, sedentos de 
poder, em posições de grande poder, está se 
desenrolando diante dos seus olhos. No entanto, muitos 
de vocês não podem ver, porque vocês têm sido 
enganados. Seu Jesus 
 
925. Muitos Me esqueceram e em muitos 
casos Me tomam como concedido 
Recebido terça-feira, 24 de setembro de 2013, 18:00 
 
Minha muito amada filha, como Eu Me sinto só, quando 
muitos, incluindo aqueles leais à Minha Santa Palavra, 
gastam tão pouco do seu tempo em Minha Companhia! 
Como Eu anseio por sua atenção, mesmo que apenas por 
um momento durante o dia! Muitos Me esqueceram e em 
muitos casos Me tomam como concedido. Vocês não 
sabem que, apenas falando Comigo, mesmo por um curto 
tempo, que Eu vou derramar Minhas Graças sobre vocês? 
Aqueles que Me consolam, por falar Comigo - da maneira 
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que for mais fácil para eles - ganham uma paz interior, que 
não pode ser encontrada em nenhuma parte do mundo. 
Em sua busca de prazer, conforto e excitação, suas 
explosões de satisfação são de curta duração. Nada, 
incluindo os maiores tesouros do mundo, vai 
satisfazer-lhes. É por causa de Mim, da Minha 
Misericórdia, que lhes foi concedido o maior tesouro: o 
Dom de uma vida cheia de grande glória, ambientes 
maravilhosos, um belo corpo perfeito e a capacidade de 
sentir um amor permanente, que irá dominá-los por 
completo, mas vai lhes trazer imensa felicidade. Esta é a 
Vida Eterna e o momento para Mim, trazê-los para o Meu 
Reino Novo na Terra, está perto. 
Quando vocês falarem Comigo e pedirem-Me para 
prepará-los para este grande dia, vocês vão estar 
prontos, mas é preciso tempo para fazer as mudanças, 
que são necessárias para vocês, para o Grande Dia do 
Senhor. 
Como uma noiva e um noivo, vocês devem ter tudo no 
lugar, antes do Dia da Grande Bênção. Vocês devem 
preparar as suas famílias, seus amigos, seus parentes, 
com bastante antecedência! Então, no dia em que Eu vier 
para testemunhar essa Transição Gloriosa, vocês devem 
estar preparados, tanto em corpo como em alma, de modo 
que estejam dignos para entrar no Novo Paraíso. 
Para cada dia que passam, ocupados com as 
necessidades dos outros, vocês devem reservar pelo 
menos 10 minutos daquele dia, para expiar pelos seus 
pecados. Isto é muito importante, porque Eu os amo e 
recebo-os! Para comunicar Comigo corretamente, vocês 
devem sempre vir diante de Mim, primeiramente como um 
humilde servo. Quando vocês se ajoelham diante de 
Mim ou simplesmente se comunicam Comigo em seu 
coração, comecem dizendo sempre: "Jesus me 
perdoe, porque eu pequei." 
Depois disso, vocês vão sentir a Minha Presença e Eu 
vou viver dentro da sua alma. Quanto mais vezes vocês 
vem a Mim, mais próximos de Mim vocês ficarão. Em 
breve, vou ser como um amigo, sem o qual vocês não 
podem viver. Então assim vocês vão vir a Mim por cada 
pequena coisa e Eu vou estar lá. Eu vou sempre garantir 
que àqueles, que passam tempo em Minha Companhia, 
será dado grandes favores e Minhas bênçãos produzirão 
calma da alma e paz da mente. Lembrem-se que Eu 
respondo imediatamente para aqueles, que Me procuram. 
Seu Jesus 
 
926. Ai daqueles Cristãos, que Me 
abandonaram em favor do paganismo da 
nova era  
Recebido terça-feira, 24 de setembro de 2013, 22:44 
 
Minha muito amada filha, cada alma vivente tem um 
instinto poderoso, para buscar Deus em sua vida. 
Àqueles, que encontram o Amor de Deus em sua 
forma mais pura, foi dado esse Dom por causa da sua 
humildade e aceitação do fato, de que toda a Glória 
pertence a Deus. 
Por outro lado, os pagãos, em sua busca por paz 
espiritual, buscam a Criação do Verdadeiro Deus, ao 
invés de seu Criador. Em vez de se colocarem diante de 
Deus, Meu Pai, Todo-Poderoso, Criador de todas as 
coisas, prostram-se diante de falsos ídolos, incluindo as 
maravilhas que Ele criou para o mundo - a Terra, o sol, a 
lua e as estrelas. Eles idolatram estas grandes maravilhas 
e depois acreditam que, ao fazer isso, recebem grandes 
poderes. O que eles estão buscando, é uma forma de 
iluminação espiritual, e eles esperam que isto lhes traga 
prazer e paz. Muitos, então, através da meditação e 
yoga, abrem suas mentes e almas ao espírito do mal, 
para corrompê-los. Eles acreditam erroneamente, que 
algum outro poder, que não seja aquele que vem de Deus, 
o Altíssimo, pode trazer-lhes a paz, que anseiam. 
Saibam agora, que há um só Deus! Qualquer outra 
forma de adulação é paganismo. Não importa o que eles 
dizem ou como eles justificam suas ações, eles estão 

convidando Satanás, para invadir suas almas, e uma vez 
que ele ganha acesso, ele e os demônios que ele envia 
não vão deixar essas almas sozinhas. Eles vão atormentar 
essas almas, preenchê-las com mentiras e fazê-las 
acreditar, que elas possuem um dom. Alguns acreditam 
que podem curar outros, através de práticas como 
Reiki, mas o que eles fazem é infestar os outros, 
incluindo os inocentes. Quando os pagãos cantam, 
para atrair dons espirituais, eles dizem que isso lhes 
traz a paz. Enquanto muitos acreditam nisso, saibam 
que dentro de um curto período de tempo - uma vez 
que o espírito mal entrou em suas mentes - eles vão 
tornar-se agitados e não vão encontrar descanso. 
Cada prazer dos sentidos é procurado por eles 
constantemente, e tudo o que eles receberão em troca, 
será uma escuridão na alma. 
O paganismo traz uma terrível inquietação e, em terras 
onde os pagãos clamam para os falsos deuses, eles 
incorrem a Ira do Meu Pai. Muitas dessas almas não 
entendem o que elas estão fazendo, mas reconhecem-nas 
pelas formas em que elas irão adornar seus corpos, pois 
elas se consideram vasos sagrados aos olhos dos falsos 
ídolos, que dizem que adoram. Amor, humildade ou 
sacrifícios pessoais pelo bem dos outros vão faltar, pois 
eles só adoram os sentidos. Eles não entendem que suas 
almas são um Dom de Deus e, assim, eles entregam-nas 
na busca da perfeição, que nunca pode ser delas. 
Durante o GRANDE ALERTA, Eu vou despertar dentro 
dessas almas a Verdade a respeito a Quem elas 
pertencem. Rezem para que elas aceitarão a Minha Mão 
de Misericórdia! Ai daqueles Cristãos, que Me 
abandonaram em favor do paganismo da nova era (New 
Age)! Eles são aqueles, que não querem a Minha 
Misericórdia, e preferem se envolver em um absurdo, 
porque alimenta seus egos, quando acreditam que têm o 
poder de controlar as questões de espiritualidade. 
Enquanto eles buscam a perfeição pessoal desta forma, 
eles se cortam completamente de Deus. Ao fazer isso, 
eles abrem as portas para o maligno, que irá seduzir e 
hipnotizá-los através do apelo de promessas 
supersticiosas, que levam suas almas a se tornar estéreis, 
onde o Amor de Deus não pode prosperar. Seu Jesus 
 
927. Mãe da Salvação: Apenas uns poucos 
vão ser corajosos o suficiente, para 
proclamar abertamente a Palavra de Deus, 
durante a Crucificação da Igreja do Meu 
Filho na Terra 
Recebido quarta-feira, 25 de setembro de 2013, 12:15 
 
Minha filha, a Crucificação da Igreja do Meu Filho na Terra 
começou realmente e verdadeiramente e todos os sinais 
começaram a ser vistos. Assim como Meu Filho estava 
pregado na Cruz e apenas um dos seus Apóstolos ficou 
com Ele até o fim, assim também, poucos dos Seus 
discípulos na Terra se atrevem a serem vistos, 
defendendo Seu Corpo Místico na Terra, quando for 
saqueado, perseguido e aniquilado. 
Muitos poucos, que juraram fidelidade ao Meu Filho, 
assistiram Sua flagelação ou caminharam ao lado Dele, na 
subida ao Monte Calvário. Eu só tinha quatro discípulos 
fiéis - Minha prima Maria, Martha, Maria Madalena e João 
- para Me segurar e Me ajudar na Minha agonia, quando 
Eu tinha que testemunhar a terrível tortura do Meu Filho. 
Muitos seguirão as instruções do Meu Filho, através 
destas Sagradas Mensagens para o mundo, mas apenas 
uns poucos vão ser corajosos o suficiente, para proclamar 
abertamente a Palavra de Deus, durante a Crucificação da 
Igreja do Meu Filho na Terra. 
Minha tristeza neste momento é grande, porque tudo o 
que foi predito por Mim durante as aparições de La Salette 
e Fátima está se desdobrando diante de todos vocês, mas 
muitos de vocês são cegos. Aqueles de vocês, que 
dedicaram horas diante de Mim, em Meus mais sagrados 
santuários, devem vir e pedir a Mim, sua Mãe, para abrir 
seus olhos para a Verdade. Vocês devem Me pedir para 
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consagrar seus corações e almas ao Meu Filho, caso 
contrário, vocês também vão negá-Lo. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
928. Deus Pai: Se Eu tiver que destruir 
cidades, para impedir o mal de se espalhar, 
então Eu vou fazer isso 
Recebido quinta-feira, 26 de setembro de 2013, 17:55 
 
Minha querida filha, Minha Mão de Justiça caiu sobre o 
mundo e Eu vou punir aqueles, que machucam os Meus 
filhos, no corpo e na alma. Vocês devem temer a Minha 
Ira, bem como aceitar a Minha Misericórdia! 
Eu vou intervir em seus Países, a fim de impedir as 
guerras de se espalhar, e se Eu tiver que destruir 
cidades, para impedir o mal de se espalhar, então Eu 
vou fazer isso. Como a maldade dos homens se espalha 
como um vírus, Eu vou cortar aquelas almas em dois e 
derrubá-las. Como Me enjoam os maus pecados do 
aborto, da guerra, do assassinato e do engano de quem 
ajuda na disseminação do pecado! Agora eles vão pagar o 
preço por isso! 
Aqueles, que estão em posições políticas, que 
controlam a disponibilidade do aborto, serão os 
primeiros a ser punidos. Aguardem agora, vocês vão ver 
como eles vão sofrer pelas atrocidades, que eles toleram 
diante de Mim! Estes grupos, que conspiram a morte da 
população mundial por meio do aborto, vão morrer em 
agonia pela Minha Mão. Finalmente Justiça será feita 
sobre eles, pois Eu não vou mais permitir que eles inflijam 
tal maldade em Meus filhos. Suas reivindicações 
arrogantes, dizendo que estão agindo em interesse 
humano, serão silenciadas, pois eles se cortam de Mim, e 
agora terão pouco tempo para resgatar suas almas. 
Aqueles, que receberam a responsabilidade de 
ensinar aos Meus filhos a Verdade do Evangelho, 
terão que prestar atenção a essa Promessa: Eu vou 
lhes levantar quando vocês dizerem a Verdade, mas 
vou jogá-los no abismo, se e quando vocês 
profanarem a Santa Eucaristia! E enquanto os 
mentirosos irão convencê-los da necessidade de mudar a 
Verdade e os perseguirem, não será nada mais que 
escuridão, que Eu vou lançar sobre toda a Terra. Então 
haverá choro e ranger de dentes, mas ninguém vai ouvir 
vocês. Vocês não vão mais ver, nem vão ouvir coisa 
alguma, mas vão sentir a dor daquelas almas, que vocês 
destruíram por causa da apostasia, que ajudaram a 
alimentar, e envolveram até as almas daqueles servos 
sagrados, que instruíram. 
Temam a Minha Ira! Porque ela descerá sobre vocês de 
repente e aí já será tarde demais para vocês! Vocês 
nunca vão ver o Meu Rosto. Estou dando este aviso 
final aos líderes de todos aqueles, que controlam as 
Minhas Igrejas na Terra! 
Falhar em defender a Palavra de Deus ou em defender a 
Santa Eucaristia resultará em morte e desespero. Eu não 
vou permitir que vocês tenham tempo, para destruir as 
almas, que foram destinadas pelos Meus inimigos. 
Seu Pai, Deus o Altíssimo 
 
929. Minha Verdadeira Igreja será jogada 
para fora de Roma e terá que suportar um 
número de anos de desolação 
Recebido sábado, 28 de setembro de 2013, 15:23 
 
Minha muito amada filha, lembra sempre aqueles, que 
creem em Mim, mas que não têm nenhuma ideia de 
que Minha Segunda Vinda se aproxima, que devem 
sempre estar atentos aos sinais, que foram 
profetizados no Livro do Meu Pai, para o tempo, que 
antecede o Grande Dia. 
A grande apostasia é o primeiro sinal. Isto é, quando a 
crença na Verdade - a Palavra de Deus - desaparecer e 
quando o pecado for glorificado em todas as partes do 
mundo. O sinal, para a chegada da Minha Segunda Vinda 
está muito perto, é quando a grande apostasia pegar a 

Minha Igreja na Terra por dentro. Quando vocês verem 
aqueles, que dizem que foram nomeados por Mim, para 
guiar a Minha Igreja na Terra, se engajar no mundo 
secular, a fim de ganhar favor, vocês vão saber que as 
mudanças já começaram. Quando vocês verem o Grande 
Sacrifício - Minha Crucificação - for debatido e novos 
significados anexados a Minha Eucaristia, vocês vão 
saber que a Minha Igreja será lançada ao deserto. 
Com relação a “Minha Igreja”, refiro-Me aos que não 
se desviaram da Verdade, que continuem como antes, 
a aceitar a Palavra de Deus. Minha Verdadeira Igreja 
será jogada para fora de Roma e terá que suportar um 
número de anos de desolação. Ela será espezinhada 
pelos pagãos e vai sofrer, mas por Minha Graça, ela 
permanecerá intacta e àquelas almas corajosas, que se 
recusam a abandonar-Me, será dado Dons extraordinários 
por Mim. Como os abomináveis, assim chamados 
"milagres", curas e gestos de falsa humildade e amor pela 
Humanidade serão testemunhados na casca da Minha 
Igreja, as verdadeiras intervenções miraculosas por Mim 
serão vistas. Eu vou, por meio dos Meus Grupos de 
Cruzadas de Oração, dar a conhecer aos que zombam e 
ridicularizam deles, a Presença do Espírito Santo. Muitos 
milagres serão concedidos, como um Dom, aos Meus 
Grupos de Oração e àqueles que recitam as Orações, 
para ajudar aos Meus amados discípulos lidar com a 
perseguição religiosa. 
A perseguição, da qual Eu falo, é principalmente espiritual. 
Meus verdadeiros discípulos, e Eu quero dizer todos os 
Cristãos, de todas as denominações, em todo lugar, vão 
assistir com grande tristeza, quando eles tiverem que 
testemunhar o grande engano, que descerá sobre a Igreja 
Católica. A Igreja Católica vai abraçar o mundo secular 
e irá declarar que não existe mais o pecado mortal. O 
pecado não vai ser reconhecido e, a fim de enganar os 
inocentes, eles serão informados de que não é difícil 
entrar no Meu Reino. Confissões na sua forma atual 
cessará. Será dito às pessoas para se reconciliar com 
Deus de sua própria maneira, e então como tal, muitos 
não irão dar-se ao trabalho de pedir o Meu Perdão. Eles 
não vão fazer isso, porque não vão mais aceitar que o 
pecado é causado deliberadamente e é por isso, que 
Deus vai perdoar a tudo. Este é o erro que foi predito e 
que levará milhões ao fogo do inferno, e eles serão 
levados lá pelo Falso Profeta e o Anticristo. 
Logo, todas as festas e festivais pagãs serão 
integradas dentro das Igrejas Católicas, em todos os 
lugares. Pagãos e aqueles, que odeiam a Deus, serão 
convidados para os altares em frente aos 
tabernáculos. Esta festa vai ser declarada a nova forma 
de Comunhão - todos filhos de Deus se unindo a fim de 
respeitar as crenças de cada um e dos direitos humanos. 
Será pedido a vocês, Meus seguidores, mostrar respeito 
por aqueles, que querem destruir a Minha Presença na 
Eucaristia. Vocês serão acusados de ser anticristãos, se 
vocês não abraçarem o paganismo. Desta forma vocês 
serão enganados. E assim, Eu, Jesus Cristo, serei 
profanado. Eles vão fazer o mesmo nas escolas, a fim de 
banir o Cristianismo. Eles vão fazer o mesmo nos círculos 
políticos, quando tudo 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 vocês não percebem é que, ao tornar-se 
participantes dispostos nesta profanação ímpia, que as 
suas almas serão escurecidas e, com o tempo, vocês vão 
abandonar sua própria salvação. 
Traiam-Me e Eu vou lhes perdoar. Neguem-Me e Eu vou 
lhes perdoar. Mas, quando vocês Me profanarem e 
jurarem lealdade à besta, vocês se tornarão 
completamente separados de Mim e vão achar que é 
impossível aceitar a Minha Misericórdia. 
Seu Jesus 
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930. A maçonaria eclesiástica atingiu o 
maior nível de poder dentro da Minha 
Santíssima Igreja na Terra 
Recebido segunda-feira, 30 de setembro de 2013, 15:45 
 
Minha muito amada filha, Eu devo pedir a todos os 
Meus servos sagrados, que tomem cuidado quanto ao 
chamado para participar de retiros, que serão 
introduzidos para persuadi-los a aceitar um novo 
juramento de fidelidade, que irá inutilizar – se eles 
concordarem em fazer isso - seus votos mais 
sagrados, que fizeram a Mim, 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! Criado pelos inimigos de Deus e 
disfarçada como uma nova adaptação para concordar 
com os poderes políticos, que querem banir o 
Cristianismo, será apresentado tão rapidamente, que 
muitos dentro da Minha Igreja serão surpreendidos. 
Eles ficarão doídos de ver tão abominação, mas as vozes 
dos Meus servos fiéis não serão ouvidas em público, pois 
eles, os maçons, estão no controle em todos os aspectos 
de que forma esta nova liturgia será percebida. Cada 
objeção, levantada nas dioceses de todo o mundo, será 
demitida e deixada de lado. A desculpa será que a Igreja 
precisa de recrutar novas almas jovens, que se afastaram 
dela. Ao apelar para um mundo secular, eles vão dizer, 
que isto irá converter mais pessoas, através de uma nova 
liturgia. 
Oh, quão enganosa essa abominação será e quantos vão 
cair pelas mentiras, que levarão muitos para longe da 
Verdade! O Livro da Verdade foi predito pelo profeta 
Daniel, para que os filhos de Deus nunca 
esquecessem a Verdade, quando eles estivessem se 
afogando nas mentiras, que iriam devorar a Minha 
Igreja na Terra. 
Aceitem a Verdade prevista pela Minha Igreja na Terra! 
Não aceitem as novas leis, que vocês vão ser forçados 
a aceitar em Meu Santo Nome, que equivalem 
sacrilégios! Seu Jesus 
 
931. Há um grande equívoco sobre o que 
torna um homem ou uma mulher santa aos 
Meus Olhos 
Recebido quarta-feira, 2 de outubro de 2013, 22:15 
 
Minha muito amada filha, há um grande equívoco sobre o 
que faz um homem ou uma mulher santa aos meus olhos. 
Muitas pessoas no mundo acham difícil abraçar a prática 
da fé Cristã, quando se trata de oração. Muitas pessoas 
boas e bem intencionadas acham que é difícil sentar-
se calmamente em contemplação pacífica das Minhas 
Grandes Lições, dadas ao mundo, a fim de fazê-los 
entender o que é esperado deles. Eu não faço grandes 
exigências. Eu não forço almas a passar horas e horas 
diante de Mim e, ainda assim, Eu Me sinto muito feliz, 
quando almas humildes fazem isso - mas é uma coisa 
rara. 
É assim que Eu gostaria de desenvolver um 
relacionamento íntimo com todos os filhos de Deus: Eu só 
preciso ouvir suas pequenas vozes Me chamar, quando 
vocês quiserem compartilhar seus pensamentos privados, 
suas tristezas, suas alegrias, suas preocupações, suas 
falhas e seus anseios por Mim, para que Eu possa fazer-
Me Presente e ser testemunhado por vocês. 
Como nunca antes na história do mundo, Deus vai agora 
permitir-Se ser sentido, dentro das almas das pessoas, 
que vão procurá-Lo, através de Mim, Seu único Filho. 
Pelo Poder de Deus, o Pai, o Altíssimo – Eu venho 
diante mesmo do mais humilde, do mais indigno, do 
mais confuso, do mais atormentado de espírito, para 
dar-lhes o Dom de testemunhar a Minha Presença. 
Como Eu faço isso? Como você vai saber que Eu Me 
comunico com vocês? Primeiro, Eu vou enchê-los com 
as lágrimas de conversão. Vocês vão começar a sentir 

uma grande tristeza, quando reviverem a Minha 
Crucificação. Vocês vão começar a ver a vida, mesmo 
em situações cotidianas, através dos Meus Olhos. 
Vocês serão atraídos para os outros, que já foram 
preenchidos com o Dom do Espírito Santo. 
Eu não escolho aqueles, que vocês acham mais dignos, 
mais santos, mais abençoados, mais disciplinados, do que 
vocês. Eu escolho apenas aqueles, que vêm a Mim em 
total humildade, onde a sua própria vontade foi 
voluntariamente abandonada por eles, para que possa 
então se tornar a Minha Vontade. 
Se vocês realmente Me amam, vocês vão conhecer a 
verdadeira paz. Se vocês realmente Me amam, vocês vão 
dizer para Mim: "Jesus, Vossa Vontade é tudo que 
importa. Meu livre arbítrio é Vosso. Faça com ele o 
que quiserdes." 
Quando almas Me dizem isso, elas são verdadeiros 
servos Meus e a razão para que Eu possa salvar o resto 
das pessoas, que são teimosas demais para reconhecer o 
significado de estar em união Comigo. 
Eu posso fazer muitas coisas e criar muitos milagres, 
quando o livre arbítrio, dado a todas as pessoas de Meu 
Pai, for oferecido para Mim, Seu Filho. Este é o maior 
poder, que vai eliminar o poder da besta, quando ele 
chegar ao poder. Vinde a Mim e entreguem seu livre 
arbítrio para Meu Pai, a fim de trazer a liberdade para a 
raça humana! Por favor, rezem esta Cruzada de Orações 
especial: 
 
Cruzada de Orações (123): Dom do livre arbítrio a 
Deus 
 
Meu querido Jesus, ouvi a minha oração, a oração da 
alma mais indigna, e ajudai-me a amar-Vos mais! 
Por meu livre arbítrio, eu Vos ofereço este Dom de 
volta, querido Jesus, para que eu possa tornar-me o 
Vosso humilde servo e manter-me obediente à 
Vontade de Deus. A minha vontade é a Vossa Vontade. 
O Vosso Comando significa que eu obedeço a todos 
os Vossos desejos. O meu livre arbítrio é Vosso, para 
fazerdes com ele o que for necessário, para salvar 
todas as pessoas, em todo o mundo, que estão 
separadas de Vós. Eu concedo este Dom, que me foi 
dado no nascimento, ao Vosso Santíssimo Serviço. 
Amém. 
 
Quanto mais vocês começarem a conhecer-Me, melhor 
entenderão estas duas coisas: Meus Ensinamentos nunca 
mudaram. Eu amo todas as almas. 
Seu Jesus 
 
932. No momento em que a Crucificação da 
Minha Igreja na Terra começa, vocês devem 
abrir os olhos a todos os sinais, que foram 
preditos 
Recebido quinta-feira, 3 de outubro de 2013, 22:35 
 
Minha muito amada filha, no momento em que a 
Crucificação da Minha Igreja na Terra começa, vocês 
devem abrir os olhos a todos os sinais, que foram 
preditos. 
Os inimigos de Deus irão imitar todos os aspectos da 
Minha Própria Crucificação, começando com a 
profanação do Meu Corpo. Quando Eu fui arrastado 
diante dos Meus algozes, eles deixaram-Me nu, para 
zombarem de Mim e fazer-Me sentir vergonha. Depois 
eles Me vestiram de vermelho - a cor associada com a 
besta. Depois eles lutaram sobre quem iria pregar o 
primeiro prego no Meu Corpo. Depois, como 
selvagens, rasgaram Meus Membros e esticaram Meus 
Braços com tanta força, que puxaram-nos para fora 
dos Meus Soquetes, de modo a causar-Me uma extra 
dor. Para fazer-Me sofrer mais, eles pregaram os 
cravos através das palmas das Minhas Mãos em um 
ângulo, de modo que saíram por Meus Pulsos. Meus 
dois Braços foram puxados em dois ângulos 
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estranhos e Eu fiquei em um ângulo doloroso, ângulo 
incomum, projetado para causar-Me o máximo de dor 
e humilhação. 
Eles tiraram a sorte, para que os últimos 8 homens 
pudessem presidir a tortura sangrenta, que eles 
infligiriam ao Meu Corpo. Eles gritavam obscenidades, 
Me bateram, socaram-Me, chutaram-Me no estômago e 
rugiram como selvagens. Eles Me corromperam em todos 
os sentidos, para mostrar a todos aqueles, que 
testemunhavam Minha morte na Cruz, que Eu estava 
sendo punido por Minhas assim chamadas mentiras 
maliciosas. Eu fui assassinado para manterem-Me 
silencioso e para evitar que a Palavra de Deus alcançasse 
as almas. 
O mesmo vai acontecer em breve. Não será o suficiente 
para Meus inimigos mudar a Apresentação da Minha 
Eucaristia - eles vão corromper o Meu Corpo mais uma 
vez. Eles vão profanar-Me de maneiras semelhantes. A 
cor vermelha será usada; eles vão fazer gestos diante da 
Minha Cruz e insultar-Me com seus novos rituais. Apenas 
aqueles, que reconhecerem os sinais, vão discernir como 
estes sacrilégios serão entusiasticamente apresentado ao 
mundo, em meio a grande pompa e esplendor. 
As novas homilias serão um absurdo e muito da nova 
liturgia não fará sentido. Para aqueles, que conhecem 
os Meus Ensinamentos: estejam cientes das declarações 
ilógicas, confusas e complicadas, que acompanharão a 
introdução dos novos, revistos ensinamentos e crenças do 
passado. Eles não vão apenas confundir e criar um 
grande desconforto em suas almas, eles serão cheios de 
contradições e mentiras, que nunca poderiam vir de Mim, 
Jesus Cristo. 
A vocês foi dada a Verdade, desde o tempo que Eu 
andava na Terra. A vocês agora vão ser dadas as 
mentiras, destinadas a fazer com que vocês se afastem de 
Deus. Estejam alertas, pois vocês serão engolidos e 
levados para a falsa doutrina! Em breve descerá sobre 
vocês a doutrina da escuridão, meticulosamente planejada 
por muitos anos. Vocês nunca devem aceitar promessas, 
que contradizem a Minha Palavra! Quando vocês verem 
essas coisas acontecer, vão saber que elas foram trazidas 
a vocês pelo espírito do mal, a fim de destruir sua chance 
da salvação eterna. Seu Jesus 
 
933. Neguem o pecado e vocês negam a 
Mim 
Recebido sexta-feira, 4 de outubro de 2013, 23:44 
 
Minha muito amada filha, ninguém pode lutar contra Mim e 
esperar a salvação eterna, a menos que se renda na 
íntegra para Mim. Todos os filhos de Deus devem saber 
que o tempo está se aproximando, tempo em que o 
mundo tem que saber que Minha Chamada Final está 
quase sobre eles. 
Nunca tenham medo da Minha Chamada! Acolham-na, 
pois Eu lhes trago Amor, Paz e Salvação! Ignorem-Me, e 
estarão em perigo, pois Eu apenas dou-lhes o tempo para 
responderem ao Meu Chamado do Céu. 
Vocês, Meus amados seguidores - não importa quem 
são - vão em breve encontrar-se isolados e privados 
da Minha Presença Verdadeira. Minha Presença, Minha 
Palavra e os Ensinamentos verdadeiros de Deus serão 
banidos e vocês vão encontrar-se em um estado muito 
solitário. Aqueles de vocês, que escarnecem e zombam 
destas Minhas Mensagens Sagradas de Amor para o 
mundo - quando seguirem o caminho do engano - vão 
ficar se perguntando como isso pode ser. Quanto mais 
vocês andarem por este caminho, maior será a distância 
que vão colocar entre as suas almas e a Minha 
Misericórdia. 
Se vocês Me amam, vão acreditar em Meus 
Ensinamentos. Se vocês Me conhecem, vão reconhecer a 
Minha Santa Palavra nas Escrituras. Se vocês dizem que 
Me conhecem e aceitam que Eu iria permitir que a Minha 
Santa Palavra seja transformada em algo que não é, sem 
intervenção da Minha Parte, então vocês não podem dizer 
que Me conhecem. Se vocês acreditam que Eu, o Filho do 

homem, que morreu uma morte brutal, em seu nome, para 
salvá-los do pecado, posso sentar-Me e tolerar tal 
situação, então vocês negam a Palavra de Deus. 
Neguem o pecado e vocês negam a Mim. Aceitem o 
pecado como sendo uma coisa boa ou acreditem, por 
um minuto, que Eu vou desculpar isso sem 
reconciliação, então vocês não podem reivindicar um 
lugar no Meu Reino. Eu advirto-os que este período ante 
vocês vai levá-los ao caminho mais perigoso da 
destruição, a menos que permaneçam fieis a Minha Santa 
Palavra. 
Minha Palavra é Eterna. Meu Reino é seu, quando vocês 
aceitarem a Minha Palavra, como foi dada a vocês. 
Atrevam a mexer com ela ou aceitem qualquer forma de 
nova adaptação, e vocês vão sofrer por isso! Minha Ira 
está crescendo agora, quando Eu vejo o quão pouco 
respeito muitos de vocês mostram para com a 
Verdade, como foi escrita no Livro do Meu Pai! Não 
pode haver outra Verdade! Qualquer forma de desvio 
nunca pode ser aceito por Deus! Não há argumentos. 
Nenhum raciocínio humano. Nenhuma exceção. A 
Verdade viverá Eternamente. Mentiras vão levá-los 
para os braços da besta. Seu Jesus 
 
934. Em breve será dito a vocês para 
usarem sua fé, para criar uma campanha 
política em todo o mundo, para salvar os 
pobres 
Recebido domingo, 6 de outubro de 2013, 23:20 
 
Minha muito amada filha, a voz do Falso Profeta ruge 
sobre tudo o que é sagrado na Minha Igreja. No 
entanto, pouco será dito sobre a importância de 
defender os Ensinamentos de Deus, os Sacramentos e 
a Proclamação da Verdade. Em vez disso, vocês vão ver 
diversões, como cuidar dos pobres do mundo e das 
pessoas com fome, e isso vai ser considerado sua 
primeira tarefa, como servos de Deus. 
Como servos e seguidores de Deus na Igreja, sua primeira 
lealdade é para com a Verdade que Eu lhes disse. 
Amando os pobres e os famintos e ajudá-los é uma coisa 
boa, mas a Minha Igreja na Terra tem um papel muito 
maior, que foi jurado para Mim. Isso inclui o Ensinamento 
da Verdade em tudo que Eu lhes ensinei, e, se realmente 
Me amam, vocês vão fazer isso. 
A Igreja tem a missão de ensinar a Verdade dos Meus 
Ensinamentos. Tomando um aspecto da Minha 
Palavra, para ajudar aos pobres, é admirável, mas 
enganosa, pois os Meus Ensinamentos dizem 
claramente que vocês devem ajudar aos pobres na 
alma. Ajudem-nos a curar as suas almas, antes de ajudá-
los a serem livres das aflições da vida! Se Eu lhes der um 
pobre e pedir-lhes para ajudá-lo, como vocês fariam isso? 
Dando roupa? Dinheiro, para alimentar sua família? Ou, 
vocês teriam que Me salvar a sua alma em primeiro lugar? 
A vocês em breve vai ser dito para concentrar toda a sua 
atenção nos pobres do mundo. Vocês serão solicitados 
para dar dinheiro - e isso vai ser tomado a partir de 
diferentes fontes, para ajudar aos pobres do mundo, os 
desempregados e os sem casa. A vocês será dito que 
Eu, Jesus Cristo, sempre amei os pobres. O problema 
é este: Eu busco os pobres de espírito em primeiro 
lugar - para libertá-los das suas vidas perdidas. Os 
pobres de alma – aqueles, que têm pouco sentimento 
espiritual por Deus - são os que Eu anseio. Bem-
aventurados aqueles, que são pobres nesta vida, com 
pouco para mostrar para ela, mas quem Me amam, pois 
estas pessoas não são pobres em tudo. O homem rico, 
que não tem amor por Mim, tem mais necessidade do Meu 
Amor, da Minha Misericórdia, da Minha Compaixão, do 
que aqueles que são forçados a encontrar comida, roupas 
e abrigo. Vocês precisam prestar atenção em como vocês 
Me amam e como vocês Me pedem para salvá-los. Os 
Sacramentos serão a força salvadora daqueles, que são 
ricos e pobres, mas que não têm amor por Mim. 
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Em breve será dito a vocês, pelos líderes em Minhas 
Igrejas em todos os lugares, para usarem sua fé, para 
criar uma campanha política, em todo o mundo, para 
salvar os pobres. Nada será dito, para incentivá-los a se 
prepararem para Minha Segunda Vinda, pois eles não se 
atrevem a preparar vocês para este Grande Dia. Eles 
preferem distraí-los de Mim, pedindo-lhes para passar 
mais tempo honrando as obras do Falso Profeta. 
Muito em breve, estátuas, relíquias, pôsteres, 
copinhos e grandes pinturas encomendadas serão 
feitas do Falso Profeta, e colocadas nas igrejas em 
todo o mundo. Sua imagem, juntamente com a do 
Anticristo, com o tempo, vão enfeitar muitos locais 
públicos, igrejas, centros políticos, bem como, nos 
Países onde os seus parlamentos serão vistos a 
abraçar a Igreja Católica em uma "nova luz". Isto irá 
criar uma nova forma de falso evangelismo, e porque vai 
apelar para uma sociedade secular moderna, vai atrair 
admiradores de todo o mundo. 
Nenhuma palavra será dita sobre a importância dos 
Santos Sacramentos, como eles foram dados para o 
mundo, ou das Graças importantes, que eles produzem. 
Em vez disso, isso vai ser jogado de lado - significados 
extras serão adicionados, a fim de apelar para aqueles, 
que negam-nos como eles são. Isso na esperança de que 
a abominação da profanação dos Meus Sacramentos seja 
oferecido a tantas pessoas quanto possível, para levá-los 
para longe de Deus, de modo que os inimigos de Deus 
possam completar seu pacto com o diabo. 
O diabo vai enganar a muitos, que pertencem a Minha 
Igreja neste momento da história. Ele vai fazer isso da 
forma mais encantadora e convincente e ele vai justificar 
as mentiras, e seus servos vão dizer que Eu iria aprovar 
estas novas mudanças. Eu, Jesus Cristo, serei citado, a 
fim de conquistar almas. Os Meus Ensinamentos serão 
torcidos, a fim de destruir a Minha Igreja e roubar as 
almas mais próximas de Mim. Milhões de pessoas vão 
aceitar as mentiras despreocupadas. Vocês devem rezar 
por elas, na esperança de que, com o tempo, percebam, 
que algo está errado. 
Quando Eu nomear líderes e quando uma alma 
escolhida for nomeada para espalhar a Minha Santa 
Palavra, dentro da Minha Igreja na Terra, a Verdade 
será sempre simples, clara, concisa e direta ao ponto. 
Quando vocês estiverem sendo enganados, por meio da 
influência do espírito do mal, vocês vão ficar confusos. 
Frases não farão sentido. Os assim chamados 
melhoramentos, apresentados por inimigos dentro da 
Minha Igreja, significa que a Verdade não é 
"suficientemente boa". 
Minha Palavra, Meus Sacramentos, Meus 
Ensinamentos não precisam ser melhorados, pois 
vêm de Mim. Eu sou Deus. Eu Sou Perfeito. Minha 
Palavra permanece para sempre. Qualquer homem, que 
mexe com a Minha Palavra Santíssima, é um inimigo de 
Deus! Minha Ira é grande neste momento, e qualquer 
homem que trata Meu Corpo, a Santíssima Eucaristia, 
com desrespeito e diz que lidera o Meu povo, saibam que 
isso não é a Verdade! Eu nunca iria pedir um líder na 
Minha Igreja, para mudar a Palavra de Deus, através da 
introdução de novos significados e novas interpretações! 
Isso nunca poderia ser. Seu Jesus 
 
935. Deus Pai: Satanás e seus demônios 
têm recrutado um exército muito grande 
Recebido terça-feira, 8 de outubro de 2013, 15:40 
 
Minha querida filha, Meus Poderes Divinos serão dados a 
todos os Meus filhos, que se voltam para Mim, pedindo-
Me - através do Meu Filho - para sustentá-los durante 
estes tempos de grandes tribulações na Terra. 
O pecado é tão excessivo, que Meu Filho agora sofre a 
mesma agonia, que Ele sofreu por cada um de vocês 
na Cruz. O pecado é tão difundido, que vocês tornaram-
se imunes ao pecado e ao maligno, que respira o pecado. 
Meus filhos, vocês devem vir a Mim e nunca desistirem na 
sua busca por paz e amor! Nunca pensem que Eu não vou 

ouvir as suas vozes, quando chamam por Mim, não 
importa o quão pequenos vocês são. 
A Segunda Vinda do Meu Filho irá criar grande destruição, 
divisão, desconfiança, ódio e tristeza, pois a Verdade da 
Minha Santa Palavra será lançada pro lado. Satanás e 
seus demônios têm recrutado um grande exército - um 
exército tão grande e poderoso, que, se vocês 
pudessem ver como ele foi formado, seria 
inacreditável. Este exército controla o que está sendo 
dito a vocês, Meus filhos, em público. A partir de 
agora, a Verdade será dita a vocês muito raramente. 
Com isto quero dizer a Verdade, de acordo com o Meu 
Santíssimo Pacto. 
Todos os assuntos, relacionados com o mundo em que 
vocês vivem, não serão verdadeiramente revelados a 
vocês, como guerras, criadas deliberadamente, para 
destruir o Meu povo, em breve serão testemunhadas. 
Nenhuma dessas guerras será para o bem dos homens e 
nem serão justas. Minha Palavra, dada ao mundo, desde 
o primeiro profeta que revelou Meus Desejos, não será 
mais levada a sério. A Palavra, de acordo com o Meu 
Filho, Jesus Cristo, vai ser abusada e profanada, para 
justificar mentiras. 
Para todos aqueles, que são chamados ao serviço do 
Meu Filho, é hora para manterem-se alertas! Vocês não 
podem ignorar isto, Minha Chamada à Humanidade! Eu, 
através do Meu Filho, peço-lhes para ficarem juntos, em 
união com Ele em todos os momentos! Vocês, Meus 
filhos, são o primeiro alvo de Satanás, pois ele não vai 
descansar, até agarrar a Igreja do Meu Filho na Terra, em 
primeiro lugar. Sem a Igreja do Meu Filho, ele não vai 
conseguir pegar as almas, que mais deseja. Vocês, Meus 
filhos, serão feridos e atormentados pela besta - o 
Anticristo - se vocês cederem às pressões, que os 
forçarem a abraçar a nova falsa doutrina, que agora está 
sendo cuidadosamente e impiedosamente preparada. 
Eu, o Pai de todos vocês, Deus, o Altíssimo, desejo 
que seja dado a conhecer, que o Anticristo está 
prestes a ser abraçado por Meus inimigos, em rituais 
secretos. Ele está sendo empossado, às escondidas 
atrás de muros, em lugares, que são para a Adoração 
do Meu Filho. A maçonaria eclesiástica, que agora vai ser 
testemunhada, desempenha um papel importante nesta 
abominação. Infelizmente, tudo isso deve ocorrer antes 
que Meu Pacto de reunir todos os Meus filhos de volta 
para o Paraíso, que Eu criei para eles, em primeira 
instância, seja concluído. 
Vai depender daqueles de vocês, escolhidos por Mim, 
para reconhecerem sempre a Verdade, de modo que 
vocês possam ajudar ao Meu Filho a salvar as outras 
almas, que vão fazer um juramento para seguir a 
besta. 
O Imagem do Meu Filho, comum em todo o mundo, em 
breve será substituída pela imagem do Falso Profeta. 
Sua imagem será adorada em primeiro lugar, em vez da 
imagem do Meu Filho. Depois este será seguido por 
grandes imagens da besta, de vários tipos e formatos, 
cujo sinal 666 será incorporado dentro de cada marca, 
que ele fará, sobre um mundo desprevenido. Vocês 
verão este sinal escondido em tais objetos ímpios, 
que serão usados assim como se fossem objetos 
sagrados. Uma forma de rosário será criada, para 
idolatrar a nova união das igrejas do mundo, que será 
declarada em breve. A nova religião mundial será 
celebrada pela tomada de livros sagrados de oração, 
medalhas, escapulários, rosários, Cruzes, que profanados 
se tornarão amuletos de boa sorte. 
Todos vão amar o Anticristo, pois, por um lado, ele irá 
representar o mundo exterior da religião, mas porque ele 
vai ser abraçado pelo falso impostor na Igreja do Meu 
Filho na Terra, ele vai ser visto como representante de 
tudo o que é sagrado no mundo. 
Meus filhos, não deixem que as notícias destes eventos 
rasguem seus corações, pois quando vocês Me ouvirem, e 
seguirem o Caminho do Meu Filho, Eu vou poupá-los 
muito da perseguição espiritual, que está por vir. Sua 
adesão a estas Mensagens será enfraquecida ao longo do 
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tempo, por ataques plantados por Satanás. Alguns de 
vocês vão se afastar. Alguns de vocês vão duvidar. A 
grande maioria de vocês vai permanecer fiel a Mim e Eu 
vou conceder-lhes grande Favores e Graças por sua 
obediência. 
Eu os amo, filhos! Eu serei misericordioso e quando vocês 
Me pedirem, através do Meu Filho, para acalmar seus 
corações e ajudá-los a permanecerem em paz e andar 
com confiança para os Portões do Meu Novo Paraíso, Eu 
vou responder a sua chamada. 
Seu amoroso Pai, Deus o Altíssimo 
 
936. Relaxem, todos vocês, e saibam que 
Deus é sempre Poderoso e que nenhum 
ato, porém mal, não pode ser pisoteado por 
Ele 
Recebido sexta-feira, 11 de outubro de 2013, 22:30 
 
Minha muito amada filha, saiba que Eu caminho ao seu 
lado todos os dias, a cada minuto, aguardando sua 
resposta. Há momentos, em que você tem muito a fazer 
para esta Missão, mas você deve sempre deixar o bom 
tempo de lado para Mim, o seu Jesus. Lembrem-se que 
Eu estou sempre Presente e respondo sempre àqueles, 
que chamam por Mim. Nada deve jamais separar-lhes de 
Minha companhia, porque o tempo que derem a Mim, lhes 
concede grandes Graças. 
Hoje Eu peço todos aqueles, que aceitam que Eu falo 
agora com todo o mundo, através do Livro da Verdade, 
para prepararem-se. Nunca permitam que as Minhas 
Mensagens causem-lhes preocupações ou pânico! Nunca 
acreditem que Eu iria lhes pedir para correr das suas 
casas para refúgios, pois este comando não vem de 
Mim. Os refúgios, dos quais Eu falo, são aqueles 
lugares onde vocês precisam ir, para o fim de receber 
a Missa e os Sacramentos. 
Meus fiéis servos estão se preparando agora, em todo o 
mundo, para esse dia chegar, quando não acontecer mais 
o Sacrifício diário da Missa. 
Vocês devem sempre manter o Abençoado Selo do 
Deus Vivo em suas casas e em qualquer formato 
possível, a fim de levá-lo com vocês também. Isso irá 
protegê-los de qualquer tipo de perseguição e vocês 
vão ganhar a força necessária, para permanecerem 
fieis a Deus e a tudo o que é previsto claramente na 
Santíssima Bíblia. 
Relaxem, todos vocês, e saibam que Deus é sempre 
Poderoso e que nenhum ato, porém mal, não pode ser 
pisoteado por Ele! 
Aqueles de vocês, que optarem a responder à Minha 
Chamada, serão abençoados. Vocês, por sua vez, 
através de seu ato de amor ao próximo, irão espalhar 
o Selo do Deus Vivo em todos os lugares onde vocês 
forem. Agora vocês deve fazer isso! Confiem em Mim! 
Nunca se sintam inquietos, pois Eu não espalho medo. Eu 
espalho a Verdade, que para alguns pode ser 
esmagadora. Eu Sou seu Protetor, seu Salvador, e Eu 
virei logo, para lhes trazer a salvação final e o mundo por 
vir, que não terá nenhum mal. Estejam em paz! Eu vou 
guiá-los e protegê-los a todos e dar-lhes o Dom da 
perseverança em todas as provas à frente de vocês. 
Seu Jesus 
 
937. Uma vez que os Céus e a Terra se 
tornarem um, não haverá mais o Purgatório 
Recebido sábado, 12 de outubro de 2013, 17:10 
 
Minha muito amada filha, o Meu Trono será colocado 
sobre a Terra renovada e em breve todos vão viver em 
paz e harmonia, de acordo com a Vontade do Meu Pai. 
O mundo vai se tornar como era no começo e nenhuma 
discórdia será sentida. Todos os filhos de Deus, que 
são escolhidos para se juntar com os Anjos e Santos, 
vão viver uma existência perfeita. Mas saibam disso: 
Aqueles, que não aceitam a realidade do Novo 
Paraíso, quando a eles forem dadas todas as chances 

de decidir qual o caminho, que pretendem escolher, 
não será dada uma segunda chance. Uma vez que os 
Céus e a Terra se tornarem um, não haverá mais o 
Purgatório. O único caminho, que as almas, que se 
recusam a aceitar a Minha Misericórdia, quando for 
entregue a elas livremente, vão tomar, vai ser o caminho 
que leva para o inferno. 
Muitos vão ser tão teimosos, porque eles dependem 
quase completamente do raciocínio intelectual, que eles 
vão, involuntariamente, optar por passar a eternidade no 
fogo do inferno. 
Aqueles, que não acreditam em Deus e não aceitam a 
Verdade, não acreditam na existência de Satanás. Ele, 
o enganador, vai ofuscar suas mentes com mentiras, 
de modo para atraí-los para as câmaras de tortura. 
Uma vez lá, por causa de seu ódio dos homens, ele vai 
fazê-los sofrer sem cessar na eternidade. Então Eu não 
posso mais ajudar estas almas. Como Eu choro de tristeza 
amarga, pelas almas dos arrogantes, ignorantes e aqueles 
com corações endurecidos! Eles são tão recheados com 
orgulho, que nunca Me verão, porque eles não podem. 
Não é possível para uma pessoa ver-Me ou ser 
preenchida com Minha Verdadeira Palavra, se elas estão 
atingidas com o pecado do orgulho. Por outro lado, 
aqueles de vocês, quem Me conhecem, mas quem Me 
aceitam em seus próprios termos - vocês também se 
distanciam de Mim. 
Por que vocês dizem que Me conhecem, e depois torcem 
o que Eu disse sobre seguir-Me? Como vocês podem 
chamar-se um Cristão e estão preparados para aceitar 
uma falsa teologia e mentiras, que vocês têm torcida, para 
atender seus próprios estilos de vidas? Quem são vocês, 
se não Me seguem e aceitam a Verdade completa dos 
Meus Ensinamentos? Vocês são traidores. Vocês Me 
traem. Se vocês Me traírem uma vez, vocês serão 
tentados a fazê-lo outra vez e outra vez, até que, 
finalmente, não serão mais um Cristão aos Meus Olhos. 
Devo chamar todos aqueles, que acreditam na Minha 
Palavra, e perguntar-lhes: Quando Eu já tolerei o 
pecado? Eu perdoo o pecado, mas Eu nunca o tolero! 
Se vocês acreditam, que Eu tolero o pecado, então 
vocês justificam o pecado. Vocês vão sofrer pelo erro 
dos seus caminhos, e vocês não são melhor do que 
aqueles, que Me traíram, me zombaram, riram de Mim e 
crucificaram-Me! 
Lembrem-se, Eu os ensinei a Verdade! Somente a 
Verdade vai trazê-los para aceitar a salvação, que Eu 
agora vim trazer para o mundo, nesta fase final do Meu 
Pacto para salvar a Humanidade. 
Nunca se esqueçam que Eu sou a Verdade! Só a Verdade 
vem de Mim. Seu Jesus 
 
938. Vocês não Me conhecem, porque não 
Me reconhecerem 
Recebido domingo, 13 de outubro de 2013, 18:00 
 
Minha muito amada filha, quando aqueles, que se sentem 
abandonados e inseguros do Meu Amor pelo mundo, 
vocês nunca devem desistir de chamar-Me para ajudá-los. 
Vocês vão, de vez em quando, sentir uma sensação de 
desespero, uma sensação de medo e uma sensação de 
solidão, quando aderirem à Minha Santa Palavra, dada ao 
mundo através do Santo Evangelho. Mesmo agora, 
enquanto Meu Santo Evangelho ainda é apresentado a 
vocês, vão se sentir muito isolados, porque poucas 
pessoas colocam em prática o que Eu ensinei a eles, 
através da Minha Santa Palavra. 
Se vocês dizem que amam seu próximo e em seguida 
caluniá-lo, vocês ainda Me pertencem. Se vocês dizem 
que acreditam nos Dez Mandamentos, mas adaptá-los de 
acordo com seu estilo de vida, então vocês estão cegos 
para a Verdade. Se vocês aceitam os Sacramentos, dados 
a vocês por Mim, mas quebram-nos, vocês Me insultam. 
Quando vocês pregam a Minha Palavra Sagrada para os 
outros e, em seguida, colocam-se diante dos outros, 
dizendo que são mais digno do que eles, aos olhos de 
Deus, vocês Me ofendem. Quando vocês declararem 
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que a Palavra de Deus não é mais importante em um 
mundo moderno e que deve ser adaptada, para apelar 
para um mundo secular, então vocês cospem no 
Rosto de Deus. Quando vocês acreditam que o 
conhecimento que têm sobre Mim é superior à Minha 
Santa Palavra, como Eu a dou a vocês agora, através 
destas Mensagens, e que há erros contidos dentro 
delas, vocês são ignorantes da Verdade. Vocês não 
Me conhecem, porque não Me reconhecem. 
Então - mesmo aqueles de vocês, que se sentem 
satisfeitos com a sua compreensão da Minha Santa 
Palavra e Me rejeitam agora nesta Missão - vocês Me 
abandonaram. Vocês, especialmente, devem pedir por 
Minha Ajuda, pois vocês são nada sem Mim. 
Seu Jesus 
 
939. Mãe da Salvação: Aos sacerdotes da 
Igreja Católica: Exorto-os para levar Meu 
Santíssimo Rosário e uma Cruz Beneditina 
Recebido segunda-feira, 14 de outubro de 2013, 15:30 
 
Minha querido filha, não acreditem, nem por um momento, 
que qualquer um de vocês é forte o suficiente, por conta 
própria, para resistir as tentações, que enfrentarão, para 
virar as costas para a Verdade - a Verdadeira Palavra de 
Deus. Sem orações contínuas, vocês vão achar que 
não serão capazes de se levantar e declarar a 
Verdade, quando lhes forem apresentadas as 
mentiras. 
Todos vocês devem recitar as Cruzadas de Orações, 
pois a escuridão já começou a descer sobre a Igreja 
do Meu Filho na Terra e vocês devem estar 
preparados para isso a cada segundo! 
Para os sacerdotes da Igreja Católica: Exorto-os para 
levar com vocês, em todos os momentos, o Meu 
Santíssimo Rosário e uma Cruz Beneditina! Vocês têm 
que rezar Meu Santo Rosário todos os dias, e prestar 
atenção naqueles nos postos mais altos dentro da 
Igreja, para ver quem recita o Meu Santo Rosário em 
público! Quando Eu estou sendo venerada, Meu Santo 
Rosário tem que ser recitado por todos os presentes 
diante de Mim. Se eles, que dizem levar os fiéis a procurar 
a Minha ajuda diante do Trono de Deus, não podem 
recitar Meu Rosário, então eles precisam das suas 
orações. Para vir diante de Mim, em busca da Minha 
ajuda, sem recitar Meu Rosário, é sem substância, pois é 
semelhante a um soldado, que vai para a batalha sem 
armadura. 
Meu Rosário é a oração mais poderosa, e quando 
rezado diariamente, irá destruir o poder do maligno. 
Aqueles, cujas almas foram escurecidas por Satanás, 
vão achar que é muito doloroso recitar esta oração. 
Por suas ações, vocês vão saber quem eles são, e vocês 
devem pedir a Deus, através da Misericórdia do Meu Filho 
Jesus Cristo, para ajudá-los a levá-los para a Luz de 
Deus. Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
940. Os planos foram elaborados pela 
trindade ímpia, onde tudo o que é 
Verdadeiro será banido 
Recebido terça-feira, 15 de outubro de 2013, 15:45 
 
Minha muito amada filha, é Meu desejo que todos os 
Meus sacerdotes, em todas as denominações Cristãs, 
comecem a preservar os Sacramentos Santíssimos. 
Aqueles na Igreja Católica serão os primeiros que 
testemunharão a destruição e a profanação dos 
Sacramentos. Aqueles, que são leais a Mim, Jesus 
Cristo, vão preparar diligentemente, para este terrível 
deserto, em que a Minha Igreja será mergulhada. 
Vocês devem se preparar agora, porque será através 
da sua fidelidade, que todos os filhos de Deus serão 
capazes de receber os Sacramentos em seu estado 
sagrado! 
Para todas as outras igrejas Cristãs Eu digo isso: 
Lembrem-se da Minha Promessa de voltar de novo, no 

Grande e Glorioso Dia da Minha Segunda Vinda! Saibam 
também que, nos anos que antecederem a esta, que 
todos aqueles que Me seguem, enfrentarão terríveis 
provações. Aqueles, que sucederão a novas posições 
de poder, em todas as suas denominações, serão 
liderados pelo Falso Profeta e todos vão abocanhar 
suas palavras e copiar suas ações. 
Ai dos que estão ao lado do Falso Profeta, porque ele 
é o oposto de João Batista e será o precursor do 
Anticristo, que governará sobre todos vocês! 
Vocês estarão protegidos por Mim, pois logo Eu serei 
tudo o que vocês têm para guiá-los. Somente Eu posso 
ser confiável, para dizer a Verdade, quando vocês forem 
influenciados pelas heresias, as quais serão apresentadas 
a vocês como a nova forma da moderna teologia Cristã. 
Quão astuto é Satanás, pois ele nunca vai chocar - ao 
invés disso ele irá, através daqueles que o servem - atraí-
los para uma interpretação nova e distorcida, de cabeça 
para baixo, da Minha Palavra Santíssima. 
Os planos foram elaborados, pela trindade ímpia, onde 
tudo o que é Verdadeiro será banido. Tudo o que apela 
para o mundo secular, quando a ganância humana e o 
desejo de ignorar o pecado, serão apresentados através 
de todas as Igrejas Cristãs aos fiéis. Este dia foi escrito 
em pedra e será o insulto final, permitido por Deus, antes 
que Ele Me envie, Seu único Filho, para reunir todos 
aqueles que permanecem fiéis à Palavra de Deus. 
Quando as mentiras forem apresentadas a vocês, elas 
parecerão ser uma coisa boa. O emblema da 
humildade será comum em todas as suas igrejas, 
quando ele for adotado por aqueles, que vão enganá-
los. 
Cada traço, associado a Mim - Meu Amor para com os 
pobres; Meu Amor para com os fracos e humildes; 
Minha desaprovação pela cobiça, avareza e luxúria, 
serão utilizadas como parte dos argumentos usados, 
para forçá-los a aceitar esta nova doutrina - esta nova 
religião mundial, para preparar o mundo para o 
governo do Anticristo. 
Como Sou um Deus amoroso, estou dando estes avisos, a 
fim de salvá-los. Prestem atenção a Mim agora! Tudo que 
Eu peço é uma coisa: Permaneçam fieis a Minha Santa 
Palavra! Minha Santa Palavra foi dada a vocês na Bíblia 
Sagrada. Ela nunca pode mudar. Mas os inimigos de Deus 
vão torcer seus significados. Quando isso acontecer, 
rejeitem aqueles, que dizem que Deus iria aprovar tais 
mudanças! Nada poderia estar mais longe da Verdade. 
Seu Jesus 
 
941. A serpente dá ao Anticristo 
mensagens especiais, que ele documenta 
cuidadosamente 
Recebido quarta-feira, 16 de outubro de 2013, 23:27 
 
Minha muito amada filha, a trindade mais ímpia, 
composta por Meus três inimigos, o Falso Profeta, o 
Anticristo e o dragão, que é Satanás, subirá agora em 
desafio contra a Santíssima Trindade. Saibam que eles 
têm muitos milhares e milhares de discípulos devotos, e 
como o tempo se aproxima, muitas cerimônias secretas e 
vis acontecerão, para honrar a serpente. 
Tão cuidadosa é a serpente em não revelar a sua 
verdadeira natureza, suas reais intenções perversas 
contra qualquer filho de Deus são disfarçadas, e ela se 
apresenta aos seus poucos eleitos escolhidos como um 
lindo príncipe encantador, onde ele se manifesta diante 
deles da maneira mais sedutora. Assim como Meus 
Próprios profetas escolhidos são comunicados com 
mensagens, a serpente dá ao Anticristo mensagens 
especiais, que ele documenta cuidadosamente e, em 
seguida, compartilha com a sua hierarquia na Terra. Estas 
mensagens contêm instruções para profanar a Minha 
Igreja, em preparação para o Anticristo assumir seu 
trono e enganar o mundo para acreditar que ele é o 
Cristo, o Salvador do mundo. 
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Prestem atenção agora, todos vocês que recusam este 
aviso! Logo, muitos dos Meus discípulos, que Me amam, 
mas que não acreditam nestas Mensagens, vão enfrentar 
um grande perigo. O plano, para levá-los para longe de 
Mim, começou, e se vocês não manterem cautela e 
ficarem alertas, vocês serão seduzidos na cova da 
escuridão. Ele, o Anticristo, irá imitar todos os aspectos da 
Minha Divindade, conhecido por ele através da serpente. 
Ele, a serpente, assistiu Minha Crucificação e só ele tem o 
conhecimento dos detalhes, sobre este terrível 
acontecimento. Ele vai zombar de Mim, instruindo os 
seus servos dedicados em reconstruir rituais, de trás 
para frente, em Minha Igreja. Minhas Palavras serão 
tomadas e novas partes obscenas serão adicionadas a 
Elas, para honrar a besta, e muitos não vão entender o 
significado. 
Mexam com o diabo e coloquem-se à sua disposição, e 
isso vai acarretar grandes sofrimentos. Repitam as 
palavras vis, que ele vai plantar entre vocês, e vocês vão 
abrir suas almas para ele. Adorem-no, amando o 
Anticristo, quando ele andar imponente e arrogante diante 
de vocês, e vocês vão colocá-lo em seus corações, em 
vez de Mim. Tudo o que Eu os ensinei, estará de trás 
pra a frente, de cabeça pra baixo e de dentro pra fora. 
Porque muitos não conhecem os Meus Ensinamentos e 
porque tão poucos de vocês já ouviram atentamente os 
Evangelhos, no que diz respeito aos eventos, que 
antecederem a Minha Segunda Vinda, vocês não 
aprenderam nada.  
Oh, como quebra Meu Coração, ter que revelar estas 
notícias! Como Eu desejo que vocês não tivessem que 
sofrer assim! Mas, Eu prometo, Eu vou aliviar suas dores, 
e seu reinado, quando ocorrer, será rápido. 
Às almas, que são inocentemente apanhadas nesta 
imitação grotesca da Minha Divindade, será mostrada a 
Minha Misericórdia. Infelizmente, aqueles que acreditam 
que reinarão em um paraíso, prometido a eles pelo 
enganador, vão encontrar-se lançados no lago de 
fogo, onde eles vão sofrer por toda a eternidade. Não 
haverá ninguém para ajudá-los, pois eles vão ter 
engolidas as mentiras, destinadas a ganhar a  
sua confiança, o que resultará na perda de muitas almas, 
que seguirão sua falsa doutrina cegamente. 
Rezem pela Misericórdia por aqueles, que serão 
enganados pelo rei das trevas! Seu Jesus 
 
942. Cada nova lei, introduzida em breve 
por inimigos dentro da Minha Igreja, vai 
zombar da Verdade, prevista por Meu Pai 
Recebido quinta-feira, 17 de outubro de 2013, 20:38 
 
Minha muito amada filha, se mais pessoas acreditassem 
verdadeiramente em Mim, seu Jesus, elas iriam encontrar 
a paz em seus corações. Onde não há confiança, há 
medo. O medo impede que o Amor de Deus penetre sua 
alma, e então você se torna um prisioneiro. Nada, apenas 
a Minha Luz, vai levantar a carga. 
Quando Eu disser a Verdade, Eu faço isso só porque 
os amo e anseio pelo dia, em que vamos estar unidos, 
finalmente. Não tenham medo da Verdade! Meu Amor 
vai enchê-los com a coragem e a força, para manterem-se 
firmes e permanecerem fieis a Mim em todas as coisas. 
Eu protejo todos aqueles, que Me pedem, mas, somente 
as almas, que se abandonam totalmente a Mim, não vão 
ter medo. 
A maldade da besta será disfarçada como charmosa e 
moderna e será revelada a todos por trás do verniz do 
humanitarismo, da caridade e do "cuidar dos pobres”. Não 
acreditem, nem por um minuto, que os discípulos de 
Satanás vão mostrar as suas verdadeiras cores! Cada 
mentira apresentada, para substituir a Verdade, vai 
aparecer para ser lógica e para o bem comum de todos. 
Cada nova lei, introduzida em breve por inimigos dentro 
da Minha Igreja, vai zombar da Verdade, prevista por Meu 
Pai nos Dez Mandamentos, dados a Moisés. Cada gesto, 
sutil que seja, será destinado a insultar-Me, Jesus Cristo, 

o Filho do Homem. O enganador, por meio dos seus 
servos, não pode resistir em zombar de Mim, porque 
ele Me odeia. Ele irá profanar cada vaso em Minha 
Igreja por meio de ações, palavras e da adição de 
símbolos satânicos. Somente aqueles, que conhecem a 
Verdade, vão ver estas abominações e entender 
exatamente o que estes gestos realmente significam. 
O poder de Satanás pode confundir, distrair e atormentar 
os Meus discípulos. Ele, Satanás, nunca vai deixar vocês 
sozinhos, especialmente quando vocês dão testemunho 
da Verdade. Mas saibam disso: quando vocês confiam em 
Mim completamente, ele pode ser superado. Quando 
vocês abandonam-se diante de Mim, a ele não vai ser 
dado o poder de influenciar a sua fé em Mim. Ele, 
Satanás, está acabado. Seu reinado, que foi doloroso para 
a Humanidade, está no fim. Seu insulto final a Mim, será 
realizado através do Anticristo, que vai imitar-Me e 
enganar o mundo para acreditar que ele sou Eu, Jesus 
Cristo, e que ele veio para salvar o mundo. 
Quando vocês sabem a Verdade, vocês são capazes de 
resistir a essa tentação. Quando vocês permanecerem 
firmes à Verdade, contida na Santíssima Bíblia, vocês 
serão salvos. 
O ataque final será rápido e, em seguida, Eu vou mostrar 
ao mundo a Verdade e somente aqueles, que estão 
cheios de ódio por Mim, vão negá-la. Não tenham medo, 
pois Eu Sou o único Salvador da Humanidade! Somente o 
Meu Amor lhes sustentará. Temam apenas por estas 
pobres almas, que vão cuspir em Mim, quando Eu chegar, 
finalmente, para levá-los ao Novo Paraíso! Seu Jesus 
 
943. Eu posso ser o seu único amigo 
verdadeiro, sua única salvação, mas muitos 
deles vão ignorar Meus Avisos 
Recebido sexta-feira, 18 de outubro de 2013, 12:38 
 
Minha muito amada filha, Minha maior tristeza é que 
aqueles que mais Me amam, vão recusar-se em massa a 
ouvir a Minha Voz, agora quando Eu chamo a eles. 
Eu posso ser o seu único amigo verdadeiro, sua única 
salvação, mas muitos deles vão ignorar Meus Avisos. 
Mesmo aqueles, que ouvem a Minha Voz, irão ignorar-
Me e recusar Minhas Palavras como se fosse heresia. 
Eles não vão reconhecer os tempos em que vivem e 
vão somente perceber a Verdade durante o GRANDE 
ALERTA. Até então, muitos deles vão ter Me 
amaldiçoado e vão ter se afastado tanto de Mim, que 
Eu não vou ser capaz de chegar em seus corações ou 
salvar suas almas. 
Não subestimem o ódio que o diabo tem por Mim! Ele 
traiu Meu Pai terrivelmente, e Me detesta. Isso 
significa que ele odeia a Minha Igreja, e vai ser a 
Minha Igreja na Terra, que deve lutar a batalha final 
com os demônios, enviados por Satanás. Esta batalha 
já começou e já roubou Minhas amadas almas, muitas das 
quais não conseguiram ver como elas ofenderam a Deus. 
Logo, quando a Minha Presença for sentida, entre todos 
aqueles que Me amam - independentemente se acreditam 
ou não nestas Mensagens - Eu vou, pelo Poder do 
Espírito Santo, inundar suas almas com o conhecimento. 
Esta é a Minha Promessa para o mundo. Eu nunca vou 
abandoná-los para o poder do mal, porque Eu amo muito 
todos vocês. Vocês são como um Membro do Meu Corpo. 
Vocês fazem parte do Meu Corpo. Vocês são uma parte 
de Mim. 
Quer que vocês queiram ou não, Eu lhes seguirei até o 
Grande Dia, e Eu vou lutar para salvar as suas almas. 
Vocês podem virar as costas para Mim, mas Eu não lhes 
abandonarei, porque Eu Sou paciente. Minha 
Perseverança e Divindade estão além do conhecimento 
de vocês. Nunca devem esquecer-Me, seu Jesus, pois Eu 
Estarei sempre com vocês, esperando-os, para virem a 
Mim. 
Seu amado Salvador, o Redentor da Humanidade, Jesus 
Cristo 
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944. O Anticristo vai criar subvenções, para 
atrair empresas, organizações, bem como 
instituições de caridade, a trabalhar para o 
seu novo centro de comércio mundial 
Recebido sábado, 19 de outubro de 2013, 20:00 
 
Minha muito amada filha, exorto todos os Meus discípulos, 
que Me ouviram e que reconhecem-Me, nestas 
Mensagens, para ouvir-Me agora: 
Esta Missão, que foi concedida a vocês, é Sagrada! Seja 
qual for o tormento, o abuso, o sofrimento e o ridículo, que 
vocês possam suportar, por causa desta Missão, 
lembrem-se que esta Missão é Minha! Minha Missão final, 
dada ao mundo, por meio da profetisa de Deus, é um 
grande Dom para a Humanidade! Ignorem a zombaria, 
que vocês vão testemunhar e saibam que isto é criado 
pelo maligno, em um esforço para impedir a Verdade. A 
Verdade, a Minha Santa Palavra, será pisoteada e cada 
demônio, liberado das profundezas do inferno, vai fazer 
todo o possível, para calar a Minha Voz. 
Trabalhando através daquelas almas, que se abrem à 
infestação, em breve as obras de Satanás serão 
camufladas e apresentadas ao mundo como Sagrada 
Escritura. Eles vão dizer, que a nova doutrina foi 
divinamente inspirada por Mim, Jesus Cristo. Se tornará 
conhecida em todo o mundo, quando for revelada camada 
por camada, e aplaudida, especialmente por um mundo 
secular. Aqueles, que vocês nunca esperaram honrar a 
Deus, serão os primeiros na fila a adotar uma série de 
heresias - mentiras contra Mim - quando elas forem 
reveladas. 
Como nunca antes, a Igreja Católica receberá tal honra 
pública com a mídia do mundo e a elite política. Como 
nunca antes, ateus e todas as religiões, incluindo aqueles 
que não Me honram, abrirão os braços e cairão de 
joelhos, em honra daqueles, que dizem que são de Deus. 
Quando a Minha Imagem desaparecer e não for mais 
vista e quando Minhas Cruzes, Bíblias Sagradas, 
livros de orações e canções para a Santa Missa, 
rosários, medalhas, escapulários e Cruzes 
Beneditinas já não forem mais encontrados, então 
vocês vão saber que o reinado da besta já começou. 
O mundo vai cantar os louvores do Anticristo. Tão logo 
ele terá criado paz - uma falsa paz – criada por causa 
das guerras, que ele ajudou a iniciar - ele vai fazer 
declarações surpreendentes. Ele, o Anticristo, irá 
declarar que recebeu mensagens de Deus Pai, e elas 
parecerão ser autênticas. Em seguida, usando o poder 
do oculto, ele será visto curando muitos e parecerá 
que ele terá grandes dons espirituais. Muitos vão se 
surpreender com os assim chamados “milagres”, que vai 
parecer que ele realizou, e o mundo vai adorá-lo e cair 
prostrado a seus pés. Então ele, o Anticristo, vai 
declarar-se ser Jesus Cristo, o Filho do homem, e 
dizer que o tempo chegou para ele, para reivindicar o 
mundo e salvar toda a Humanidade. Quem se atrever a 
desafiar a sujeira e as obscenidades, que derramarão da 
boca da besta, será punido severamente. 
Neste momento, por causa da infestação de Satanás no 
mundo, o pecado será tão difundido, que a dignidade 
humana atingirá seu nível mais baixo, onde a impureza, 
luxúria, ganância e todos os outros pecados vis, aos Olhos 
de Deus, serão testemunhados em cada lugar público. 
Porque o pecado vai ser declarado ser uma falha natural 
do ser humano, e porque a vocês vai ser dito que Deus 
não vai julgá-los por uma fraqueza humana, muitos vão 
abraçar o pecado e não sentirão vergonha em suas almas. 
As celebridades do mundo, os artistas, a mídia e as 
estrelas de cinema todos aclamarão para serem vistos 
com o Anticristo, e sua imagem será mais visível do que 
qualquer um, que veio antes dele. Ele vai ser fluente em 
várias línguas, ele vai ser simpático, ter um grande 
senso de humor e uma capacidade de comunicação 
extraordinária. Ele será muito cuidadoso sobre o que 
dizer a respeito de Deus e ele nunca irá se referir à 

Mãe de Deus, pois Ela vai ser vista como se não 
tivesse mais papel a desempenhar. 
As entrevistas do Anticristo na televisão serão 
comuns e as pessoas vão pendurar em cada palavra, 
que sair de sua boca. Ele irá influenciar os políticos 
em todas as nações e aqueles, com quem ele for visto, 
serão tratados como realeza. Isso não termina aí. Suas 
citações serão pregadas nos púlpitos de todas as 
igrejas. A ele será dada grande honra e posição em 
todas as igrejas, até que finalmente ele vai sentar-se 
no novo trono no novo templo da Babilônia. Sua 
influência se estende a todos os bancos, leis de comércio 
e economia do mundo. O Anticristo vai criar subvenções, 
para atrair empresas, organizações, bem como 
instituições de caridade, a trabalhar para o seu novo 
centro de comércio mundial. Grande riqueza será criada 
por aqueles, que querem fazer parte do império do 
Anticristo. Todos aqueles, que jurarem lealdade a ele, 
através de cerimônias religiosas, acordos comerciais 
ou de comércio, terão que ter uma marca. Aqueles, 
que aceitam a marca, que será na forma de um cartão 
bancário e chip especial, que será implantado na mão 
deles, vão perder suas almas para ele. Todos aqueles, 
que usarem o Selo do Deus Vivo, vão escapar das 
garras do Anticristo e tornar-se-ão imunes a este 
horror. Não ignorem este aviso! Não tenham medo, pois 
se vocês seguirem as Minhas instruções, vocês estarão 
protegidos. 
Eu derramei muitas lágrimas, dando-lhes esta Mensagem, 
e é por isso que Minha Dor em você, Minha filha, neste 
momento é muito grande. Consolem-Me, clamando por 
Minha Misericórdia e por Minha Proteção! Seu Jesus 
 
945. Vocês devem manter a calma, em paz, 
mas com firme determinação, continuar a 
proclamar a Palavra Sagrada, contida nos 
Evangelhos 
Recebido domingo, 20 de outubro de 2013, 12:07 
 
Minha muito amada filha, Eu desejo revelar a todos 
vocês, Meus amados apóstolos - aqueles que andam 
na Terra e que proclamam a Minha Santa Palavra - que 
vocês devem se apegar a Mim, o seu Jesus, como 
nunca antes! Estes tempos, que se encontram à sua 
frente, serão difíceis e para todos aqueles, que 
permanecerem em Mim, Comigo e por Mim, vocês serão 
responsáveis por manter a Chama da Minha Luz brilhando 
nos dias sombrios pela frente. 
Meus filhos preciosos, vocês devem manter a calma, em 
paz, mas com firme determinação, continuar a proclamar a 
Palavra Sagrada, contida nos Evangelhos, em todos os 
cantos do mundo! Vocês, Meu Exército Remanescente, 
vão trazer todos os filhos de Deus a Mim e ajudar a salvá-
los do vapor do maligno, que envolverá milhões de almas. 
Vocês são Meus e vocês andam dentro da Luz de Deus, 
abrindo o caminho, para que o mundo seja salvo. 
Minhas Graças estão sendo derramadas sobre vocês, 
Meus amados apóstolos, e uma vez que vocês sabem que 
estão sendo guiados por Mim e confiam em Mim 
completamente, nenhum mal virá para vocês. Mas se 
vocês permitirem-se a tornarem-se servos dispostos do 
engano, então a Minha Proteção não vai cobri-los. 
Aqueles de vocês, que estiverem lado a lado com o 
Falso Profeta e o Anticristo, serão enredados por 
Satanás, e ele não vai deixar vocês saírem livremente. 
Aqueles de vocês, que caminharem ao lado dos Meus 
inimigos e engolirem o cálice da serpente, serão 
destruídos por ele, se vocês se atreverem a desafiá-lo. 
Prestem atenção agora, ao Meu aviso: fiquem do lado 
da besta e façam um juramento profano, honrando 
heresias, e vocês vão achar muito difícil escapar-se do 
seu aperto vil! Rezem, para que vocês tenham sabedoria 
para ver a Verdade! 
Seu Jesus 
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946. O cisma na Minha Igreja acontecerá 
em diferentes fases 
Recebido domingo, 20 de outubro de 2013, 17:48 
 
Minha muito amada filha, vão todos vocês para o mundo e 
espalhem os Evangelhos, pois vão precisar fazer isso 
antes que a perseguição da Minha Igreja comece a ficar 
séria. 
Vocês devem colocar toda a sua confiança em Mim e 
serem confortados por saber, que quando o Grande Dia 
chegar, vocês serão levantados, em corpo e alma, em 
Meus Braços, em apenas um piscar de olhos. É por isso 
que vocês devem, com amor e paciência, lembrar ao 
mundo dos Meus Ensinamentos! Lembrem-lhes que o 
pecado existe e será perdoado, mas eles devem pedir-Me 
perdão, primeiro. Não importa que eles digam que o 
pecado é uma segunda natureza para o homem, eles 
devem saber que, como filhos de Deus, eles devem 
pedir reconciliação a cada momento, 
independentemente de como insignificante seus 
pecados possam parecer. O pecado é o que separa 
vocês de Deus. Quanto mais vocês pecam, mais escuros 
vocês vão se tornar e mais fundo é a angústia, que vocês 
vão sentir, e vocês ficarão tão inquietos, que nada mais 
que a Minha Graça poderá aliviar sua dor e trazer-lhes a 
paz real. 
Saibam que, quando o reinado de heresia começar, 
aqueles, que se envolvem com isso, vão sentir uma 
terrível solidão e miséria. No entanto, para o mundo 
exterior, tudo parece que vai ser aceitável para a Igreja. 
Enquanto vocês vão lutar internamente, todos os rituais 
exteriores, realizados no nome de uma igreja mundial 
unida, vão fazer vocês se sentir desconfortáveis. Após 
seis meses da introdução da heresia na Minha Igreja, 
muitos, que ignoraram Minha Chamada, irão fugir e 
procurarão aqueles, que permaneceram fiéis à Minha 
Santa Palavra. Então, o Meu Exército vai crescer, crescer 
e reunir os restos de todas as igrejas Cristãs e lutar contra 
o espírito do mal. 
O cisma na Minha Igreja acontecerá em diferentes 
fases. A primeira fase será, quando apenas aqueles, 
que realmente Me conhecem e compreendem a 
Verdade dos Santos Evangelhos, vão decidir que não 
podem aceitar mentiras em Meu Nome. A segunda 
fase vai acontecer, quando às pessoas forem negados 
os Sacramentos, como eles foram feitos para ser. A 
terceira fase será, quando Minhas Igrejas forem 
profanadas e vai ser, quando os Meus servos 
sagrados compreenderem finalmente a Verdade 
contida no Livro do Apocalipse. 
Meus profetas não mentem. Eles não gostam do que é 
pedido a eles para fazer. Eles revelam apenas a Minha 
Santa Palavra e o que eles são instruídos a fazer, pela 
Santa Vontade do Meu Pai. Os sinais, de que o último 
profeta - a única profetisa que foi dada permissão do Céu 
hoje, para preparar o mundo para a Segunda Vinda - 
chegaram, estão aqui agora. Quando vocês entenderem, 
que as profecias, dadas para o mundo do Céu, são para 
aumentar a sua fé e para garantir que vocês permaneçam 
fieis a Minha Santa Palavra - então vocês vão aceitá-las. 
Quando elas acontecerem, como reveladas, então vocês 
vão saber a Verdade. 
Estejam prontos! Estejam em paz, pois Eu vou andar com 
todos vocês, que se reúnem agora, para formar Meu 
Exército Remanescente na Terra. Seu Jesus 
 
947. Eles vão seguir como cordeiros para o 
abate, o caminho da destruição 
Recebido segunda-feira, 21 de outubro de 2013, 10:56 
 
Minha muito amada filha, a maior traição dos Meus 
amados discípulos fiéis – aqueles, que sempre vão 
manter-se firmes à Verdade - será cometida por aqueles 
devotos em minha igreja, que vão ser vítimas do grande 
engano. 

Muitas pessoas, por causa da sua lealdade equivocada, 
serão enganadas pelo impostor, que vai aproveitar os 
reinados em Minhas Igrejas, em todos os lugares. Embora 
eles possam, às vezes, se sentir desconfortáveis, quando 
ouvirem interpretações estranhas da Minha Santa Palavra, 
que não serão tomadas no contexto correto, eles vão 
seguir como cordeiros para o abate, o caminho para a 
destruição. Eles vão elogiar o Falso Profeta e saudá-lo 
como um grande ditador, e eles se tornarão como um, 
para criar um grande exército. Este exército fará a maior 
perseguição em cima de seus companheiros Cristãos. 
Irmão vai lutar contra o irmão nessa terrível batalha pela 
Verdade. O número das pessoas, que vão seguir a 
trindade ímpia, composta pelo Falso Profeta, o Anticristo e 
Satanás, será muito maior do que aqueles, que 
permanecerão fieis à Santa Palavra de Deus, como foi 
prevista desde o início. 
Vocês, Meu povo escolhido, que não se desviarem da 
Verdade, vão achar esta jornada difícil. Nunca, nem 
por um momento em suas vidas, vocês teriam 
imaginado o terrível engano, o qual estão prestes a 
testemunhar. Meus inimigos estão bem preparados, 
têm muita influência e são bem financiados. Eles têm 
muitas vantagens, mas eles não têm o Poder de Deus 
ao seu lado. Eles não somente não possuem o Poder 
de Deus, Meu Pai, o Todo-Poderoso, mas podem ser 
derrubados a qualquer momento, por Vontade de 
Deus. Infelizmente, eles vão levar muitas almas para 
longe de Mim, e Eu vou permitir isso, como parte da 
purificação final da Humanidade. Este período na Terra 
acontecerá para separar os bons dos maus. 
O que quero dizer com isso? Certamente, vocês vão dizer, 
que os bons vão ser enganados e que isso não é culpa 
deles. Isto é verdade. Mas, quando aqueles, que dizem 
que são verdadeiros Cristãos, aceitam a heresia, ao invés 
da Minha Santa Palavra, eles blasfemam contra Mim! Eles 
estão bem conscientes da Verdade e têm que estar 
atentos a Minha Palavra a cada segundo! Muitos de vocês 
estão dormindo. Muitos realmente não Me conhecem, 
porque vocês não têm humildade em suas almas, tão 
orgulhosos são do seu conhecimento da Sagrada 
Escritura! Muitos de vocês não conseguiram ler os 
Evangelhos ou/e não compreendem o que vai acontecer 
antes da Minha Segunda Vinda. Vocês ainda não sabem, 
que a Verdade lhes foi dada na Santíssima Bíblia. Por que 
continuam a desafiar a Palavra de Deus, discutir, rejeitar e 
lutar contra a Mão, que os criou? Vocês não são mais 
informados do que aqueles, que Me crucificaram! Vocês 
não têm mais conhecimento do que os Fariseus, que 
acreditavam que a sua interpretação da Santa Palavra de 
Deus foi superior à do Filho do homem. Por causa da sua 
recusa em aceitar as profecias finais, vocês Me negarão. 
Todos os seus serviços prestados a Mim vão significar 
nada, pois vocês vão seguir a um, que foi enviado por 
Satanás, para negar-lhes a sua herança de direito em Meu 
Paraíso. 
Como vocês Me fazem chorar! Como vocês vão trair-Me, 
refletirá na perseguição, que, em Meu Nome, farão sobre 
aqueles, que vocês chamam seus irmãos e irmãs. Vocês 
serão doutrinados com mentiras, como outros, antes de 
vocês, que foram enganados por líderes iníquos e 
ditadores do passado. Por causa da falta de seu 
verdadeiro amor por Mim, o que exige grandes sacrifícios, 
vocês vão Me trazer muita dor e sofrimento. Enquanto os 
inimigos da Minha Igreja vão atraí-los para uma teia de 
mentiras, vocês vão cantar seus louvores, adorar e amar 
aqueles, que Me odeiam, e Eu serei esquecido. 
Lembrem-se destas Palavras! Quando vocês colocam 
falsos deuses diante de Mim, vocês vão sofrer a Ira de 
Deus! 
Seu Jesus 
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948. Todos aqueles que usam o triângulo, o 
sinal da trindade mais ímpia, estarão 
envolvidos em endossar tais instituições 
de caridade 
Recebido terça-feira, 22 de outubro de 2013, 00:20 
 
Minha muito amada filha, cada esquina da Minha Igreja 
está sendo preparada para os novos rituais. 
Declarações públicas sobre a necessidade de ser 
humildes e cuidadosos irão definir a prioridade para a 
filantropia secular, que será introduzida pelo 
Anticristo. Todos estes servos de Satanás estão se 
juntando nas celebrações em particular, e sua rede 
mundial irá criar instituições de caridade globais, 
criadas para convencê-los de que eles são 
divinamente inspirados. 
Todos aqueles que usam o triângulo, o sinal da trindade 
mais ímpia, estarão envolvidos em endossar tais 
instituições de caridade, de modo que isso irá elevá-los 
aos olhos do mundo. De repente, um novo e poderoso 
assim chamado “movimento evangélico” vai ser falado, e 
as pessoas vão entregar o seu dinheiro, para ajudar a 
crescer os seus esforços, em ajudar aos pobres do 
mundo. Todo mundo vai acreditar que o bem maior está 
sendo feito, e alguns líderes em Minhas Igrejas vão ser 
admirados, em todos os cantos da Terra. Poucos irão 
argumentar sobre suas intenções, mas quando vocês 
virem os maiores bancos do mundo se juntar a eles, em 
seus esforços, então, vocês vão saber, que este é um ato, 
destinado para enganar vocês. Quão astuta é a besta! 
Suas ações podem parecer tão inteligente, porque elas 
vão ser revestidas com açúcar, como forma de engano, 
que somente aqueles, que são abençoados com o Dom 
do Espírito Santo, serão capazes de discernir. E durante 
toda a conversa sobre o bem comum dos homens, o 
desejo de juntar todas as religiões, para formar uma 
grande comunhão de pessoas - nem uma palavra será 
pronunciada sobre Meus Ensinamentos, que os filhos de 
Deus devem permanecer firmes para a Minha Santa 
Palavra. 
Os tempos estão se movendo rápido, e em meio a 
isso, aparentemente bem organizado e 
cuidadosamente orquestrada propaganda, as 
rachaduras começam a aparecer. Quando Satanás 
está no trabalho, a confusão se espalha; divisão é 
criada; contradições tornam-se desenfreadas e nada é 
ordenado. Certas honrarias, concedidas a Mim, ante 
Meus Tabernáculos, vão desaparecer. Horas de 
Adoração Perpétua serão cessadas, e em breve eles 
vão retirar as imagens dos Santos das Igrejas. Todas 
as suas ações serão toleradas em nome da modernização 
da Igreja para torná-la mais relevante, mais atrativa e mais 
atraente para os não-crentes. 
Aqueles, que Me conhecem, têm que fazer todo o 
possível, através da disseminação dos Evangelhos, pois, 
podem ter certeza, vocês não vão ouvir nenhuma 
conversa sobre a Bíblia Sagrada. As únicas citações, que 
vocês vão ouvir, serão aquelas, que serão torcidas para 
apoiar mentiras. Como eles tiram a dignidade da Igreja, as 
punições vão começar a cair sobre eles, a partir dos Céus. 
Eles, com o tempo, serão interrompidos, mas primeiro 
estas provações devem ocorrer, como previsto. 
Seu Jesus 
 
949. Vocês são a geração, que terá que dar 
testemunho da Crucificação final da Minha 
Igreja 
Recebido quarta-feira, 23 de outubro de 2013, 13:30 
 
Minha muito amada filha, Meus amados servos vão unir-
se em união Comigo - menos da metade deles - mas 
sua lealdade a Mim vai ajudar ao Meu Exército para 
sobreviver e crescer, a fim de espalhar os Evangelhos 
durante a escuridão global, que será sentida durante 
esta, a maior apostasia de todos os tempos. 

A falta de respeito por Mim, Jesus Cristo, está se tornando 
evidente em todas as nações, em locais públicos e em 
Minhas Igrejas. Meu desejo agora é preparar o Meu 
Exército corretamente. Meus queridos seguidores, não 
deixem essas coisas incomodá-los, pois só irão distraí-los, 
quando Eu preciso que vocês sejam fortes em sua fé. 
Assim como as portas foram batidas no rosto da Minha 
Mãe, quando Ela tentou procurar abrigo, pouco antes do 
Meu Nascimento, assim também as portas vão ser batidas 
em seus rostos. Saibam que, quando estas portas forem 
batidas em seus rostos, por aqueles servos equivocados 
da Minha Igreja, vocês somente devem se voltar para Mim 
então. Saibam também que aqueles, que afirmam ser 
pessoas santas, com conhecimento da Sagrada 
Escritura e dos ensinamentos da Minha Igreja, vão 
fazer fila e ser os primeiros a condená-los, porque 
vocês estão seguindo a Verdade. Refiro-Me a todas as 
almas no mundo, que Me amam e que conhecem a 
Verdade, e não, necessariamente, a aqueles, que seguem 
estas Minhas Mensagens para o mundo inteiro. 
O Dom do Espírito Santo vai derramar somente sobre 
aqueles dignos de receber este Dom precioso de 
Deus. Aqueles vazios do Espírito Santo vão gritar 
abuso e tentar convencê-los a seguir as heresias, que 
em breve se tornarão galopantes em todas as igrejas 
Cristãs. Quanto mais eles mostrarem seu medo por 
estas Mensagens, mais eles vão atacar vocês. Vocês 
devem ignorar o seu veneno odioso e permanecer em 
silêncio. Estes dias estão quase sobre vocês. Alguns 
de vocês já devem ter vislumbrado a severa oposição, 
que vocês terão que suportar por causa de Mim. 
Vocês são a geração, que terá que dar testemunho da 
Crucificação final da Minha Igreja, mas saibam disso: Meu 
Corpo Glorioso vai sair das cinzas, a Nova Jerusalém, e 
vocês serão escolhidos para reinar entre as 12 nações. Se 
vocês permanecerem fieis a Mim, Eu vou levantá-los em 
glória e o Céu e a Terra serão seus, no mundo por vir. 
Vocês devem permanecer fixos em Mim somente durante 
a abominação desoladora, pois vai ser curto. E depois, 
nada vai separá-los de Mim novamente. Seu Jesus 
 
950. Mãe da Salvação: Meu Filho está 
planejando uma grande renovação na 
Terra, neste momento, e isso irá causar 
muita dor 
Recebido quarta-feira, 23 de outubro de 2013, 15:34 
 
Minha filha, Eu cubro todos os Meus filhos, neste 
momento, com a Minha proteção, de modo que eles 
fiquem em calma, em paz e fortes nestes momentos 
de grandes provações. 
Queridos filhos, vocês devem aceitar o fato de que sempre 
vão sentir dor, causada pelo isolamento, pela rejeição e 
demissão por aqueles, que desprezam a Palavra de Deus. 
A Luz atrai aqueles, que estão no escuro, e eles 
sempre vão atacar e lançar-se contra vocês, quando 
estiverem em plena união com Meu Filho, Jesus 
Cristo. 
Meu Filho está planejando uma grande renovação na 
Terra, neste momento, e isso irá causar muita dor, porque 
assume a forma de uma purificação. Isso significa que 
muitos sofrerão por seus pecados agora, e que a Terra 
está sendo preparada para Jesus Cristo, para que, 
quando a purificação for concluída, o anúncio seja feito. 
Os inimigos de Deus, entretanto, vão espalhar 
mentiras e heresias, para conquistar os pecadores e 
todos aqueles, que amam Meu Filho, a fim de controlá-
los. Todos estes tristes acontecimentos devem 
ocorrer antes da Segunda Vinda do Meu Filho, Jesus 
Cristo. 
Peço-lhes, queridos filhos, para serem pacientes e 
suportar estas dificuldades, por causa do Meu Filho, Que 
os ama muito. Nunca sintam-se ansiosos, pois em breve 
vocês vão testemunhar o Seu Novo Paraíso, onde não 
existirá tristeza, dor ou mal. É uma coisa tão pequena, o 
sofrimento de vocês por Meu Filho, e é insignificante 
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comparado com o que Ele sofreu por cada um de 
vocês, quando Ele morreu na Cruz para lhes salvar. 
Então, por favor, coloquem toda a sua confiança em Meu 
Filho e sejam gratos por serem guiados do Céu! Alegrem-
se, porque a vocês tem sido dado a quantidade correta de 
tempo, para se prepararem adequadamente para o 
Grande Dia do Senhor! Estejam em paz! 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
951. Deus Pai: Este é um Chamado para a 
salvação daqueles de vocês, que não vão 
questionar as heresias, prestes a serem 
declaradas 
Recebido quinta-feira, 24 de outubro de 2013, 19:45 
 
Minha querida filha, Eu venho dizer ao mundo, que os 
inimigos que vagueiam pela Terra, sob o disfarce 
daqueles, que dizem que trazem a Palavra do Meu 
Filho para as massas, já se juntaram como um só. 
Como um, eles trazem todos os seus poderes juntos e vão 
desfigurar a Terra com seu perverso engano. 
Eu estou pronto. Eu espero. Assim que eles 
introduzirem suas leis infames, Eu vou atacar e o 
mundo vai testemunhar Meus castigos. Minhas 
advertências caíram em ouvidos surdos e sobre aqueles 
orgulhosos demais para aceitar a Mão de Misericórdia, 
dada a vocês através das Minhas Mensagens. Os líderes 
dos quais, que vão perseguir vocês, em nome dos direitos 
humanos, vão sofrer por Minha Mão. Eles acreditam que 
seu poder é todo-poderoso e que eles são invencíveis, 
mas eles saberão em breve, que não são nada, sem o 
poder do seu Criador. 
Eu Sou o Autor da Vida, e quem decidir usar o seu 
poder, para tirar a vida dos Meus filhos, no corpo e na 
alma, vai perder tudo. Quando vocês lutarem contra 
Meus filhos e traírem o Meu Filho, Jesus Cristo, há pouca 
esperança para vocês! Eu não concedo a Minha 
Misericórdia a vocês facilmente, porque vocês Me causam 
grande Ira. No entanto, Eu imploro a sua lealdade, mas 
advirto-os sobre os perigos de divertir-se com o maligno. 
Vou dar-lhes todas as chances de afastarem-se dos 
grilhões, que os ligam com a trindade ímpia. Vocês têm 
que remover-se das cadeias de Satanás! Seu tempo é 
curto! 
Peço-lhes que leiam a Minha Bíblia, os Evangelhos, e 
procurem os sinais, que lhes foram dados sobre a grande 
apostasia predita, pois tomou conta do mundo e se 
espalha como um vírus mortal em todas as partes 
possíveis da sua sociedade. Vocês têm sido infestados, e 
agora venho Eu, seu Pai, para purificar-lhes desta terrível 
aflição. Vocês devem pedir-Me ajuda, antes que seja tarde 
demais para vocês! 
Vocês devem agora recitar esta Cruzada de Oração, 
pedindo-Me ajuda: 
 
Cruzada de Oração (124): Ouvi meu pedido pela 
liberdade 
 
Ó Deus, meu Pai Misericordioso, Criador de tudo o 
que é, ouvi o meu apelo pela liberdade! Libertai-me 
das cadeias da escravidão e protegei-me da má 
perseguição! Ajudai-me a discernir a Verdade e vinde 
em meu auxílio, mesmo que eu esteja confuso e 
duvidoso da Vossa Palavra! Perdoai-me se eu Vós 
ofendo, e levai-me para o refúgio do Vosso Novo 
Paraíso na Terra! Amém. 
 
Meu Tempo, para declarar a Segunda Vinda do Meu Filho, 
está perto. O tempo vai passar rapidamente e o reinado 
dos Meus inimigos, mesmo de curta duração, vai parecer 
uma eternidade, por causa da crueldade que vão mostrar 
aos Meus filhos. Eles não vão mostrar nenhuma lealdade, 
seja qual for, por estes homens insensatos, que juram 
lealdade à besta. Assim como o maligno Me odeia, assim 
ele odeia qualquer um dos Meus filhos, os bons e também 
os maus. Este é um Chamado para a salvação daqueles 

de vocês, que não vão questionar as heresias, prestes a 
serem declaradas. Vocês devem questionar e questionar 
quaisquer dúvidas, que invadirem suas almas, quando 
vocês estiverem infelizes com qualquer nova forma de 
doutrina, que não fizer bem aos seus corações. 
Eu não dei autoridade para que seja introduzida 
qualquer nova lei ou sacramento, em Meu Santíssimo 
Nome. Seu amado Pai, Deus, o Altíssimo 
 
952. Poucas pessoas no mundo de hoje 
têm alguma fé ou crença em Deus 
Recebido sexta-feira, 25 de outubro de 2013, 23:55 
 
Minha muito amada filha, quando as pessoas acusam 
você de espalhar medo, através destas Mensagens, então 
eles devem entender a Minha verdadeira intenção. O 
medo vem da maldade das pessoas, que caminham entre 
vocês e que são infundidas com a escuridão da alma. 
Seus inimigos são Meus inimigos. Eles vão criar essa 
falsa espiritualidade em todas as nações, e isso não virá 
de Mim. Tão encantador serão, que eles serão infiltrados 
entre aqueles com altos perfis, a fim de difundir a falsa 
doutrina da nova era (New Age), de origem satânica. 
Muitos consideram estas ações terríveis como uma 
diversão inofensiva, mas por trás da fachada 
aparentemente inocente, encontra-se um plano de astúcia, 
para livrar o mundo da sua crença na Santíssima 
Trindade. 
Poucas pessoas no mundo de hoje têm qualquer fé ou 
crença em Deus, e por isso, quando os servos de Satanás 
apresentá-los falsos valores, falsa espiritualidade e 
paganismo, muitos serão seduzidos. Eles serão atraídos 
pelos falsos apelos de caridade pelos direitos daqueles, 
que buscam a aceitação de suas próprias vidas, que 
desafiam as Leis estabelecidas por Meu Pai. Porque a fé 
em Deus é fraca, eles estarão abertos para as mentiras. 
Eles vão adorar um falso deus, o Anticristo, em lugar de 
Deus. 
Digo-lhes estas coisas, pois elas são a Verdade. Por que 
não avisá-los sobre estas coisas? Eu sou o seu Salvador 
e, finalmente, estou Me preparando para salvar a todos, 
após este tempo prolongado e doloroso. Os homens 
sofreram dificuldades incalculáveis, por causa de 
Satanás. Muitas pessoas não entendem o quanto ele 
destrói vidas. Ele destrói seus relacionamentos com 
outras pessoas, os atrai para vícios, que os destroem, 
mudam vocês e os aprisionam. Não importa o que ele 
lhes dê, vocês sempre vão se sentir vazios. Vocês vão 
continuar caindo e caindo, até que se envolvam com atos 
depravados e antinatural, e vocês não vão encontrar 
nenhuma satisfação. Somente Eu, Jesus Cristo, posso 
lhes trazer a verdadeira paz, amor e salvação. Como 
suas vidas na Terra serão alteradas além da sua 
compreensão, pelo Anticristo, Eu tenho que avisá-los. 
Eu faço isso, não para lhes trazer medo, mas para 
prepará-los para a Verdade. Só a Verdade irá livrá-los 
da maldade daqueles, que vivem, respiram e morrerão 
por causa da sua fidelidade a Satanás e seus 
demônios. 
Somente Eu, Jesus, Sou o seu caminho, para buscar 
alívio da perseguição, que estas pessoas más, astutas e 
enganadoras vão trazer para o mundo. Seu Jesus 
 
953. O Grande Dia vai amanhecer e logo o 
mundo sem fim vai começar 
Recebido sábado, 26 de outubro de 2013, 11:15 
 
Minha muito amada filha, a fé de todos os filhos de Deus, 
independentemente de qual denominação a que 
pertencem, é tão fraca, que muitos daqueles, que 
conhecem a Verdade, vão achar muito difícil praticar sua 
religião abertamente, sem crítica. 
Neste momento da história, muitos no mundo rejeitam 
a Mim, Jesus Cristo, na maioria das nações não é mais 
aceitável falar de Mim em público. Muito raramente 
vocês vão ouvir Meu Nome sendo falado na mídia, a 



O Livro da Verdade 

www.jesusfala.org/O_Livro_da_Verdade.pdf 400

menos que seja para questionar Minha Existência. 
Raramente vocês vão ouvir as pessoas proclamar 
abertamente seu amor por Mim em público, porque vão 
achar isto muito embaraçoso. Mesmo aqueles Meus 
servos sagrados não estão mais dispostos a declarar a 
Verdade, por medo do ridículo. Aqueles, que Me seguem, 
vão achar cada vez mais difícil proclamar a Minha Santa 
Palavra. Muitos, que Me amaram uma vez, não vão fazê-
lo mais, e Minha desolação e tristeza cortam Meu 
Coração, como se uma espada fosse cravada nele. 
Por que, oh por que, vocês Me abandonaram? Por que 
aqueles de vocês, que acreditam em Mim e que Me 
conhecem, ferem muito seus irmãos e irmãs? Por que 
o ódio cresce em seus corações? Por que vocês 
sentem a necessidade de questionar os Evangelhos 
agora, quando eles já existem há tanto tempo? Quem 
lhes deu autoridade para interpretar mal a Minha 
Palavra, dada aos Meus Apóstolos? Por que vocês 
torcem-nas e por que vocês não acreditam no que Eu 
disse? Minha Palavra é muito clara. Quando Eu falo, 
Eu quero dizer o que Eu digo. Se Eu digo uma coisa, 
Eu não quero dizer outra coisa! Por que, por exemplo, 
vocês acham que Eu Me contradigo, especialmente 
agora nesta Missão? 
O que é dado aos profetas de Deus, é a Verdade! Tudo 
o que contradiz estas Mensagens, da boca daqueles, 
que dizem que Eu falo com eles, deve ser rejeitado por 
vocês! Eu nunca iria competir com a Minha própria 
Voz, porque Eu devo garantir que vocês recebam a 
Verdade. 
O que devo fazer, para que vocês ouçam? O que devo 
fazer, para parar o seu devaneio e busca de outras formas 
de excitação? Por que vocês não confiam em Mim? Vocês 
desperdiçam muito tempo precioso, buscando 
adivinhações, que flui como veneno para fora das bocas 
dos assim chamados místicos e buscadores de 
sensações, vocês Me insultam por afastarem-se de Mim! 
Eu Estou aqui. Estas são as Minhas Palavras. O que mais 
vocês procuram? Pois vocês somente vão encontrar a 
Verdade da Minha boca! Eu falei a Verdade, quando 
caminhei na Terra. Deixei um legado de grande esperança 
e salvação. Eu falo a Verdade agora, enquanto Eu trago 
Minhas Últimas Palavras, neste momento, pois o Grande 
Dia vai amanhecer e logo o mundo sem fim começará. 
Quando Eu falo, Eu desejo que vocês ouçam! Eu não 
posso forçá-los. Vocês podem olhar em todos os lugares e 
tentar encontrar as Minhas Mensagens, dadas para 
preparar o mundo para a Minha Segunda Vinda, neste 
momento, e vocês não vão encontrá-las. Minhas 
Mensagens públicas, para prepará-los para isso, o estágio 
final antes de Meu Pacto ser cumprido, somente podem 
ser encontradas no Livro da Verdade! 
A Palavra é Minha. Minhas Palavras serão ouvidas em 
cada nação. Ninguém vai Me impedir, porque o Meu 
Poder é Todo-Poderoso. Seu Jesus 
 
954. Eu não vou ficar parado e assistir, 
enquanto vocês destroem as suas vidas, 
que podem ser suas por toda a eternidade 
Recebido sábado, 26 de outubro de 2013, 17:52 
 
Minha muito amada filha, quando as pessoas tentam 
determinar quais dos filhos de Deus Eu gostaria de trazer 
a Minha Misericórdia - a resposta é: a todos eles. Eu não 
discrimino, porque Eu amo cada alma que nasce, cada 
uma das quais foi criada por Meu Pai. Nenhuma alma 
pode ser excluída desta Minha Última Missão, para 
salvar a Humanidade. Eu vim para trazer a salvação 
para todos. 
Perguntem a qualquer bom pai, se sacrificaria um filho por 
outro, ele iria dizer-lhes isto: "Não importa como eles se 
comportam mal ou como me machucaram, eu nunca 
poderia rejeitá-los, porque eles fazem parte da minha 
carne." O mesmo acontece com os inimigos de Deus. Eles 
O ofendem e causam-Lhe grande tristeza, mas Ele ainda 

os ama, pois eles vieram Dele, embora eles sejam 
privados, por causa do pecado da Humanidade. 
Vocês podem perguntar: como Eu posso perdoar a quem 
Me machuca demais? Que flagelam outros e causam-lhes 
dor e sofrimento? É porque Eu os amo. Eu vou sempre 
amar o pecador. Seus pecados Me repugnam, mas Eu 
sempre vou estar esperando para abraçá-los. 
Esta Missão é sobre o perdão. É tudo sobre como 
salvar as suas almas. Minhas Palavras podem ser duras, 
às vezes, mas elas são dadas a vocês, porque Eu os amo 
e Eu não posso suportar o pensamento de perdê-los. 
Aqueles que Me traíram, por causa das ambições da vida, 
nunca devem ter medo de vir a Mim e pedir a Minha ajuda! 
Estou com saudades. Eu estou triste, mas vou usar cada 
intervenção, sem violar o Pacto do Meu Pai do livre-
arbítrio, que será sempre o seu, até o novo começo. Nada 
que vocês façam vai separar vocês de Mim, quando vocês 
Me pedirem para lhes perdoar. 
Eu vou envolver o mundo na Minha Misericórdia e para 
cada ato iníquo, realizado por Meus inimigos, para arrastá-
los em erros, Eu prometo que vou intervir. Eu não vou 
lançá-los para os lobos, que querem devorá-los. Eu não 
vou ficar parado e assistir, enquanto vocês destroem as 
suas vidas, que podem ser suas por toda a eternidade. Eu 
vou segurá-los, até o momento em que vocês terão que 
tomar a decisão final. Eu não vou deixar as suas almas ir 
tão facilmente. Eu morri uma morte cruel para lhes salvar. 
Desta vez, vocês vão testemunhar a mais poderosa 
Intervenção Divina, para conquistá-los de volta. Vocês 
são Meus! Eu Sou seu. A besta não vai ganhar as 
almas com facilidade, porque Eu Sou Deus, uma força 
formidável. Eu Sou Todo-Poderoso. Satanás não tem 
nada, mas sua astúcia vai atrair aqueles fracos entre 
vocês. Exorto todos vocês, que Me amam, a rezar para 
que os fracos aceitem com amor em seus corações a 
Minha Intervenção Divina! Seu Jesus 
 
955. Minha Igreja foi construída sobre a 
Verdade e nada mais que a Verdade deve 
derramar dos seus lábios 
Recebido domingo, 27 de outubro de 2013, 23:30 
 
Minha muito amada filha, quando a Minha Igreja for 
aplaudida abertamente por um mundo orgulhoso e 
secular, saibam então que as duas entidades separadas 
estão perto de se juntar como uma só. Quando a Minha 
Igreja abraçar o mundo secular, tornar-se-á politicamente 
motivada por isso, e buscará reconhecimento no mundo 
da política e dos negócios, saibam então, que Eu nunca 
iria tolerar tal ação. 
Minha Igreja foi construída sobre a Minha Palavra. 
Minha Igreja foi construída sobre a Verdade, e nada 
mais que a Verdade deve derramar dos seus lábios! 
Quando a Minha Igreja fala com Minha Autoridade, contra 
o pecado, ela sempre vai sofrer críticas, porque os 
homens sempre defenderão o pecado. O pecado faz com 
que as suas vidas sejam mais aceitáveis para eles e para 
os outros, e eles farão todos os esforços para declarar o 
inferno como uma bobagem. Quando a Minha Igreja fala 
somente deste mundo, suas aflições, seus problemas, o 
sofrimento dos homens e não prega a Palavra de Deus, 
ela se separa de Mim. Apenas aqueles dentro da Igreja, 
que permanecem leais ao que Eu ensinei a eles, podem 
realmente dizer que eles pertencem a Minha Igreja. Minha 
Igreja é constituída apenas por aqueles, que falam a 
Verdade. 
Quando aqueles, dentro da Minha Igreja, demitirem a Mim, 
Jesus Cristo, então o espírito do mal já entrou em seu 
domínio. Estou sendo espremido para fora da Minha 
Igreja. Não sou mais reverenciado como Eu era antes. 
Minhas Próprias Palavras já não são mais usadas, para 
declarar a Verdade. Elas estão sendo torcidas, para 
tolerar palavras, atos e ações, que não vêm de Mim. Nem 
jamais virão de Mim. Minha Palavra nunca pode ser 
alterada e qualquer homem, que leva a Minha Palavra e 
perverte-a, vai sofrer o castigo eterno. Seu Jesus 
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956. Mãe da Salvação: A Igreja do Meu 
Filho vai se tornar a sede do Anticristo 
Recebido terça-feira, 29 de outubro de 2013, 19:30 
 
Minha doce criança, todo os Céus se juntam em união 
com o Meu Filho, para vir em auxílio àqueles santos 
sacerdotes, que vão encontrar-se no meio de uma 
grande batalha. Muitas destas almas preciosas terão 
que suportar a dor terrível e o sofrimento, quando eles 
testemunharem as heresias, que vão brotar de dentro 
da Igreja. Eles vão ficar confusos, assustados e muitos 
sentirão que não têm para onde ir. Isto é, quando eles 
deverão voltar-se para Mim, para pedir-Me para 
Consagrá-los a Meu Filho, para que Ele possa 
derramar sobre eles cada gota do Seu Sangue 
Precioso. Quando coberto com este Dom, eles vão 
saber o que fazer. Eles devem saber, que Eu tenho 
alertado Meus filhos, desde séculos, sobre esta 
apostasia perversa, que está sendo planejada pelo 
maligno. 
A Igreja do Meu filho vai se tornar a sede do Anticristo e 
agora, que a Verdade foi revelada, muitos vão se sentir 
assustados e vão sofrer a dor da Flagelação do Meu Filho. 
A Igreja do Meu Filho será perseguida, destruída, 
profanada - até que, finalmente, vai abrigar o trono, sobre 
o qual se assentará o Anticristo. Será a partir daqui, que 
ele, o Anticristo, vai declarar que ele é o Cristo e que o 
mundo será salvo por ele. 
Ao aceitar mentiras, vocês negam a Verdade. Ao ignorar a 
Verdade, vocês vão acreditar em uma teia de mentiras 
fabricadas, gerado pelo maligno, e isso vai prender vocês. 
Uma vez presos, vocês serão tentados a seguir as 
multidões, em todas as nações, que vão prestar grande 
respeito ao Anticristo. Por favor, filhos, rezem 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 a mim, um humilde servo 
de Deus, a defender Sua Palavra Santíssima em 
tempos de tormento! Consagrai-me, Mãe querida, ao 
Vosso Filho, para que Ele possa cobrir-me com o Seu 
Sangue Precioso! Concedei-me, pela Intercessão do 
Vosso Filho, Jesus Cristo, a graça, a força e a vontade 
de manter-me fiel aos Ensinamentos de Cristo nos 
tempos da Tribulação, que irá devorar a Sua Igreja 
Santíssima na Terra. Amém. 
 
Vão para o Meu Filho, queridos servos de Cristo! 
Vocês pertencem a Ele. Ele irá ajudá-los durante a 
perseguição. Ele nunca vai abandoná-los em seus 
momentos de necessidade. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
957. Uma vez que o Espírito Santo 
submerge uma alma, ela vai subir, clamar 
imediatamente a Vontade do Meu Pai e 
responder em total abandono 
Recebido quarta-feira, 30 de outubro de 2013, 18:00 
 
Minha muito amada filha, quando o Meu Espírito Santo 
desce sobre uma pessoa, uma série de coisas acontecem. 
O primeiro é um sentimento de perplexidade e 
incredulidade. O segundo é a sensação de ser tomado por 
algo tão poderoso, que torna a pessoa totalmente 
dependente da Santa Vontade de Deus. Longe vai ser a 
crença no próprio intelecto humano superior, porque o 
intelecto não tem mais qualquer papel significativo a 
desempenhar. Em vez disso, a alma vai ser infundida com 
o conhecimento, uma visão e uma compreensão que está 
além da sua própria frágil interpretação humana. 
Uma vez que o Espírito Santo submerge uma alma, ela 
vai subir, clamar imediatamente a Vontade do Meu Pai 
e responder em total abandono. Uma vez que o medo 

inicial diminuiu, uma paz profunda será sentida e o medo 
da pessoa, de ser vista a proclamar a Palavra de Deus, 
vai desaparecer. Eles não vão se importar com a opinião 
das pessoas, porque das suas bocas derrama a Verdade. 
A personalidade das almas, se elas estão extrovertidas ou 
tímidas, vai ficar em segundo plano e vai se tornar 
secundária pela maneira em que elas proclamam a 
Palavra de Deus. 
Todas as almas, que recebem o Dom do Espírito Santo 
- sem exceção - vão entregar sua própria vontade à 
Vontade do Meu Pai. Pois o papel das almas, que foram 
verdadeiramente abençoadas com o Dom do Espírito 
Santo, será espalhar a Palavra de Deus e por isso, elas 
vão sofrer. No entanto, o Invólucro do Amor de Deus 
abrange estas almas, quando elas marcham para frente, 
sem medo e com coragem para proclamar a Verdade. 
Àqueles, que proclamam a Verdade dos Meus 
Ensinamentos, nestes tempos de paganismo e quando a 
Minha Igreja se afastar da Verdadeira Fé, será dado força 
extra, para garantir que a Minha Voz seja ouvida. A força 
virá de Deus, Meu amado Pai. Será pelo Poder da Força 
de Deus, que muitos do exército de Satanás irão 
converter-se, enquanto o restante será destruído. 
O Espírito Santo, como espadas de chamas ardentes, 
vai cortar os corações de todos aqueles, que ouvem e 
que aceitam a Verdade. Seu Jesus 
 
958. Quando lhes faltar humildade, o 
orgulho vai inundar as suas almas e vocês 
vão pecar contra Mim 
Recebido quinta-feira, 31 de outubro de 2013, 23:30 
 
Minha muito amada filha, muitos não vão ouvir a Minha 
Voz, porque eles não sabem Quem Eu Sou. Muitos 
afirmam conhecer-Me, mas por causa da sua imperfeita 
interpretação humana, eles estão convencidos de que 
entendem Quem Eu Sou e o que Eu fiz para salvá-los do 
abismo, que todos os filhos de Deus enfrentarão, se não 
pedirem-Me para perdoá-los. 
O livre arbítrio é um Dom do Meu Pai. O livre arbítrio pode, 
no entanto, interferir na procura do homem de buscar o 
Amor de Deus. E mesmo assim, Meu Pai deu aos Seus 
filhos este Dom. Pois Ele é muito generoso! Ele fez isso, 
porque ama muito Seus filhos! Este é o Dom, que lhes dá 
a liberdade para percorrer a Terra, saborear seus frutos, e 
abraçar a sua beleza. Mas o homem, tentado por Satanás, 
abusou da confiança do Meu Pai. Então os homens 
tornaram-se escravizados por Satanás e forjaram um 
pacto com ele, onde o pecado continuará a separá-los de 
Deus. 
O Presente da Minha Morte na Cruz significou que Eu 
quebrei esse vínculo antinatural entre o homem e 
Satanás. Então, com a Minha Morte na Cruz, capacitei o 
homem a buscar a salvação através do perdão dos 
pecados. Isto significa que o homem tem a capacidade de 
escapar das garras de Satanás, mas apenas aqueles, que 
Me seguem em humilde e plena servidão, podem 
realmente ganhar a salvação. A não ser que vocês 
sejam capazes de declararem abertamente a Mim, 
Jesus Cristo, através da reconciliação, suas 
fraquezas, seus pecados e seu ódio um do outro, 
vocês não vão permanecer puros. Sem pureza da 
alma, vocês não são capazes de se tornarem humildes 
aos Meus Olhos. Quando lhes faltar humildade, o 
orgulho vai inundar as suas almas e vocês vão pecar 
contra Mim. Quando vocês pecam contra Mim, vocês 
fazem isso de varias maneiras. 
Vocês vão alimentar sua luxúria, a ganância e o 
orgulho, em primeiro lugar. Então vocês vão se 
comportar como se soubessem tudo, como se fossem 
mais espertos e melhores que os outros. Então, vocês 
vão julgar os outros. Depois vocês passarão para a 
próxima fase: Vão zombar daqueles, que estão em 
verdadeira união Comigo, declarando-os imperfeitos. 
Depois vocês vão levantar calúnias contra todos 
aqueles, que permanecem fieis a Mim. E no entanto, 
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vocês vão se convencer, de que estão cheios do 
Espírito Santo. Mas, não vai ser o Espírito Santo, a 
lhes inspirar. Em vez disso, será o espírito do mal, que 
vai invadir as suas almas, e vocês vão acreditar, que 
estão sendo guiados pelo Céu. 
Quando vocês dizem que Me representam e que estão em 
melhor posição do que outros, para fazerem parte do Meu 
Reino, e, em seguida, mentem sobre Mim, vocês precisam 
das orações dos outros! Neste estágio, vocês estão a 
meio caminho para as profundezas do inferno, e sem 
Minha Intervenção vocês estarão perdidos. 
Entendam a Minha Mensagem! Apertam-na perto dos 
seus corações e perguntem:  
"Jesus é Vós que fala? Estou realmente precisando da 
Vossa ajuda?" 
E Eu vou dar-lhes a resposta.  
Seu Jesus 
 
959. Meus fiéis discípulos, incluindo 
sacerdotes e os servos sagrados de todas 
as religiões Cristãs, ficarão perto do Meu 
Lado 
Recebido sexta-feira, 1° de novembro de 2013, 23:17 
 
Minha muita amada filha, o espírito do mal está se 
espalhando, e está afetando todos aqueles, que se opõem 
violentamente a estas Mensagens. Isto levará a mais 
maldade, mentiras e esquemas elaborados, destinados a 
acabar com esta Missão. Você tem que ignorar aqueles 
com línguas más e os que são devorados pela inveja 
espiritual, que fariam qualquer coisa para tentar destruir 
esta, Minha Missão de trazer a salvação para todos. 
Eu digo para vocês, a todos que Me seguem: Estas 
Mensagens são importantes demais para vocês, então 
não prestem atenção as pessoas, que lhes odeiam em 
Meu Nome! Pois sou Eu, Jesus Cristo, que eles têm como 
alvo. Lembrem-se disso! No entanto, seu orgulho deixa-os 
acreditar, que eles estão agindo assim porque Me amam. 
Eles devem saber, que Eu nunca permitiria que alguém 
falasse tais mentiras ou espalhasse rumores infames 
sobre outras almas em Meu Nome! 
Somente Eu, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, tenho 
autoridade para revelar-lhes a Verdade, nestes 
tempos! A Verdade vai perturbar muitos e a Verdade 
será amarga para engolir, pois é de tal magnitude, que 
somente aqueles, que são fortes em seu amor por 
Mim, serão capazes de aceitá-la. Não importa o quão 
difícil é para vocês digerirem-na, a Verdade vai libertá-
los. Ela vai abrir os seus olhos para o mal, quando se 
disfarçar como bom; para os homens maus, que 
espalham blasfêmia quando dizem que falam a Minha 
Palavra e para os meus inimigos, que querem destruir 
os filhos de Deus. 
Muitos falsos profetas, espalhados em todas as nações, 
subirão, para proclamar, que as mentiras, derramadas da 
boca do Anticristo, são verdade. Eles também vão dizer 
que o Anticristo sou Eu. Eles vão dizer tudo sobre os 
Evangelhos, o que vai parecer ser preciso, e vão usar 
trechos da Bíblia Sagrada, incluindo citações sobre Mim, 
para justificar as suas missões vis. Mas, para quem Me 
conhece: vocês vão sempre encontrar a mentira e a 
heresia enterrado dentro das suas assim chamadas 
“palavras proféticas”. Eles vão contradizer estas 
Mensagens e declarar a Minha Palavra ser uma heresia. 
Agora é o momento para calar todas aquelas vozes, 
que exortam-nos para ouvi-los, em vez de Mim! Vocês 
devem continuar a lembrar-se da Verdade, contida nos 
Santos Evangelhos! Vocês tem que Me ouvir, pois Eu os 
instruo! 
Logo, todos aqueles que guiaram a Minha Igreja no 
passado, todos aqueles que fornecem os filhos de Deus 
com a Verdadeira Palavra de Deus, dentro da Minha 
Igreja, e todos aqueles que permanecem leais à Verdade, 
serão impelidos pro lado. A Igreja Católica vai fazer uma 
série de declarações alarmantes, explicando o por que 
ela tem que mudar e alterar cada parte da sua 

estrutura. Eles usarão os pecados daqueles em Minha 
Igreja e aqueles que Me traíram, como justificativa, para 
transformar a Minha Igreja de dentro para fora. Muitos 
dos Meus servos sagrados serão eliminados e feitos 
bodes expiatórios. Muitos serão procurados, e 
falsidades, bem como outras reivindicações, serão 
feitas contra o seu bom nome, antes de serem 
demitidos. Esta é a forma como muitos servos 
sagrados vão ser afastados da Minha Igreja, a fim de 
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 intacto. 
Oh, como todos vocês serão enganados e como a 
Verdade vai ser coberta, escondida e então ignorada! 
Todas essas mudanças irão acontecer de forma rápida, no 
futuro, e a propagação destas coisas vai surpreender 
muitos. Em meio a tudo isso, haverá confusão, medo, 
tristeza e grande angústia. Minha Igreja se tornará tão 
fragmentada, que toda a confiança dentro das suas 
paredes será quebrada. Isto irá criar um grande medo 
e depois, de uma forma que não parece clara à 
primeira vista, a Igreja Católica vai se tornar uma força 
de liderança na nova religião mundial. Esta nova 
abominação irá declarar um grande amor para os pobres 
do mundo e por aqueles com fome. Mas não vai pregar a 
Minha Palavra, nem vai permanecer fiel à Minha Igreja. 
Minha Igreja, no entanto, vai continuar a viver. 
Meus fiéis discípulos, incluindo sacerdotes e os servos 
sagrados de todas as religiões Cristãs, ficarão perto do 
Meu Lado. Minha Igreja remanescente vai resistir ao teste 
do tempo e nunca poderá morrer, porque Eu Sou a Igreja. 
Eu nunca posso ser destruído.  
Seu Jesus 
 
960. A maior perseguição será infligida 
pelos Cristãos aos Cristãos 
Recebido sábado, 2 de novembro de 2013, 20:30 
 
Minha muito amada filha, devo apelar a todos os filhos de 
Deus, para se juntarem em união e rezar por Minha Igreja 
na Terra! 
Meu Coração se ergue neste momento, pois é mostrado 
grande ódio àqueles, que são Cristãos praticantes. A 
perseguição dos Cristãos vai continuar em todos os 
Países e isso inclui todos aqueles, que têm, neste 
momento, a liberdade de praticar a sua homenagem a 
Mim. A maior perseguição será infligida pelos Cristãos aos 
Cristãos. A flagelação do Meu Corpo na Terra estará no 
seu pior a partir de dentro, quando irmão se voltar 
contra irmão e irmã contra irmã. Em breve vocês verão 
a declaração das novas orações, que serão 
introduzidas pela nova liturgia. 
As principais mudanças referem-se à Santa 
Comunhão, que será apresentada como algo, que tem 
pouca semelhança com Minha Morte na Cruz, quando 
Eu dei o Meu Corpo para todos os pecadores. Ao 
declarar que a Santa Comunhão significa a união de 
toda a Humanidade, como uma diante de Deus, vocês 
vão insultar-Me, porque isso seria o contrário da 
Verdade! A Verdade já não significa mais a Verdade, 
porque muitos espalham mentiras, exageradas, e não 
entendem como facilmente a Verdade pode ser 
adulterada. E quando torcida, de uma maneira sutil, 
muitos não vão notar as mudanças, quando a Verdade 
não for respeitada. Mentiras tomarão o lugar da Verdade, 
dividirão a raça humana e criarão a separação de Deus, o 
que levará à destruição. 
Defendam sempre a Verdade, porque sem ela, o sol 
escurecerá, a lua não irá mais dar luz, quando a noite 
cair, e as estrelas deixarem de brilhar naqueles dias, 
que irão sinalizar a escuridão final, antes de Eu vir, 
para reclamar o Meu Reino. 
Até então, só a Verdade vai salvá-los. 
Seu Jesus 
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961. Eu não dou a nenhum homem 
autoridade para julgar outro, falar mal do 
outro ou lançar calúnias sobre a 
espiritualidade de uma outra alma 
Recebido domingo, 3 de novembro de 2013, 19:07 
 
Minha muito amada filha, a maneira de identificar um 
ataque satânico é olhar para a maneira pela qual as 
almas, que estão infestadas pelo mal, se comportam. 
Elas nunca vão ter calma. Em vez disso, com uma 
inquietação feroz, elas vão gritar obscenidades, 
mentirem e rugirem com raiva para os seus alvos. 
Satanás e seus demônios estão com uma terrível raiva 
agora e eles vão atacar todos e qualquer um em seu 
caminho, que proclama a Palavra de Deus, durante estes 
tempos. 
As almas, que estão cheias de traços associados com 
o diabo, como orgulho, arrogância e um respeito 
exagerado pela sua própria inteligência humana 
imperfeita, serão as primeiras na fila, para atacar 
aqueles, que conduzem o Meu exército 
Remanescente. Cada tática, cada ação e cada ataque 
verbal será atado com um ódio profundo e duradouro, 
pelas almas que eles vão atacar. Seus ataques 
resultarão sempre como se vocês, as vítimas, tivessem 
sido chutado no estômago - um ataque satânico clássico. 
Quando vocês ouvirem calúnias, falsas acusações e 
difamações contra vocês, Meus queridos seguidores, 
então vocês vão saber, que isso nunca poderia vir de Mim, 
seu Jesus. Eu não dou a nenhum homem autoridade para 
julgar outro, falar mal do outro ou lançar calúnias sobre a 
espiritualidade de uma outra alma, aos olhos de Deus. 
Somente Eu, Jesus Cristo, posso julgar os homens por 
seus pecados. A ninguém mais foi dado esse direito, pois 
isso pertence somente a Mim. 
Quando vocês julgam o outro em Meu Santo Nome, 
com ódio em seus corações, vocês também serão 
julgados por Mim, de acordo com suas obras. Quando 
vocês ferirem outro filho de Deus e os declararem 
como mal, então vocês também serão julgados como 
mal aos Meus Olhos. Olho por olho - este será o seu 
castigo. Vocês podem pensar que são justificados, quando 
difamam outra alma em Meu Nome, mas em vez disso, 
vocês são inimigos aos Meus Olhos. Aqueles, que se 
exaltam diante de Mim, alegando que seu conhecimento 
humano de assuntos espirituais tornam-lhes superiores, 
então eles devem saber, que vão tornar-se nada. Quando 
vocês Me negarem e declararem que a Minha Santa 
Palavra vem da boca do maligno, então vocês têm 
assinado o seu destino, e nunca vão ver o Meu Rosto. 
Nenhuma Misericórdia pode ser sua, pois vocês 
blasfemaram contra Mim. 
A Minha advertência a quem Me trair é esta: Lutem contra 
Mim, e vocês nunca vão ganhar! Meu Poder é Todo-
Poderoso. Nenhum homem vai Me derrotar. No entanto, 
muitos vão quebrar o Meu Coração, pois eles tentam 
competir Comigo, declaram ser maiores do que Eu, 
dizendo que seu conhecimento é superior ao Meu. Vão 
para longe de Mim, vocês homens e mulheres ingratos - 
os seus pecados de blasfêmia nunca serão esquecido! 
Jesus Cristo, Salvador da Humanidade 
 
962. Assim como Seus filhos ingratos se 
levantam contra a Sua Aliança Toda-
Poderosa, assim também a Ira do Meu Pai 
aumentará ainda mais 
Recebido segunda-feira, 4 de novembro de 2013, 16:00 
 
Minha muito amada filha, os filhos de Deus devem 
entender a enormidade da grande batalha, que está 
ocorrendo entre o Meu amado Pai e o maligno. Poucos 
de vocês jamais poderiam 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. Como a 

batalha se trava, ela vai engolir almas, em todos os 
lugares. Em particular, ela vai atrair as almas 
daqueles, que estão em trevas e que realmente não Me 
conhecem, para lutar contra aqueles, cujos nomes 
estão no Livro da Vida. Aqueles que não Me conhecem, 
que não acreditam em Mim, que não acreditam em Meu 
Pai, e que não acreditam que Satanás existe, vão assistir 
nas laterais como os dois exércitos Cristãos se chocarão 
na Terra. Estes dois lados pertencem as Igrejas Cristãs. 
Os Cristãos de ambos os lados vão sofrer a maior 
perseguição e eles vão ser puxados em todas as direções, 
para incentivá-los a Me deixar. 
Almas inocentes serão feridas pelo ódio mostrado a elas 
pelos inimigos de Deus, e Satanás vai usar ambos os 
lados como peões em uma agenda cheia de ódio, que 
resultará em uma desolação terrível na Terra. A desolação 
será causada pelos pecados dos homens e pela sua 
traição a Mim. Sua rejeição por Deus, Meu Pai, será 
evidente, quando decidirem mudar as Leis, 
estabelecidas pelo Seu Comando, para que possam 
torná-las aceitáveis em suas vidas pecaminosas. 
Saibam que isso irá resultar em uma punição terrível! 
Assim como Seus filhos ingratos se levantam contra a Sua 
Aliança Toda-Poderosa, assim também a Ira do Meu Pai 
aumentará ainda mais. Aqueles, que se preparam para 
Minha Segunda Vinda, serão bloqueados em uma espécie 
de prisão, quando eles forem forçados a engolir mentiras. 
Se eles se recusarem a aceitar as heresias, que serão 
forçadas goela abaixo, eles serão expulsos de suas 
igrejas. Minha Palavra em breve será esquecida. Tudo 
que Eu os avisei, ocorrerá exatamente como Eu lhes 
falei. Aqueles, que são cegos para a Verdade, preferem 
viver uma mentira, porque será mais fácil aceitar mentiras, 
pois elas vão ser muito atraente na maneira em que elas 
forem apresentadas a eles. 
Heresias serão apresentadas às massas como parte 
de uma nova constituição na Minha Igreja, que não 
tem nada a ver Comigo. Todos vão clamar para aceitar 
isso, pois não ficam alertas aos tempos, dos quais eles 
foram avisados, sobre a preparação para o Grande Dia. 
Agora vocês têm que se preparar para este Dia! Vocês 
devem afastar-se, quando Minha Divindade for desafiada, 
pois vai ser de muitas maneiras, dentro da Minha Igreja na 
Terra. Comprometam-se com os Meus inimigos, e 
vocês não vão ganhar. Ignorem-nos! Rezem por suas 
almas e preparem as suas próprias, pois logo tudo 
isso vai acabar. Seu Jesus 
 
963. A Luz de Deus vai brilhar em vocês e 
Eu prometo que vocês não vão se sentir 
sozinhos 
Recebido terça-feira, 5 de novembro de 2013, 11:00 
 
Minha muito amada filha, Deus já começou os 
preparativos finais, para garantir que a salvação seja 
trazida para todos os Seus filhos. Muitos de vocês se 
esquecem o que significa exatamente a Segunda Vinda, e 
por isso não se preparam. Muitos de vocês não acreditam 
que isso vai acontecer logo, mas acham que acontecerá 
em um futuro distante. Então, somente aqueles, que estão 
realmente preparados, estarão prontos para 
cumprimentar-Me, seu Noivo, vestidos e apresentados a 
Mim como é condizente. Outros estarão dormindo, 
despreparados e confusos. Alguns não vão acreditar em 
Mim, até que Eu seja visto em todas as partes do mundo. 
Alguns vão morrer de choque, mas a maioria será 
preenchida com alegria e admiração. Aqueles, que se 
deixaram enganar, serão perdoados se eles Me 
implorarem para conceder-lhes imunidade. 
Infelizmente, muitos recusam a Minha Misericórdia, 
porque os seus corações se transformaram em pedras e 
nada vai abri-los. 
O tempo pela frente será cheio de grandes revelações e 
de Graças especiais derramadas sobre vocês. Eu faço 
isso, para torná-los mais forte e mais forte, para que vocês 
não venham vender suas almas em troca de atrações 
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mundanas. Mais e mais de vocês vão se aproximar de 
Mim e quando Eu falar com as suas almas, vocês vão se 
sentir em paz em meio do horror da grande apostasia. 
Quando vocês assistirem a esse horror, vocês estarão 
melhor equipados, para resistir a este e ajudar aos outros. 
A Luz de Deus vai brilhar em vocês e Eu prometo que 
vocês não vão se sentir sozinhos, mesmo se forem 
rejeitados por aqueles, que não sabem o melhor. 
Quando Eu andei na Terra, os Fariseus afastaram 
muitos de Mim. A mesma coisa vai acontecer agora. 
Muitos de vocês serão incentivados a, não só rejeitar 
Meu Apelo do Céu neste momento, mas os Meus 
Ensinamentos. Meus Ensinamentos nunca podem ser 
mudados, porque eles são a Verdade e só a Verdade 
pode salvá-los. Seu Jesus 
 
964. Todas as revoltas, que vão 
testemunhar, serão testemunho da Verdade 
das profecias dadas ao Meu João no Livro 
do Apocalipse 
Recebidos quinta-feira, 7 de novembro de 2013, 18:35 
 
Minha muito amada filha, o momento para o novo 
começo está próximo. Como a Grande Tribulação 
continua a ser sentida, muitos eventos acontecerão. 
Os inimigos dentro da Minha Igreja vão, sem qualquer 
sentimento de vergonha, tentar dizer, que uma nova igreja 
mundial secular, que acolhe todos os pecadores e todas 
as religiões, foi aprovada por Deus. Quando aqueles em 
Minha Igreja receberem o mundo secular, ela deixará de 
seguir a Verdade. Quando você for Meu verdadeiro 
seguidor, sua fé será vista em suas ações e obras. 
Quando você for Meu, você permanecerá fiel à Palavra 
de Deus. Quando você mantiver Minha Palavra, você 
será obediente a tudo o que Eu lhe ensinei. E se você 
não for Meu, você vai amaldiçoar seus irmãos e irmãs. 
Se você não for Meu, você vai odiar aqueles que são 
Meus. Quando você achar que terá a vida eterna, sem 
ter que conquistá-la, então você está muito enganado. 
Se vocês dizem que o pecado é natural e que só um Deus 
justo e correto perdoará todos os pecados, então isso é 
verdade. Mas se vocês acreditam que a vida eterna é seu 
direito natural e que vocês não precisam se arrepender 
primeiro, então vocês estão negando a Verdade. Eu amo 
cada um de vocês. Eu nunca seria cruel, grosseiro, 
vicioso, abusivo, ou prejudicaria qualquer um dos 
filhos de Deus. Mas, Eu nunca vou abrir a porta do Meu 
Reino a qualquer pecador, a menos que eles mostrem 
verdadeiro arrependimento por seus erros. Quando Eu 
levo vocês para a salvação, Eu abro todas as portas, para 
que Eu possa recebê-los no último dia. Muitas portas 
estão se abrindo agora, mas poucos estão entrando nelas. 
Nenhum de vocês entrará em Meu Reino, a menos que 
obedeçam a Minha Palavra, dada a vocês nos Santos 
Evangelhos. Sua fé deve ser pura. Seu amor um pelo 
outro deve ser genuíno e sua obediência a Minha Palavra 
obterá para você o Dom da vida eterna. 
Muitos que se chamam Cristãos são desleais a Minha 
Igreja. Vocês recebem-Me na Santa Comunhão com 
almas enegrecidas! Vocês ignoram os Meus 
Ensinamentos e toleram pecados, que vocês acham 
ser insignificantes aos seus olhos! Vocês espalham 
mentiras com uma língua perversa sobre os outros e 
vocês condenam muitos em Meu Santo Nome! A vocês 
foi dada a Verdade nos Santos Evangelhos, e ainda não 
praticam o que lhes ensinam! Meu Amor por vocês 
significa que, embora muitos de vocês não vão ganhar a 
Salvação, que Eu dei ao mundo por Minha morte na Cruz, 
Eu ainda vou dar a todos a chance de ver a Verdade 
durante a Minha Divina Misericórdia, quando Eu vier ante 
vocês (no GRANDE ALERTA) para ajudá-los a decidir se 
vão ou não aceitar Meu Presente. 
Todas as revoltas, que vocês estão prestes a 
testemunhar, serão testemunho da Verdade das profecias, 
dadas a Meu amado João, no Livro do Apocalipse. 
Quando vocês verem a Igreja celebrar a união com o 

mundo secular, vocês vão saber que chegou o momento 
para a Minha Missão, recolher as almas em todo o mundo. 
Seu Jesus 
 
965. Mãe da Salvação: Quando uma 
missão, que professa falar a Palavra de 
Deus, é falsa, não haverá ódio contra ela 
Recebido sexta-feira, 8 de novembro de 2013, 12:09 
 
Meus queridos filhos, como queridos pequeninos de Deus, 
vocês nunca devem permitir que os desacordos se 
transformem em ódio um pelo outro! O maligno cria 
sofrimentos terríveis entre vocês, por espalhar sua mal 
infestação, especialmente, contra os escolhidos videntes e 
profetas de Deus. 
Quando Deus está presente em uma Missão, que é 
sancionada por Ele na Terra, a fim de salvar almas, 
Satanás vai atacá-la sempre. Vocês vão conhecer os 
verdadeiros profetas de Deus pela perseguição e pelo 
ódio, que é mostrado a eles. Vocês vão conhecê-los 
pela rejeição pública de suas missões e as ações 
perversas, provocadas por outros contra eles. 
Quando uma Missão, que professa falar a Palavra de 
Deus, é falsa, não haverá ódio contra ela, porque Satanás 
nunca vai atacar publicamente aqueles, que ele engana. 
Quando Meu Filho torna-se conhecido, Ele será 
sempre violado, como o pecado dos homens os 
separam de Deus. Quando Meu Filho andou na Terra, 
onde quer que Ele ia, eles gritavam contra Ele. Eles 
amaldiçoavam Ele e atiravam pedras contra Ele e a 
todos aqueles, que O seguiam. E enquanto eles 
declaravam que Ele era uma fraude, eles bajulavam os 
muitos falsos profetas, que tentavam competir com 
Ele. O mesmo será verdade, quando Ele fizer sua 
última viagem, para reunir todos aqueles, que 
permanecem Nele e com Ele. Ele vai unir todos aqueles, 
que vivem por Seus Ensinamentos e que permanecem 
verdadeiros e humildes servos. Então, com a ajuda da 
Sua Igreja Remanescente, Ele vai lutar até o fim, para 
salvar tantas almas quanto possível, incluindo as almas de 
todos os Seus inimigos e todos aqueles, que se recusam a 
aceitá-Lo. 
Se vocês amam o Meu Filho, vocês não devem machucá-
Lo nunca, por odiar o outro! Meu Filho disse que vocês 
não podem permanecer em união com Ele, se há ódio em 
seus corações. 
Rezem, rezem, rezem para que todos vocês, que 
declaram ser Cristãos, sigam o exemplo dado por Meu 
Filho. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
966. Em breve, muitos vão começar a usar 
seu conhecimento da ciência, para avaliar 
os Santíssimos Evangelhos 
Recebido sábado, 9 de novembro de 2013, 11:48 
 
Minha muito amada filha, em breve muitos vão começar a 
usar seu conhecimento da ciência, para avaliar os 
Santíssimos Evangelhos. Em vez de declarar a Verdade 
da Minha Palavra, que vem da Sabedoria de Deus, eles 
vão começar a torcê-la, de modo a dar-lhe uma imagem 
mais moderna. 
Todas as Minhas Palavras, contidas nos Santos 
Evangelhos, serão interpretadas de forma diferente. 
Eles vão dizer que a Minha Palavra significa algo 
novo, que vai ser mais relevante no mundo de hoje. 
Eles vão tentar dar exemplos de como Eu iria ensiná-
los, se Eu andasse na Terra neste momento. Longe vai 
ser a simplicidade da Palavra de Deus, que é para todos. 
Aqueles, que são inteligentes, bem informados e que são 
orgulhosos do progresso dos homens no mundo da 
ciência, começarão então a fazer declarações insultuosas. 
A Igreja vai abraçar novas assim chamadas 
descobertas científicas, que irão desacreditar o que 
está contido na Bíblia Sagrada. Eles vão revelar o que 
eles dizem que vão ser novas evidências, que lançam 
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dúvidas sobre a forma como o mundo foi criado. 
Então, eles vão dizer que muito do que está contido na 
Bíblia são apenas metáforas, projetadas para criar a paz 
entre os homens. Eles vão usar a mensagem de 
humanismo, amor um do outro, em termos de sua 
capacidade de cuidar dos pobres, ignorantes e 
carentes, como um substituto para a Verdade, que 
lhes foi dada nos Evangelhos. Então, as novas falsas 
doutrinas, que parecerem similares à Verdade, serão 
abraçadas pelos sacerdotes, e somente aqueles, que 
permanecerem firmes à Minha Palavra, vão manter a 
Verdade viva. 
Meus queridos seguidores, quando vocês acham que 
muitos poucos vão ouvir mais a Verdade - a Palavra de 
Deus - então vocês devem consolar uns aos outros! Vocês 
devem continuar a lembrar àqueles em Minhas Igrejas, 
que vão aplaudir as heresias, que serão introduzidas, 
sobre a Verdade, porque muitos deles não serão mais 
sábios. Tão longe eles vão estar de Mim, que eles vão 
aceitar prontamente essas mudanças. Será muito mais 
fácil para aqueles com pouca fé, aceitar a palavra dos que 
exigem reformas, que permanecerem fieis à Palavra de 
Deus. 
A chamada para as primeiras mudanças será feita em 
breve. Com uma doçura que vai acalmar e uma 
conversa apaixonada sobre a necessidade de 
levantar-se como um mundo unido - para mostrar 
amor e tolerância para todos - vocês vão ser levados 
para o maior erro. Muitos vão ficar chocados com a 
rapidez, como a Minha Igreja parece abraçar o mundo 
secular. Muitos vão estar encantados com a maneira, em 
que as diferentes religiões, pagãs e hereges lutarão para 
aderirem a esta nova igreja mundial de caridade. Eles vão 
dizer: "Finalmente uma igreja que é tolerante, se estendeu 
a todos." Já não vão sentir mais vergonha de mostrar 
desobediência a Deus. Em vez disso, eles 
orgulhosamente proclamarão, que seus pecados 
miseráveis não são apenas aceitáveis aos Olhos de Deus, 
mas eles não são mais considerados pecados. Isto irá 
criar uma grande alegria por toda parte. 
Pela primeira vez na história, aqueles, que conduzem 
a Minha Igreja em erro, vão ser amados, adorados e 
praticamente nenhuma crítica vai ser feita sobre eles. 
A maior heresia, ainda não vista desde a Minha morte na 
Cruz, vai devorar agora a Minha Igreja na Terra. Eles vão 
encher Minha Igrejas com símbolos pagãos 
insultantes, e Eu vou estar longe de ser visto. E, 
enquanto eles encherem os edifícios, que criaram para Me 
adorar, Minha Verdadeira Igreja, composta por aqueles 
que permanecem fiéis à Verdade, vai se tornar o único 
Verdadeiro Templo de Deus, pois eles nunca vão aceitar a 
profanação do Meu Corpo. Sua fé vai capacitá-los para 
espalhar os Evangelhos e manter a Chama do Espírito 
Santo acesa. Seu Jesus 
 
967. Deus Pai: Nenhuma avaliação 
científica fará sentido, quando dois sóis 
forem vistos 
Recebido domingo, 10 de novembro de 2013, 15:00 
 
Minha querida filha, o Meu Desejo é reunir todos os Meus 
filhos, muito em breve, para testemunhar Minha 
Promessa. Meu Grande Presente virá no meio da terrível 
perseguição espiritual, quando tudo o que Eu Sou vai ser 
negado. Novos deuses, nenhum dos quais existem, serão 
apresentados ao mundo. Cobertos com uma brilhante 
fachada, eles serão  
projetados, para impedir toda a crença em Minha 
Existência. Toda esta heresia vai extinguir a Luz de Deus. 
Logo, as estrelas deixarão de brilhar com a sua 
grande intensidade. Em breve, novos sinais 
inesperados, que desafiam toda a compreensão 
humana da ciência, serão mostrados por Mim, para 
um mundo descrente, enquanto o início da Minha 
Intervenção for revelado. Nenhuma avaliação científica 
fará sentido, quando dois sóis forem vistos. Nenhuma 

definição, pelo conhecimento limitado do homem, fará 
sentido. No entanto, eles vão levar cada sinal, dado ao 
mundo do Céu, e dizer 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 neguem isso, pois quando vocês 
fizerem isso, vocês vão seguir uma falsa doutrina! Cada 
intervenção do Céu - e haverá muitas - será explicada. 
Quando vocês virem esses sinais, saibam que o Dia da 
Segunda Vinda está próxima! 
Peço-lhes, queridos filhos, para nunca negar-Me ou negar 
a Minha Promessa, de trazer ao mundo a paz definitiva e 
a reconciliação, que é sua, se vocês aceitá-la nos Meus 
termos, e não nos seus próprios termos. Enfim Minha 
Vontade está prestes a ser realizada. Para prepará-los, 
Eu vou apresentar muitos milagres ao mundo nos 
céus, no universo e no sistema planetário. Quando 
vocês assistirem estes eventos, Eu quero que vocês 
sejam felizes, pois vocês vão saber depois, que Eu estou 
anunciando o Retorno do Meu Filho, para completar a Sua 
Promessa da salvação eterna. 
Enxuguem as lágrimas dos seus olhos! Eu sei o quão 
difícil suas provações serão. Refiro-Me a todos os Meus 
filhos, incluindo crentes e não crentes, assim como aos 
culpados de pecados terríveis - nenhum de vocês será 
excluído. Quando vocês se reconciliarem com Meu Filho, 
vocês vão se tornar parte Dele e vocês vão reinar com Ele 
no Paraíso, para sempre. 
Seu amado Pai, Deus, o Altíssimo 
 
968. Mãe da Salvação: A salvação é sua, 
somente através da reconciliação com 
Deus 
Recebido domingo, 10 de novembro de 2013, 15:20 
 
Minha querida filha, Meu papel como Mãe da Salvação é 
para lembrá-los de tudo, o que Eu lhes disse, desde 
séculos. Amem-se uns aos outros, como Meu Filho lhes 
ama! Mostrem compaixão por todos, e especialmente para 
aqueles, que os perseguem! Ouçam o que Eu revelei 
para os visionários de La Salette e Fátima e estudam-
nos em grandes detalhes! Pouco do que Eu instruí, foi 
realizado por vocês. Meus avisos foram demitidos e as 
consequências de ignorar o que foi dado a vocês, 
agora vai se tornar uma realidade. 
Quando o Céu revela mensagens para a Humanidade, é 
como comunicar com uma grande fortaleza de pedras. 
Algumas das Minhas revelações atravessaram e foram 
seguidas. Muitas foram simplesmente descartadas por 
aqueles de pouca fé, e a fortaleza se tornou impenetrável 
contra a intervenção do Céu, dada a vocês para aumentar 
a sua fé e para mantê-los seguro nos Braços de Deus. 
Meu papel como Co-Redentora significa, que o Meu 
poder contra o diabo tem sido reforçado, de uma 
forma, que não foi concedida a Mim por Deus antes. 
Portanto, agora é o momento, em que toda a devoção 
a Mim vai ser cuidadosamente descartada, pelos 
inimigos do Meu Filho. Quando a veneração a Mim for 
apressada e quando o pedido para proteger os Países 
contra o comunismo for torcido, então os Meus 
desejos não foram realizados. Eu vou, a partir de 
agora, ser uma raridade no patrocínio oficial, 
normalmente oferecidos a Mim, a Mãe de Deus, nas 
Igrejas do Meu Filho na Terra. Meu poder contra a besta 
será evitado pela remoção da Minha imagem, Meu Santo 
Rosário e outras devoções a Mim de muitas Igrejas 
Católicas. 
Em seguida, os templos de Deus irão remover todos 
os vestígios do Meu Filho, Jesus Cristo, em 
preparação para a besta, que virá e sentar-se no trono 
no maior 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 seus pecados, se 
vocês levarem uma boa vida. As pessoas vão começar a 
acreditar em suas próprias opiniões, sobre o que as 
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tornam boas aos Olhos de Deus. Mas vocês nunca devem 
esquecer de que a salvação, um Presente para cada 
pecador no mundo, nunca pode tornar-se deles, a menos 
que peçam a Deus para perdoá-los, primeiro. Este é o 
núcleo da Aliança, que foi adquirido pela raça humana 
com a morte do Meu Filho na Cruz. Jesus Cristo venceu, 
para o mundo, a salvação do pecado e o Dom da Vida 
Eterna. Para receber este Presente, vocês têm que pedir a 
Deus para perdoá-los dos seus pecados! 
A salvação é sua, somente através da reconciliação com 
Deus. Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
969. Os castigos de Meu Pai têm começado 
e o mundo irá testemunhar muitos mais 
transtornos ecológicos 
Recebido terça-feira, 12 de novembro de 2013, 15:52 
 
Minha muito amada filha, é um erro acreditar que Deus 
não infligiria Sua Justiça no mundo neste momento. Os 
castigos de Meu Pai têm começado e o mundo irá 
testemunhar muitos mais transtornos ecológicos, pois a 
purificação da Terra começa. 
Os preparativos já estão em andamento, e em breve os 
inimigos de Deus serão eliminados e punidos, pois nunca 
vão voltar e pedir a Minha Misericórdia. A Ira do Meu Pai é 
grande e ai daqueles, que desafiam a Palavra de Deus, 
pois eles serão derrubados e pisoteados, enquanto a 
limpeza final da Terra irá colidir com a infestação do 
maligno - tudo ao mesmo tempo. 
Quando vocês verem os elementos da natureza reagir 
ferozmente, vocês vão saber que a Mão de Justiça tem 
caído. O orgulho dos homens, sua auto-obsessão e sua 
crença na sua própria inteligência falha em assuntos 
espirituais, trouxe sobre a raça humana o derramamento 
de fogo dos quatro copos nos quatro cantos da Terra. 
Vocês têm ignorado as advertências, e assim a batalha, 
para destruir o pecado, começou bem e verdadeiramente.  
Jesus Cristo, o Filho do Homem 
 
970. O primeiro sinal será este: a Terra vai 
girar mais rápido. O segundo sinal, o sol 
vai parecer maior, mais brilhante e começar 
a girar. 
Recebido terça-feira, 12 de novembro de 2013, 20:30 
 
Minha muito amada filha, como Meu tempo se aproxima, 
muitos vão estar dormindo, mas aqueles que são 
abençoados, com os olhos abertos para a Minha Luz, vão 
conhecer os sinais. A eles também serão dadas as 
bênçãos para se prepararem e só àqueles, que se 
agarrarem a Mim, serão capazes de suportar as 
mudanças. 
Quanto mais se aproxima o Dia da Minha Grande Vinda, 
mais pessoas, que dizem que amam a Deus, vão se 
afastar de Mim. Mesmo aqueles, que dizem que são 
santos e exaltam-se dentro da hierarquia da Minha Igreja 
na Terra, não serão capazes de ver a Verdade. Eles não 
vão ver a Verdade, porque vão estar muito ocupados 
atendendo questões e cerimônias, que serão um insulto 
para Mim. 
O primeiro sinal será este: a Terra vai girar mais 
rápido. O segundo sinal, o sol vai parecer maior, mais 
brilhante e começar a girar. Ao lado dele, vocês vão 
ver um segundo sol. Então, o tempo fará o mundo 
tremer e as mudanças vão significar que muitas partes 
da Terra serão destruídas. Essas punições - e haverá 
muitas - vão tirar a Humanidade da sua arrogância, para 
que as almas implorem a Misericórdia de Deus. Nada 
mais vai agitar os corações de pedra daqueles, que 
baniram o Amor de Deus de suas vidas. 
O pecado da Humanidade irá aumentar rapidamente, e o 
pecado da idolatria vai triplicar em volta da Terra. O 
paganismo, vestido como monarquia real, vai se infiltrar na 
Minha Igreja na Terra. Quando os pagãos abraçarem a 
Minha Igreja, não será para adorar a Deus. Quando os 

pagãos, os ateus e outros não crentes, que 
aparentemente rejeitam a Existência de Deus, abraçarem 
a Minha Igreja, não será para Mim, Jesus Cristo, que eles 
vão dobrar seus joelhos. Quando a Minha Igreja declarar 
que acolhe a todos, não se deixem enganar! Isso não 
significa que eles acolhem os pagãos em Minha Igreja, 
para que eles possam se curvar diante do Meu 
Tabernáculo. Não. Mas será para desfilar a idolatria, 
causada pelo pecado do orgulho, diante de Mim, para 
profanar os Santos e Sagrados Tabernáculos. Eles 
vão colocar símbolos pagãos em Meus Altares e exigir 
que congregações desavisadas se curvem e aceitem 
os seus irmãos e irmãs, com graça e generosidade. 
Será pedido a todos para negarem a Verdade, de modo a 
acolher os falsos adoradores, que pisarão em Meus 
Altares. Em seguida, a Mão de Deus cairá. 
Guerras vão se espalhar; terremotos vão agitar os 
quatro cantos da Terra e a fome vai pegar a 
Humanidade e cada gesto perverso e insulto feito 
diante de Deus resultará em um terrível castigo. 
Quando aqueles, que aceitam a Minha Misericórdia 
liderarem a Minha Igreja - cada demônio vai amaldiçoar 
estes filhos de Deus. Para protegê-los, Deus vai intervir e 
ai daqueles, que cuspirem no Rosto do seu Criador! 
Chegou a hora. Aqueles, que Me amaldiçoam, vão sofrer. 
Aqueles, que Me seguem, vão viver através desta 
perseguição, até o Dia, em que Eu vier para levá-los em 
Meus Braços Misericordiosos. E depois, apenas aqueles 
que permanecerem, porque recusaram Minha Mão de 
Misericórdia, serão entregues a besta, que idolatravam e 
da qual eles procuravam prazer. 
Muitas pessoas Me rejeitarão, até o fim. Dois terços vão 
cuspir em Mim, lutar contra a Minha Intervenção e gritar 
todo tipo de obscenidades para Mim. À medida que o Dia 
se aproxima mais e mais, o ódio contra Mim vai ser 
testemunhado para que todos possam ver. Mesmo 
aqueles, que derem ao mundo a impressão de que eles 
honram a Deus, vão amaldiçoar-Me em voz baixa. 
O dia, em que o engano da besta for exposto para que 
todos possam ver, será um dia que ninguém vai esquecer. 
Pois neste dia o mundo vai ver o impostor, o Anticristo, 
subir com Minha Coroa na sua cabeça - vestido com 
vestes vermelha - será o dia, em que o fogo vai derramar 
da sua boca. Como finalmente o horror vai afundar, fogo 
vai envolvê-lo e todos aqueles, que prometeram lealdade 
a ele, serão lançados no abismo. E então Eu virei, como 
Eu lhes disse. Eu vou levantar a Minha Igreja e unir o 
mundo em união com a Santa Vontade do Meu Pai, e 
enfim a paz reinará. 
Tudo, o que Eu lhes disse, é Verdade. Tudo isso vai 
acontecer, vai acontecer como Eu lhes disse. Isso vai 
acontecer rapidamente, pois apesar da Minha Ira, que é 
causada pela hipocrisia e ingratidão dos homens, Eu 
venho finalmente só para colocar fim a esse sofrimento. 
Eu venho para salvar todos os pecadores, mas muitos não 
vão querer ser salvos. 
Sejam fortes, Meus amados seguidores, pois Eu irei 
proteger todos os pecadores, que aceitarem a Minha Mão 
de Misericórdia durante o GRANDE ALERTA. Então, cada 
filho de Deus, crentes e não crentes, serão incluídos nesta 
Grande Intervenção do Céu. Mas depois deste momento, 
os Anjos de Deus vão dividir os bons dos maus. O tempo 
é curto. Seu Jesus 
 
971. Nunca antes a sua fé foi testada assim 
como vai ser agora 
Recebido quinta-feira, 14 de novembro de 2013, 12:00 
 
Minha muito amada filha, a Luz de Deus brilha sobre 
todos os Seus filhos, que estão em união Comigo, 
Jesus Cristo, neste momento. Todos os Cristãos no 
mundo, que vivem pela Minha Palavra, que comem o 
Meu Corpo e bebem o Meu Sangue, vão experimentar 
um sofrimento espiritual como nenhum outro, por 
causa de sua crença em Mim. Refiro-Me a todos os 
Cristãos, que vivem pela Verdade, que se comportam 
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como Eu lhes ensinei e que seguem os Meus 
Ensinamentos, Palavra por Palavra. 
Todos aqueles, incluindo aqueles que nunca ouviram falar 
destas, Minhas Mensagens para o mundo, em breve 
entenderão o que é viver em Mim e Comigo. Nunca antes 
a sua fé foi testada assim como vai ser agora e, 
infelizmente, muitos não serão capazes de suportar as 
pressões, que terão que enfrentar, por causa do ódio que 
será mostrado a eles. Eles vão fazer todo o possível, para 
manterem-se fieis aos Santos Evangelhos, mas, ao fazer 
isso, eles vão atrair ódio terrível e eles serão chamados de 
mentirosos. Não vai demorar muito, e todos os Cristãos, 
que desafiadoramente proclamam a Minha Palavra, vão 
ser acusados de serem valentões da direita, em que os 
verdadeiros culpados serão os que lançam o abuso sobre 
eles. 
Exorto a todos vocês a permanecerem em silêncio e 
nunca respondam aos valentões, que tentam destruir 
a sua fé e amor por Mim! Aqueles, que vão cuspir 
veneno e gritar com vocês, precisam das suas 
orações e perdão. Rezando para essas almas, vocês 
vão destruir a influência de Satanás e ele vai ter 
dificuldade para desabafar sua raiva em vocês. 
Rezem, rezem, rezem por todos aqueles, que serão 
usados como peões na luta amarga para desmantelar a 
Minha Igreja na Terra! Por favor, rezem esta Cruzada de 
Oração, para resistir a perseguição religiosa. 
 
Cruzada de Oração (126): Para suportar a perseguição 
religiosa 
 
Querido Jesus, ajudai-me a resistir a qualquer tipo de 
perseguição em Vosso Santo Nome! Ajudai aqueles 
que caem em erro, na crença de que dão testemunho 
da Vossa Missão! Abri os olhos de todos aqueles que 
podem ser tentados a destruir os outros, por meio de 
atos, ações ou gestos maus! Protegei-me contra os 
inimigos de Deus, que se levantarão para tentar 
silenciar a Vossa Palavra e tentar banir-Vos! 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 a Verdade, ensinada por Vós e a permanecer 
sob Vossa Proteção, para sempre! Amém. 
 
Vão, todos vocês que realmente Me amam e sigam tudo o 
que Eu os ensinei! Amem-se uns aos outros, como Eu 
lhes disse. Nunca mostrem ódio pelos outros! Em vez 
disso, rezem por aqueles, que os perseguem! Mostrem 
amor, quando o ódio for mostrado para vocês, porque esta 
será a sua arma contra o poder do mal. Seu Jesus 
 
972. Você vai ficar sozinho diante de Mim - 
sem ninguém ao seu lado 
Recebido sexta-feira, 15 de novembro de 2013, 20:00 
 
Minha muito amada filha, pela Autoridade do Meu Pai, 
Deus o Altíssimo, Eu gostaria de informar todos 
aqueles que estão sofrendo, em Meu Nome, que o 
momento está próximo que o GRANDE ALERTA 
acontecerá.  
Aqueles de vocês, a quem foi dado conhecimento 
deste, Meu Grande Dia da Misericórdia (o GRANDE 
ALERTA), vão ver os sinais em breve. Vocês devem 
confessar seus pecados diante de Mim, para que 
estejam preparados adequadamente para este evento, 
que vai chocar 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. Vocês devem confiar 
em Mim e reunir-se em oração, para que as almas em 
trevas não morram antes que Eu lhes conceda imunidade 
por seus pecados. Olhem agora em seus corações e 
almas e vejam-nos como Eu vejo! O que você veem? 
Vocês serão capazes de ficar diante de Mim e dizer: 
"Jesus, eu faço tudo o que Vós deseja de mim, para viver 
a vida que Vós espera que eu vivo."? Vocês vão dizer: 
"Jesus, eu Vos ofendo, porque eu não posso evitar, por 

favor, tenha piedade da minha alma!"? Ou vocês vão 
dizer: "Jesus, eu pequei, mas só porque eu preciso me 
defender."? 
Você vai ficar sozinho diante de Mim - sem ninguém ao 
seu lado. Eu vou mostrar-lhe a sua alma. Você vai ver 
cada mancha dela. Você vai reviver o pecado e, em 
seguida, Eu vou dar-lhe tempo para pedir-Me para lhe 
mostrar a Minha Misericórdia. Não porque você tem 
direito à Minha Misericórdia - mas só porque Eu decidi 
dar este Presente para você. 
Meu Dia vai amanhecer, inesperadamente, por meio dos 
sinais que serão mostrados a vocês com antecedência. 
Eu passei três anos, tentando abrir os seus olhos para a 
Verdade. Alguns de vocês já aceitaram. Outros têm 
jogado-a de volta no Meu Rosto. Agora é a hora da Minha 
Divina Misericórdia, e somente àqueles, que abrirem seus 
corações para Mim e que Me aceitarem, será dada a 
oportunidade de redimir-se. 
Sejam gratos por Meu Amor incondicional! 
Seu Jesus 
 
973. Pela primeira vez, bilhões irão 
converter e reconhecer Deus, o Deus Uno e 
Trino 
Recebido sábado, 16 de novembro de 2013, 22:17 
 
Minha muito amada filha, quando Eu vier ao mundo em 
Minha Divina Misericórdia (no GRANDE ALERTA), as 
pessoas vão ter a oportunidade de buscar a Minha 
Misericórdia, pois esta será a primeira confissão 
verdadeira, em que muitos deles terão participado.  
Todos, não importa quem eles são, vão experimentar esta 
Minha revelação única, abençoada pela Autoridade do 
Meu Pai. A Iluminação da Consciência (o GRANDE 
ALERTA) trará consigo muita dor, porque a dor, que 
as almas perdidas experimentarão, será tal, que elas 
não serão capazes de resistir ao choque. Tomado pela 
aflição, muitos vão desmaiar e entrar em colapso. Mas 
eles vão perceber o quanto suas almas precisam ser 
purificadas primeiro, antes de estarem prontas para entrar 
no Meu Paraíso Eterno. Essas pessoas, então, saberão 
o que se espera delas e elas vão sofrer a penitência 
por algum tempo, depois do Grande Evento. Muitas 
pessoas vão pensar que estão sonhando. Alguns vão 
pensar que é o fim do mundo, mas não será. No 
entanto, será o Alerta Final, dado à Humanidade, para 
ajudá-los a redimir-se diante de Deus. 
Pela primeira vez, bilhões irão converter e reconhecer 
Deus, o Deus Uno e Trino, e eles serão gratos pela prova, 
que será dada quanto à Existência do seu Criador. 
Alguns simplesmente se acovardarão da Minha Luz e 
isso vai trazer-lhes dor incrível e eles vão esconder-se 
e virar as costas sem um pingo de remorso em suas 
almas. Eles vão negar Minha Intervenção. E o resto vai 
se alegrar, quando experimentarem Meus Raios de 
Misericórdia, porque estas almas serão tão gratas por 
testemunharem a Minha Presença, que elas vão ser 
atraídas em direção da Minha Luz com facilidade e 
com um desejo da Minha Presença, que estará fora do 
seu alcance, pois este não será o momento dos 
Portões do Meu Novo Paraíso serem abertos. E assim, 
então elas vão ter que fazer penitência como Meus 
discípulos, em nome destas almas, que rejeitarão a Minha 
Mão de Misericórdia. 
Após a Grande Intervenção de Deus, para dar à 
Humanidade a oportunidade de preparar-se para Minha 
Segunda Vinda, o mundo vai fazer muitas perguntas. 
Alguns serão tão mudados dentro das suas almas, que 
eles vão dedicar muito tempo para ajudar a converter 
aqueles, a quem querem ajudar a salvar do engano. 
Outros ficarão arrependidos e vai demorar algum tempo, 
para que eles compreendam plenamente o significado da 
sua apresentação diante de Mim, e eles vão prestar muita 
atenção para reconciliarem-se Comigo. 
Em seguida, os inimigos de Deus negarão que o 
GRANDE ALERTA jamais aconteceu e eles vão 
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enganar milhões e levá-los a acreditar, que era um 
evento cósmico, quando a luz do sol alcançou todo o 
planeta por um único evento, causado pelo 
movimento da Terra sobre seu eixo. Nada poderia estar 
mais longe da Verdade! E, enquanto eles colocarem na 
frente todas estas causas, eles vão negar que Deus Existe 
e levarão muitos para longe de Mim. Infelizmente, muitos 
não vão voltar para Mim, e apenas com as Intervenções 
de Deus, quando Ele for forçado a punir Seus inimigos, a 
fim de trazê-los de volta aos seus sentidos, as almas 
podem ser purificadas. 
Sejam gratos por estas Misericórdias, pois sem este 
Presente de Deus, muitas poucas pessoas seriam 
capazes de entrar nos Portões do Paraíso! 
Seu Jesus 
 
974. Estou chegando para renovar a Terra, 
para libertar o homem de sua miséria, 
tristeza e pecado 
Recebido domingo, 17 de novembro de 2013, 14:00 
 
Minha muito amada filha, Eu quero que o mundo Me veja, 
seu amado Salvador, o Filho do homem, em toda a Minha 
Glória, de modo que sejam atraídos a Minha Divina 
Misericórdia. 
Quero que todos aqueles, especialmente aqueles que não 
acreditam em Deus, Me vejam e corram para Mim, 
primeiro. Eles são Minha primeira preocupação e Eu lhes 
digo isto: Vocês não Me conhecem. Vocês não Me 
veem. Vocês não querem acreditar em Mim, mas Eu os 
amo. Eu quero que vocês sejam parte do Meu Reino, 
para que Eu possa derramar sobre vocês todos os 
Presentes do Meu Novo Paraíso, Meu Novo Mundo, 
Meu Novo Começo. Eu quero vocês, suas famílias, 
seus parentes e amigos para serem um só Comigo e 
com toda a Humanidade. Vocês devem esperar até o 
grande evento (o GRANDE ALERTA), o dia em que o 
mundo for iluminado com Meus Raios e ficar parado 
por 15 minutos. Quando vocês verem e testemunharem 
isto, vocês não devem ter medo! Saibam então que Meu 
Amor é Divino e que o mundo, a partir deste dia, vai 
mudar além do reconhecimento. 
Não tentem fugir de Mim, pois Eu estou vindo com boas 
notícias. Eu estou chegando para renovar a Terra, para 
libertar os homens de sua miséria, tristeza e pecado. 
Estou vindo para destruir todo o mal no mundo, 
fornecendo a todos a prova da Minha Existência. Quando 
esta for dada a vocês, vocês devem Me permitir prepará-
los para a Vida Eterna, que Eu prometi. A vida eterna é 
uma vida, onde vocês vão viver Comigo de corpo e alma 
para sempre. Vou tirá-los da sua miséria e eliminar a dor, 
que vocês têm que suportar por causa da existência de 
Satanás, ele será banido por toda a eternidade. 
Não Me rejeitem, porque Eu não quero perdê-los! Eu 
Sou a sua salvação. Eu Sou a Verdade. Eu Sou o seu 
amado Jesus Cristo e em breve Eu vou finalmente 
fazer-Me conhecido no mundo, especialmente, para 
aqueles que não acreditam em Mim.  
Seu Jesus 
 
975. Venho apenas como um Deus de 
Misericórdia. Eu não venho para assustá-
los, pois Eu realmente amo cada um de 
vocês. 
Recebido segunda-feira 18 de novembro de 2013, 20:10 
 
Minha muito amada filha, todos devem preparar-se, para 
que estejam aptos para estar diante de Mim, porque 
Eu virei como um ladrão na noite e muitos não 
saberão o que está acontecendo. Por isso é 
importante, que cada um de vocês confesse a Mim 
agora! 
A Verdade da Minha Santíssima Palavra se tornará 
pronunciada, enquanto as versões torcidas por Meus 
inimigos irão substituí-la, e eles serão ousadas em seus 

esforços para enganá-los. Agora é a hora de se 
concentrar em suas próprias almas e no estado em 
que elas estão! Para os homens, que não acreditam em 
Mim, Eu digo: Quando Eu vier ante vocês, vocês ficarão 
aliviados por saberem Quem Eu Sou? Vocês virão 
Comigo? Eu vou levá-los e enxugar as suas lágrimas e 
vocês vão viver uma vida gloriosa, quando confessarem a 
Mim, e pedirem-Me para colocá-los dentro da Minha 
Misericórdia. 
Para os homens que creem em Mim: Vocês serão 
capazes de ficarem diante de Mim, sem vergonha? Vocês 
vão vir diante de Mim, sabendo tudo o que Eu os ensinei, 
com uma alma limpa? Não importa. Quando vocês 
disserem: "Jesus, me perdoe, eu quero seguir-Vos", então 
vocês serão salvos. 
Para os homens que creem em Mim, mas que acreditam 
que eles são exemplares e não têm necessidade de 
confessar: Vocês também estão aptos para vir diante de 
Mim? Quando Eu mostrar-lhes o estado das suas almas, 
vocês vão argumentar Comigo e dizer que estão aptos a 
vir diante de Mim, quando na verdade não estão? Se 
vocês não podem aceitar Meu Presente de Misericórdia e 
admitir seus crimes, então vocês vão ficar separados de 
Mim e Eu vou dar-lhes apenas mais uma chance de serem 
perdoados. 
Para toda a Humanidade: Peço-lhes, preparem 
primeiro as suas almas! Vocês devem corrigir todas as 
partes das suas almas, para que estejam prontos para 
estarem íntegros na Minha Presença, durante o GRANDE 
ALERTA! Se vocês não fizerem isso, vocês terão que 
suportar uma purificação dolorosa e seu Purgatório vai ser 
na Terra, antes do amanhecer do Dia da Minha Segunda 
Vinda! Exorto-os a rezarem esta Cruzada de Orações, 
para suas próprias almas e pelas almas dos seus entes 
queridos. 
 
Cruzada de Orações (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 nos prepararmos para 
confessar todos os nossos atos errados. A admitir 
nossas fraquezas.  A pedir perdão de todos os 
pecados. A mostrar amor àqueles que ofendemos.  
A pedir Misericórdia para a salvação. A nos 
humilharmos diante de Vós para que, no Dia da 
Grande Iluminação,  a minha consciência e a 
consciência dos meus entes queridos (nomeá-los 
aqui) sejam claras e que Vós inundeis a minha alma 
com Vossa Divina Misericórdia. Amém. 
 
Agora é o momento para lembrarem de tudo o que Eu os 
ensinei! Agora é o momento para examinar os Dez 
Mandamentos e perguntarem-se se vocês realmente 
viveram suas vidas em conformidade! 
Sejam honestos consigo mesmo, porque se vocês não 
forem, a vocês vai - de qualquer forma - ser mostrado 
como Me entristeceram em suas vidas! Mas, deixem-
Me dar-lhes conforto! 
Venho apenas como um Deus de Misericórdia. Eu não 
venho para assustá-los, pois Eu realmente amo cada um 
de vocês, não importa o que vocês fizeram, mas a Minha 
Paciência é limitada. Somente aqueles, que aceitam a 
natureza grave dos seus pecados contra Deus, podem ser 
envolvidos em Minha Divina Misericórdia. Aqueles que Me 
rejeitarem, terão pouco tempo para se redimirem, pois Eu 
irei separar as ovelhas dos cabritos. Um lado vai vir 
Comigo. O outro lado vai ficar e depois o Novo Começo 
será dado a conhecer a toda a criatura. Somente àqueles 
que Me amam, será dada a Vida Eterna. 
Prestem atenção agora a Minha Chamada, porque Eu 
faço isso, para garantir que o máximo possível de 
vocês estejam bem preparados, antes do Dia do 
GRANDE ALERTA! 
Seu Jesus 
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976. Naquele dia, Eu vou reunir os Vivos 
Recebido terça-feira, 19 de novembro de 2013, 20:00 
 
Minha muito amada filha, em muitas vidas Cristãs, tornei-
Me como um parente embaraçoso, Que deve ser servido, 
de vez em quando, mas é mantido fora da vista, em todos 
os momentos. Esta é a forma, como muitos dos que 
nasceram como Cristãos e que se afastaram de Mim, Me 
veem agora. Eu sou de pouca importância, e ainda assim, 
quando eles estão com problemas, vão chamar-Me, 
involuntariamente, porque é um hábito para eles. 
Por que, oh por que, eles não podem aceitar-Me? O que 
separou o homem de Mim? Por que Meus servos 
sagrados não conseguiram trazê-los para Mim? Meu 
sofrimento hoje é o mesmo da Minha Paixão e agora, 
aqueles, que foram fieis a Mim, em breve vão Me 
abandonar. Eles vão fazer isso, porque vão começar a 
reavaliar a sua compreensão de Quem exatamente Eu 
sou e o que Meu Pacto realmente significa - tudo por 
causa das heresias, que estão por vir. 
Todas homenagens a Mim, nas Minha Igrejas, em breve 
serão reduzidas a um mero aceno em Minha direção. Eles 
deixarão de fazer genuflexão ante Meus Tabernáculos. 
Eles não se curvarão e nem se ajoelharão diante de Mim, 
nem rezarão diante do Meu Corpo na Cruz, porque não 
será Minha Imagem, que eles serão convidados a venerar. 
Eu vou ser açoitado e vão fazer com que Eu pareça 
ridículo. Minhas Palavras serão transformadas em o 
palavreados mais peculiar e a verdade da Minha Morte 
na Cruz vai ser jogada fora. 
Neste momento, Minha Presença ainda é presente na 
Terra. Vocês não devem abandonar-Me, pois, quando 
vocês fizerem isso, Minha Luz será extinta e, em 
seguida, vocês vão ser engolidos pela escuridão. 
Somente aqueles, que permanecerem leais a Mim, 
podem reter a Minha Chama, e quando a Luz da Minha 
Igreja na Terra for reduzida, a apenas um leve brilho - 
então a chamada final será ouvida do Céu. Naquele 
dia, Eu vou reunir os Vivos. Os restantes ficarão com 
os inimigos de Deus, a quem eles deram a sua 
lealdade. Depois disso eles não vão experimentar 
nenhuma alegria. Seu Jesus 
 
977. Quando Eu vier como Rei da 
Misericórdia, nenhuma alma vai ficar em 
dúvida quanto a Quem Eu Sou e o Que Eu 
Sou 
Recebido quarta-feira, 20 de novembro de 2013, 14:15 
 
Minha muito amada filha, diga a todos os Meus seguidores 
– a todos aqueles que creem em Mim, Jesus Cristo - que 
eles devem dedicar tempo para Mim na oração a cada dia, 
a fim de salvar as almas daqueles, que estão perdidos 
para Mim. Pelas Graças, que Eu dou para vocês, desejo 
que em troca vocês ajudem a trazer-Me as almas 
daqueles, que quebram Meu Coração. 
Devo pedir para suportarem a dor, que vão sentir, por 
causa da separação da Humanidade de Mim, Jesus 
Cristo. Isto será causado pelo cisma na Minha Igreja na 
Terra. Ao aceitar este sofrimento com a submissão 
completa, Eu posso conquistar o aperto, que o maligno 
exerce sobre aqueles, que são demasiado fracos para 
proclamar a Verdadeira Palavra de Deus. Vocês nunca 
devem temer esta Missão, pois ela é dada ao mundo 
por causa da Generosidade do Meu amado Pai. Ele 
simplesmente quer recuperar sua Criação, intacta, 
para não perder nem um único filho Seu. 
Não importa quem flagela, zomba ou persegue vocês, 
basta lembrar a punição, que se abate sobre todos 
aqueles, que cospem na Minha Face! Então, ignorando 
as provocações, vocês devem rezar fervorosamente, 
para cada uma destas pobres almas! Sejam generosos 
de coração, e vocês serão enchidos com o Espírito Santo, 
para que, em seguida lutem ao lado de Meu Exército 
Celestial, para salvar o mundo do mal. Vocês devem 

esperar por isso, com amor e confiança, e Eu vou lhes 
trazer grandes Bênçãos. 
A esperança nunca deve ser descartada por causa do 
medo! O medo nunca deve cegá-los para a tarefa, que é 
exigida de vocês, então quando Eu vier como Rei da 
Misericórdia, nenhuma alma vai ficar em dúvida quanto a 
Quem Eu Sou e o Que Eu Sou. Reúnam-se! Unem-se! 
Tragam todas as almas aos Meus Braços Misericordiosos! 
Para Me ajudar a fazer isso, vocês devem recitar esta 
Cruzada de Orações especial, para reunir e unir todas as 
almas: 
 
Cruzada de Orações (128): Para reunir e unir todas as 
almas 
 
Querido Jesus, ajudai os Vossos amados discípulos  
a reunir o Mundo em Vossos Braços e a apresentar-
Vos as almas que têm mais necessidade da Vossa 
Grande Misericórdia! Capacitai-nos com o Dom do 
Espírito Santo, para garantir que a Chama da Verdade 
absorva todos aqueles que se separaram de Vós! 
Uni todos os pecadores para que a cada um sejam 
dadas todas as chances de reconciliação. Dai a todos 
nós a força para permanecermos firmes na Vossa 
Santa Palavra, quando formos forçados a rejeitar a 
Verdade, que foi proclamada ao mundo através dos 
Santíssimos Evangelhos! Continuamos em Vós, 
Convosco e para Vós, a cada passo deste nosso 
caminho para a salvação. Amém. 
 
Fiquem em paz! Confiem em Mim! Deixem todas as 
suas orações aos Meus Pés e Eu vou responder a 
cada um dos pedidos feitos a Mim, para salvar 
qualquer alma, cujo nome Me for apresentado. 
Seu Jesus 
 
978. O Amor prospera, porque é um Dom 
de Deus e tem o poder de destruir o mal 
Recebido sábado, 23 de novembro de 2013, 17:00 
 
Minha muito amada filha, Eu gostaria de explicar a 
importância do amor e como com ele, vocês podem 
derrotar o mal, e como, sem ele, o mal se espalha. 
Satanás é incapaz de amar, mas é auto-obcecado sobre 
seu poder, sua grandeza e no que ele acredita ser. 
Quando ele infesta almas, a primeira coisa que ele faz é 
destruir o amor dentro da alma. Quando ele consegue 
isso, ele incute um ódio terrível nesta alma, e é este ódio 
que provoca divisão. Divisão e desacordos, inspirados 
pelo ódio, podem levar a atos desesperados, realizadas 
por uma alma contra a outra. Estes atos, cheios de ódio, 
podem muitas vezes levar a terrível crueldade e até 
mesmo ao assassinato. O pecado do orgulho é instilado 
nas almas, que se abrem para o diabo e isso leva a 
ambição implacável e a ganância. Mas onde há amor, há 
a Presença de Deus. 
O Amor prospera, porque é um Dom de Deus e tem o 
poder de destruir o mal. O amor não é egoísta. O amor é 
generoso, clemente e não contaminado pelo pecado do 
orgulho. Vocês devem pedir a Deus, todos os dias, pelo 
Dom do Amor, e quando vocês receberem-no, usem-no 
como sua armadura contra o ódio! O amor, quando 
presente em uma alma pura, atrai o ódio daquelas almas, 
que baniram Deus das suas vidas. Elas não podem 
suportar a Luz de Deus, que brilha nas almas daqueles, 
que estão cheios do Amor de Deus. 
Vão agora com o conhecimento de que o Amor deve ser 
usado para ajudar as almas de todos aqueles, que estão 
em grande necessidade da Minha Ajuda. Por favor, 
recitem esta Cruzada de Orações pelo Dom de Amor. 
 
Cruzada de Orações (129): Pelo presente de Amor 
 
Ó Deus, por favor, enchei-me com Vosso Amor! 
Ajudai-me a compartilhar o Dom do Amor com todos 
os que necessitam de Vossa Misericórdia! Ajudai-me a 
amar-Vos mais! Ajudai-me a amar a todos os que 
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precisam de Vosso Amor! Ajudai-me a amar Vossos 
inimigos! Permiti que o Amor, com que me abençoais,  
seja usado para envolver os corações de todos 
aqueles com quem entro em contato. Com o Amor, 
que Vós infundis em minha alma, ajudai-me a dominar 
todo o mal, a converter as almas e a derrotar o diabo e 
todos os seus agentes malvados, que tentam destruir 
a Verdade da Vossa Santa Palavra! Amém. 
  
Eu Sou o Amor. Quando vocês realmente Me amam, vou 
inundar as suas almas com mais amor e com esse amor, 
vocês vão Me ajudar a salvar o mundo. Seu Jesus 
 
979. Bilhões de pessoas vão desfrutar uma 
vida de glória eterna na Presença de Deus 
Recebido domingo, 24 de novembro de 2013, 16:45 
 
Minha muito amada filha, quando Eu vier trazendo alívio 
para a Humanidade da dor que eles sofreram, por causa 
de separação de Deus, todos eles devem ser gratos por 
esta Grande Misericórdia! Devido a isso, bilhões de 
pessoas vão desfrutar uma vida de glória eterna na 
Presença de Deus. 
Por este grande Ato de Misericórdia, Eu trago grandes 
notícias da gloriosa Promessa, quando a Minha Segunda 
Vinda - logo após o GRANDE ALERTA - completar o 
Plano de Deus para Seus filhos. A todas as almas será 
dado o Dom da Minha Misericórdia, mas nem todas irão 
aceitá-lo. Àqueles, que não aceitá-lo, será dado apenas 
um curto período de tempo, para que possam decidir que 
tipo de vida eles querem. Eles podem escolher um, onde 
vão viver uma vida plena e perfeita de corpo e alma, no 
Meu Novo Paraíso, ou um sem Deus. Aqueles, que 
entendem o que Eu Estou oferecendo, nunca devem 
rejeitar um tal Presente! No entanto, aqueles, que Me 
recusam, vão cair nas trevas, na crença de que isso não 
importa. O que eles não sabem é, que vão sentir uma dor 
terrível, quando finalmente estiverem separados de Mim. 
Eles vão encontrar-se em um abismo muito escuro, onde 
não vão ver nada. Eles não terão nada. O que eles vão 
sentir será um fogo ardente, que vai rasgá-los como uma 
espada, que eles terão que suportar por toda a eternidade. 
A separação de Deus ocorreu, quando Lúcifer tentou Adão 
e Eva com o pecado do orgulho. O pecado do orgulho é a 
raiz de todo o pecado, e um, que liga o homem a Satanás. 
Quando Eu vier para reclamar Meu Trono, essa separação 
não existirá mais. Aqueles, que são Meus, e que 
estiverem Comigo e em Mim, irão juntar-se como um só. 
Mas, no dia em que Eu finalmente vier, e quando Eu for 
julgar o mundo, aqueles, que se separaram de Mim e que 
vão continuar a rejeitar-Me, experimentarão o ponto final, 
onde Eu não vou mais estar Presente. Onde Eu não 
poderei mais oferecer-lhes conforto, para atraí-los de 
volta. Em seguida, eles irão sentir dor eterna e sofrimento 
com a besta e todos os seus demônios, no fogo do 
inferno. 
Eu não quero assustá-los, chocá-los ou causar-lhes 
sofrimento, mas para que vocês entendam as 
consequências, Eu devo dizer-lhes a Verdade. Muitos de 
vocês não acreditam no inferno. Vocês não acreditam 
nele, porque foram enganados por muito tempo. O Céu, o 
inferno e o Purgatório existem. No último dia, só vão existir 
duas entidades - o Novo Paraíso, quando o Céu e a Terra 
se tornarem um, e o abismo, que é o inferno. 
A Verdade é difícil de aceitar, mas sem saber a Verdade, 
vocês não podem escolher o seu destino. Seu Jesus 
 
980. Mãe da Salvação: Os inimigos de Deus 
vão cometer sacrilégios terríveis, até terem 
profanado os Tabernáculos 
Recebido segunda-feira, 25 de novembro de 2013, 17:25 
 
Minha filha, quando a Igreja do Meu Filho for 
apreendida, a série de eventos, que vão se desdobrar, 
será exatamente a mesma que ocorreu durante a Sua 
Crucificação. 

O barulho será ensurdecedor quando os inimigos de Deus 
tomarem o Seu Corpo e profanarem-No. Eles vão se 
alegrar e gritar grandes proclamações, no meio de 
grandes aplausos para os impostores, que serão ouvidos 
em toda parte, porque isso vai ser uma ocasião que vai 
conquistar muitos inimigos teimosos e antigos inimigos da 
Igreja do Meu Filho. Cada novo tipo de declaração 
sobre o significado da Santa Palavra do Meu Filho, 
brotará das suas bocas. Cada mentira, ardilosamente 
camuflada, para que ela pareça fazer sentido, será 
usada, para atrair os filhos de Deus para esta nova 
igreja reformada. Todos os pecados justificados, para 
que mais pessoas estranhas sejam recebidas nos 
templos de Deus, até que finalmente seja 
testemunhada completa confusão dentro dos seus 
muros. 
Enquanto eles estão destruindo a Igreja do Meu Filho, 
tijolo por tijolo, a Igreja Remanescente do Meu Filho 
vai ser forçada a fugir. Cada argumento, cada gesto e 
cada defesa, que aqueles, que permanecerem leais à 
Igreja do Meu Filho, apresentarem, será rejeitado. Esta 
será uma Crucificação em silêncio, assim como foi 
quando o Meu Filho sofreu, com pouco mais de um 
gemido. As vozes daqueles, que vão continuar a 
proclamar a Verdade, não receberão cobertura nas 
mídias. Nenhuma atenção. Mesmo se eles conseguirem 
se fazerem ouvir, vão ser demonizados por fazerem isso. 
Exorto todos aqueles, que amam o Meu Filho, e que 
entendem que estes sinais foram preditos: vocês têm que 
continuar a servir o Meu Filho! Muitos sacerdotes, em vez 
de lutar por sua fé, permanecendo fiéis ao Meu Filho, vão 
embora. Outros não cederão e fornecerão o Alimento da 
Vida a todos aqueles, que procurarem a Presença 
Verdadeira do Meu Filho. 
Os inimigos de Deus vão cometer sacrilégios terríveis, até 
terem profanado os Tabernáculos. Quando conseguirem 
isso, então eles vão preparar o trono, sobre o qual se 
assentará o Anticristo. 
Rezem, rezem, rezem, para que aqueles de vocês, que 
conhecem a Verdade, sejam capazes de oferecer conforto 
àqueles, que vão sofrer muito, por causa da maior 
apostasia, como nunca visto antes, para devorar a Igreja 
do Meu Filho, Jesus Cristo, se desdobrar diante de vocês. 
Minha tristeza é grande e Meu Coração é pesado, por 
causa do engano perverso, que irá cair até mesmo sobre 
aqueles, que amam muito o Meu Filho. Seu sofrimento 
será o maior de todos. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
981. O Céu em breve declarará a parte final 
do Grande Plano de Deus para salvar a 
Humanidade 
Recebido terça-feira, 26 de novembro de 2013, 12:53 
 
Minha muito amada filha, Eu quero que todos aqueles, 
que são perseguidos em Meu Nome, entendam por que 
isso acontece. Lembrem-se de Minha Morte na Cruz e o 
sofrimento que Eu suportei: era para que Eu pudesse 
libertar a Humanidade da escravidão para com a besta. 
Quando vocês querem carregar a Minha Cruz, saibam que 
é um fardo muito difícil. Vocês serão odiados, não apenas 
pelos ímpios, mas também por pessoas santas, que 
realmente Me amam, mas que não possuem 
discernimento, quanto ao fato de vocês levarem a Minha 
Cruz. 
Quando levarem a Minha Cruz e realizarem Meus 
Ensinamentos, vocês serão desprezados. Quando vocês 
tomarem a Minha Cruz, proclamando a Verdade, que está 
contida dentro destas Mensagens, vocês serão 
vilipendiados e odiados mais do que qualquer outro 
discípulo Meu, que vieram antes de vocês. Nenhuma outra 
missão, desde a Minha Morte na Cruz, poderá se 
comparar a esta; a última autorizada por Meu Pai no Céu. 
Se isso não fosse assim, 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 
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todos, inclusive pelos Meus inimigos. Ninguém vai 
ignorar a Minha Palavra, porque isso não pode ser. 
Pois, quando a Palavra de Deus é ouvida, nenhum 
homem, não importa o estado da sua alma, vai deixar 
de reagir a Ela, independente de que forma seja. 
Aqueles, que Me permitir chegar em seus corações, vão 
sentir amor por Mim, mas também serão sobrecarregados, 
porque apenas a Voz de Deus é capaz de provocar uma 
tal reação. 
Aqueles de vocês, que Me ouvem agora, têm que escutar! 
Por favor, aceitem o peso da Minha Cruz, não importa o 
quão pesado seja o seu fardo, como resultado! Esta Cruz 
vai esgotá-los, mas irá produzir os frutos de perdão por 
Meus inimigos, cujas almas desejo salvar. Sua 
perseguição pode ser grande, pode causar-lhe dor e 
tristeza, mas saibam que ela é causada pelo fato de que 
esta é Minha Missão. Minha Missão, quando não 
contaminada, cria terrível sofrimento entre aqueles, 
que responderem a Mim. Saibam, no entanto, que o 
seu sofrimento será de curta duração e logo 
esquecido, quando o Céu, em breve, declarar a parte 
final do Grande Plano de Deus para salvar a Humanidade. 
Então, o mundo será renovado e o Amor de Deus vai se 
espalhar até que a Vontade de Deus seja completa. 
Seu Jesus 
 
982. Dor, perseguição, sofrimento, ridículo 
e zombaria serão sempre o fardo das almas 
escolhidas de Deus 
Recebido sexta-feira, 29 de novembro de 2013, 16:45 
 
Minha muito amada filha, quando você questiona por que 
Eu, Jesus Cristo, permitiria sofrimento no mundo, então 
você deve entender a Vontade de Deus. Muitas pessoas 
sofrem no mundo e sempre o fizeram. O sofrimento é 
causado pelo fato de que o pecado cria divisão entre os 
homens. O pecado separa o homem de Deus e, como tal, 
o homem peca contra o homem. Eu permito o sofrimento, 
porque ele traz as almas para mais perto de Mim, por 
meio da purificação, que tais almas suportam. Eu não 
tenho prazer com o sofrimento. Em vez disso, Eu Estou 
Presente em cada alma, que tem que suportar a dor e 
angústia. É a Vontade de Deus, que certas almas 
sofram mais do que outras, porque vai ser através de 
tais vítimas, que outras almas, que são menos 
merecedoras da Minha Misericórdia, podem ser 
salvas. 
Eu sofri por própria vontade, 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. Então é através da humildade, 
que decorre da dor do sofrimento, que as almas podem 
diluir seu poder sobre os outros. Dor, perseguição, 
sofrimento, ridículo e zombaria serão sempre o fardo 
das almas escolhidas de Deus. Tais almas são as mais 
próximas a Mim e Eu vou usar este sacrifício delas, 
para levar estas outras almas, que são mais 
necessitadas da Minha Misericórdia, no refúgio da 
Salvação. 
Esta lição é muito difícil para todos vocês que Me amam, e 
pode parecer injusta. Mas saibam que o sofrimento os traz 
ainda mais perto de Mim e que ele vai render para vocês a 
Vida Eterna Comigo no Paraíso. Nunca culpem a Deus 
pelo sofrimento do mundo, porque isso 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 este, em seguida, cria divisão 
no mundo e uma falta de justiça. Tenham a certeza de que 
muito em breve o mundo vai finalmente entender o 
verdadeiro significado da Vontade de Deus. Até então, a 
vontade dos homens se dobrará em deferência à Santa 
Vontade do Meu Pai. Até este dia chegar, quando o 
homem se livrar do orgulho e se humilhar diante do 

Senhor Deus, o Altíssimo, não poderá haver um fim para o 
sofrimento. 
Quando o mundo finalmente aceitar a Verdade e a 
Promessa feita por Mim, para vir novamente, Eu vou 
enxugar todas as lágrimas dos seus olhos. Eu vou 
levantar os vivos e os mortos em glória e eles reinarão 
com grande esplendor no Novo Céu e na Nova Terra, 
quando os dois se tornarão um só em Mim. Quando vocês 
suportarem o sofrimento, estejam em paz, pois irá acabar 
em breve!  
Seu Jesus 
 
983. A estratégia de Satanás é burlar e 
enganar os crentes primeiro, antes que ele 
os destrua 
Recebido sábado, 30 de novembro de 2013, 15:50 
 
Minha muito amada filha, Eu amo tanto o mundo! Como 
Eu anseio por cada alma, que está perdida para Mim, 
neste momento! Eu vou, Eu prometo, buscar cada pessoa 
e tentar atraí-las para a Minha Divina Misericórdia. Eu 
desejo fazer Minha Presença, Meu Amor e Minha 
Compaixão conhecidos por cada um deles. Minhas 
lagrimas, neste momento, que Eu revelo a você, Minha 
pequena, estão sendo derramadas por aqueles, que 
recusam a Minha Intervenção Divina e que vão, como 
resultado, mergulhar de cabeça para baixo em um 
vácuo de engano maligno. 
Minha Paixão será agora revivida, quando o Meu Corpo 
enfrentar uma nova flagelação, quando os pagãos - que 
virão com uma falsa fachada de paz, amor e humildade - 
pisarem na Minha Igreja, antes de a crucificarem. Os 
sábios de espírito vão saber a Verdade. A guerra vai ser 
amarga e o grande prêmio, procurado 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 aí que ele vai se concentrar com toda a 
sua energia. A estratégia de Satanás é burlar e enganar 
os crentes primeiro, antes que ele os destrua. Os 
incrédulos são de pouco interesse para Satanás, pois ele 
já ganhou suas almas e eles apresentam pouco desafio 
para ele. Meu Pai não vai ficar de lado e assistir a este 
horror, que foi predito. Cada milagre, cada chamada do 
Céu e cada Intervenção será testemunhado, enquanto a 
batalha final - a maior guerra espiritual de todos os tempos 
- se desenrola. 
Aqueles, que nasceram com inteligência, não serão os 
mais sábios para a Verdade, porque eles vão analisar a 
realidade da sua criação, através da lógica humana. 
Aqueles, que nasceram com um amor puro em seus 
corações por Deus, aceitarão a Verdade, mesmo que ela 
os confunda, porque seus corações pertencem a Deus e 
eles serão abençoados com o Dom do discernimento. 
Aqueles, que lutarem contra a Palavra de Deus e contra a 
Intervenção do Meu Pai para salvar almas, e que tentarem 
impedi-Lo de salvar almas, serão julgados severamente. 
Enquanto a batalha pelas almas continuar, vocês devem 
voltar-se para Mim sempre e pedir-Me para sustentá-los, 
para protegê-los e confortá-los! Se vocês estiverem 
Comigo, vocês vão suportar esta terrível desolação 
com uma calma, que irá surpreendê-los. Mas se vocês 
não conseguirem confiar em Mim e entregar-se a Mim 
completamente, vocês vão achar essas provações, 
que se encontram à sua frente na Minha Igreja, quase 
impossíveis de lidar, tão dolorosas serão. 
Vocês nunca podem esquecer que Deus é Todo-Poderoso 
e que Satanás não pode vencer esta guerra pelas almas! 
Infelizmente, muitos não serão fortes o suficiente em sua 
fé e não terão a capacidade de reconhecer o engano, que 
eles terão que enfrentar em Meu Nome, e eles nunca 
serão capazes de redimirem-se diante de Mim. 
Estas são as almas, que Me causam amarga tristeza 
neste momento. 
Seu Jesus 
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984. Mãe da Salvação: Eu peço, que agora 
comecem rezar a Novena da Salvação 
Recebido domingo, 1° de dezembro de 2013, 16:12 
 
Minha filha, Eu sou a mulher vestida de sol, e é o sol, que 
representa a Luz de Deus no mundo. Sem o sol, não há 
nenhuma Luz. Sem Luz, não há Vida. Sem Deus, há 
apenas a morte. 
O Meu papel, como Mãe da Salvação, onde Eu vou ajudar 
Meu Filho nesta Sua Missão final, Seu Plano final para 
completar o Pacto do Seu Pai para trazer a salvação a 
cada alma, significa que Eu vou fazer tudo que posso, 
para trazer-Lhe as almas, que Ele deseja muito. Eu 
desejo que saibam que Eu fui nomeada, não somente 
a Rainha do Céu, mas a Rainha sobre as 12 tribos de 
Israel. 12 nações reinarão na Nova Jerusalém. As 12 
estrelas, em Minha coroa, que foi colocada em cima da 
Minha cabeça, pelo Meu amado Filho, Jesus Cristo, 
durante a Minha Coroação, significa esta profecia. Cada 
uma destas estrelas representa as 12 nações, que irão 
aparecer no Dia do Juízo. 
Todas as almas, incluindo aquelas, que vão ressuscitar 
dos mortos, bem como aqueles, que estão vivos no 
mundo de hoje e que permanecem na Luz de Deus, vão 
fazer a transição para o Novo Céu e a Nova Terra. Eles 
vão se juntar como num só, em união com o Meu Filho, e 
eles serão ressuscitados em corpo e alma perfeitos, assim 
como foi quando Meu Filho ressuscitou dos mortos. Este 
estado de perfeição é o Maior Presente de Deus e prova 
como Ele é misericordioso. Esta é a salvação, que Meu 
Filho prometeu, quando Ele suportou Sua Agonia na Cruz. 
E por causa do Seu Grande Amor pela Humanidade, Ele 
quer salvar cada alma e principalmente aqueles, que 
estão perdidos para Ele. 
Agora Eu dou a todos vocês um presente especial, 
bendito por Meu Filho, para que a todas as almas seja 
concedida imunidade do fogo do inferno e a salvação. 
Meu Filho deseja que todas as almas sejam salvas, 
não importa o quão grave seja o seu pecado. Eu peço 
que vocês comecem agora a Novena da Salvação. 
Vocês devem começá-la imediatamente e continuá-la, 
como Eu os instruo, até o Fim dos Tempos. Vocês 
devem rezar esta Oração 7 dias consecutivos, uma vez 
em cada mês, começando nas segundas-feiras, na 
parte da manhã. Vocês devem rezá-la três vezes 
durante cada um dos 7 dias e em um destes dias 
vocês devem jejuar. Por jejum vocês serão solicitados 
a comer apenas uma refeição principal durante o dia e 
apenas pão e água com as outras duas refeições. 
Esta é a Oração, que vocês devem rezar para cada um 
dos 7 dias: 
 
Cruzada de Orações (130): Setenário de Salvação 
 
Minha amada Mãe da Salvação, por favor, ganhai para 
todas as almas o Dom da Salvação eterna, pela 
Misericórdia do Vosso Filho, Jesus Cristo! Através de 
Vossa intercessão, eu Vos suplico que oreis para 
libertar todas as almas da escravidão de Satanás. 
Por favor, pedi ao Vosso Filho para mostrar 
Misericórdia e perdão para essas almas que O 
rejeitam, O ferem com a sua indiferença e que adoram 
falsas doutrinas e falsos deuses. Nós Vos suplicamos, 
querida Mãe, para que imploreis as graças 
para abrir os corações das almas que mais precisam 
de Vossa ajuda. Amém. 
 
Minha promessa, para ajudar ao Meu Filho, Jesus Cristo, 
no Seu Plano para a Humanidade, é chamar a todos 
vocês, que reconhecem o Meu papel como Medianeira de 
Todas as Graças e Co-Redentora, em conjunto, de modo 
que o mundo inteiro possa unir-se como um, em união 
com Jesus Cristo, seu Salvador e Redentor. 
Vão em paz! Eu sempre vou rezar por vocês, queridos 
filhos, e sempre vou responder à sua chamada, para 
redimir a Humanidade aos olhos de Deus. 
Sua Mãe, Mãe da Salvação 

985. Eu não vou andar em carne novamente 
Recebido terça-feira, 3 de dezembro de 2013, 19:45 
 
Minha muito amada filha, todos aqueles, que dizem que 
vêm em Meu Nome e afirmam que estão preparando o 
caminho para o Senhor, vão se fazer ouvir em todas as 
partes do mundo - muitas vozes, muitos profetas, muitos 
mentirosos – nenhum deles têm a Autorização de Deus 
para fazer isso. 
Estejam atentos quando ouvirem, especialmente, o 
profeta, dizer para vocês que ele tem o dever de prepará-
los para Minha Segunda Vinda! Quando vocês ouvirem 
essas coisas e quando disserem que Eu vou aparecer 
no mundo, em corpo e alma, saibam que isso não é a 
Verdade! Eu repito mais uma vez Meu Aviso para o 
mundo: Eu não vou andar em carne novamente! Eu 
vim, pela primeira vez, em carne, mas quando Eu 
voltar de novo, vou voltar exatamente da mesma 
maneira em que Eu saí da Terra: nas nuvens! 
Em breve serão mostrados grandes atos, que serão 
considerados grandes obras na preparação para Minha 
Segunda Vinda. Uma série de cuidadosamente 
encenadas curas milagrosas serão apresentadas ao 
mundo por estes inimigos de Deus, que vão dizer que 
vem de Mim. Muitas pessoas ficarão tão surpresas, que 
vão cair neste engano maligno. Tantos milagres, grandes 
atos - todos considerados serem das Mãos de Deus - vão 
convencer até mesmo os céticos, que milagres divinos 
ocorreram. Grandes elogios serão dirigidos sobre 
estes falsos representantes, que dizem que guiam o 
Meu povo. Em breve o mundo vai declarar 
abertamente, que estes impostores são santos vivos; 
não vai demorar muito e eles vão introduzir o 
Anticristo. 
Toda esta preparação foi planejada por 7 anos e a 
velocidade em que tais mudanças radicais estão a ser 
introduzidas, não é coincidência. Minha Segunda Vinda 
vai se tornar um ponto de discussão regular. Todos serão 
convidados a se preparar para este Grande Evento, mas 
os erros na doutrina Cristã serão abundantes. Apenas 
aqueles com os olhos abertos poderão ver a Verdade, e 
aqueles, que não têm medo de enfrentar a Verdade, vão 
ver essas falsidades. E para eles, isso vai representar um 
fardo muito pesado. Em meio a tanta gritaria, elogios 
generosos, que serão empilhados sobre aqueles, que 
roubaram os Assentos da Sabedoria, haverá pouca 
conversa sobre a Minha Santa Palavra. Tudo o que vai ser 
falado, será a importância de boas ações. Nenhuma 
palavra será dita sobre o trabalho necessário, para buscar 
a salvação, de acordo com a Palavra de Deus. 
Quando o mundo secular finalmente ceder e juntar forças 
com os falsos impostores, que vão assumir o Templo de 
Deus, estará próximo o tempo para a maior abominação 
testemunhada. Isso será, quando o templo for construído, 
para se tornar a sede do Anticristo. Até então, aqueles que 
adorarem o Anticristo, serão numerados em bilhões. 
Aqueles, que conhecem a Verdade, não terão muito 
tempo para esperar, porque o reinado da besta será muito 
curto. E então a trombeta será ouvida. Naquele dia, estes 
inimigos de Deus serão lançados no lago de fogo, 
exatamente como foi profetizado. 
Lembrem-se das profecias! Elas vão acontecer 
exatamente da mesma forma, como foram preditas - estes 
impostores, que dizem que vêm em Meu Nome, serão 
amados, aplaudidos e idolatrados. Aqueles, que vêm em 
Meu Nome, serão desprezados e odiados. Mas das suas 
bocas virá o Fogo do Espírito da Verdade, e por causa do 
seu sofrimento, muitos outros serão salvos, se não fosse 
assim, eles não seriam. Seu Jesus 
 
986. Ai de todos vocês, impostores, pois 
vocês não vêm de Mim 
Recebido quarta-feira, 4 de dezembro de 2013, 10:30 
 
Minha muito amada filha, saibam que cada Palavra, que 
vem da Minha Boca, sai da Boca Daquele, Que Me 
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enviou. Cada aviso, dado ao mundo, através destas 
Mensagens, vem Daquele, Que é Todo-Poderoso. Eu 
venho em Nome do Meu Pai, e Ele envia-Me a preparar o 
caminho para consagrar a Terra, antes do Grande Dia da 
Minha Segunda Vinda. 
Somente a Minha Voz trás notícias sobre o que Meu Pai 
deseja, que seus filhos saibam. Estas são as únicas 
Mensagens, que declaram publicamente a Verdade 
sobre os dois ímpios, que irão rasgar o mundo em 
duas partes, através da grande apostasia. Vocês não 
vão ouvir a Verdade em qualquer outro meio, em 
relação a Minha Segunda Vinda, porque a nenhum 
entre vocês foi dada a autoridade para falar ao mundo 
inteiro, em Nome Daquele, que os criou. 
Como a verdadeira profetisa do Fim dos Tempos revela-
lhes a Verdade, assim também o impostor levantaria sua 
voz, como um cordeiro, que vai falar como se ele falasse a 
Verdadeira Palavra de Deus. Então, como o rei da Terra - 
o maligno - lutará contra a Intervenção do Céu, centenas 
de falsos profetas surgirão entre vocês e eles nunca vão 
lhes dizer a Verdade. Suas visões e as suas palavras, que 
brotam da sua própria imaginação - e, em muitos casos do 
espírito do mal - irão revelar as coisas boas, que vocês 
querem ouvir. Eles irão acalmá-los, quando vocês 
precisarem se acalmar, mas eles vão enganá-los. Eles 
vão falar da paz, onde não haverá paz, da Verdade, 
quando houver uma heresia, de colheitas abundantes, 
quando houver fome. Vocês nunca vão ouvir a Verdade, 
porque estes mentirosos não vão querer incorrer em sua 
ira. 
A Verdade os prepara para lidar com a realidade dos 
tempos difíceis, preditos no Livro do Meu Pai. É dado a 
vocês, para torná-los fortes. Mas os falsos profetas, que 
vagueiam entre vocês, vão confundi-los e dizer-lhes que 
todas as coisas são boas, quando eles são ruins, e 
santos, quando eles não são. Eles vão proteger os lobos, 
que querem devorar as almas dos filhos de Deus. Suas 
palavras de amor e suas citações da Sagrada Escritura 
servem apenas para enganá-los! No entanto, muitos de 
vocês vão abraçar as mentiras, ao invés de encarar a 
Verdade. 
Ai de todos vocês, impostores, pois vocês não vêm de 
Mim! Quando vocês vierem até Mim e dizerem: "Mas, 
Jesus, tudo o que queríamos fazer era espalhar a Boa 
Nova." Eu vou lançá-los fora e vocês vão ser exilados. Me 
traíram, por mentir sobre as missões, que nunca lhes 
foram dadas! Vocês estão Me negando, por contradizer-
Me e quando declaram publicamente que Minha Palavra é 
uma mentira! 
Nunca tentem ficar no caminho do Ministério de Deus, 
pois os Céus se abrirão e vocês serão os primeiros a 
serem derrubados, juntos com o Falso Profeta e a besta, 
no último dia! Punições cairão sobre todos aqueles, que 
pretendem chegar em Meu Nome servindo-se apenas de 
um único propósito: mexer e interferir com a Palavra de 
Deus. Como a batalha de Armagedom se aproxima, e 
como esta guerra feroz está montada pelo exército de 
Satanás contra os filhos de Deus, vocês devem sair da 
frente agora! Pois se vocês não fizerem isto, terão que 
enfrentar a Ira de Deus, e nenhuma Misericórdia será 
mostrada para vocês ou àqueles, que vão engolir as 
mentiras, que vocês vomitam das suas bocas, a fim de 
desafiar a Verdade! Seu Salvador, Jesus Cristo 
 
987. Mãe da Salvação: Meu Filho morreu 
para salvar as suas almas, e não para livrá-
los das aflições deste mundo 
Recebido quinta-feira, 5 de dezembro de 2013, 14:00 
 
Minha filha, o mundo vai testemunhar as profecias de 
La Salette, pois os inimigos de Deus, vestidos como 
ovelhas em pele de cordeiro, vão se levantar agora 
com orgulho, dentro da Igreja do Meu Filho na Terra, e 
começar a declarar as heresias, sobre as quais Eu 
avisei ao mundo. Este tempo chegou! 

Conforme 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 fazer-se conhecido - acreditam em Deus. Eles não 
somente acreditam em Deus, mas porque eles detestam 
tudo o que tem a ver com Deus, eles vão conspirar contra 
Seus Planos para preparar o mundo para a Segunda 
Vinda do Meu Filho, Jesus Cristo. 
Para cada Palavra, que Meu Filho declara, por meio 
destas Mensagens, eles vão contradizê-Lo, imitando o que 
Ele diz. Se o Meu Filho diz: “Preparem-se agora através 
dos Sacramentos e orações”, eles, os Seus inimigos, vão 
fazer declarações semelhantes, mas elas serão diferentes. 
A chamada para ajudar à Humanidade - aos pobres, aos 
perseguidos - será o seu foco principal, e não a 
proclamação da Palavra. Eles não vão exortar-lhes a rezar 
por suas almas ou para a salvação de outras almas, não, 
em vez disso, serão solicitados para ajudar a estas almas 
numa perspectiva humanitária. 
Quando vocês não ouvirem a chamada para salvar as 
suas almas, daqueles que dizem representar a Igreja do 
Meu Filho, então vão saber, dentro dos seus corações, de 
que algo está terrivelmente errado. 
Meu Filho morreu para salvar as suas almas, e não para 
livrá-los das aflições deste mundo, que sempre existiram, 
até o Meu Filho recuperar Seu Trono de Direito, prometido 
a Ele por Deus, o Altíssimo. Vocês nunca devem 
esquecer a Palavra de Deus! Tudo o que importa 
agora é a pleitear para a salvação de todas as almas - 
independentemente se elas são reis ou indigentes. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
988. Eu Sou, acima de tudo, um Deus de 
Grande Misericórdia 
Recebido sábado, 7 de dezembro de 2013, 14:25 
 
Minha muito amada filha, Eu quero que todos vocês, 
que Me amam, saibam, que Eu os chamo neste 
momento, para vir a Mim como criancinhas e 
ajoelharem-se diante de Mim! 
Abram seus corações e coloquem sua confiança em 
Mim! Em seguida peçam-Me, através do Meu Amor por 
todos vocês, para mostrar Misericórdia para aqueles, 
que vão rejeitar-Me durante o GRANDE ALERTA! Por 
favor, rezem por estas pobres almas perdidas, que estão 
tão distantes de Mim, pois elas vão achar extremamente 
doloroso, mostrar o seu rosto diante dos Meus Olhos que 
tudo veem, durante a Iluminação da Consciência. 
Estou devastado com a dor, cada vez que Eu olho para 
aquelas pessoas, que não Me conhecem ou não 
entendem o que vai acontecer no mundo, pois Meu 
Tempo está quase sobre eles. Será quase impossível 
preparar estas almas, porque elas não vão abrir seus 
ouvidos para a Verdadeira Palavra de Deus. Então por 
isso, vocês devem, por meio das suas orações, pedir a 
Misericórdia por elas! Eu vou derramar sobre elas a 
Misericórdia, mas isso vai ser uma tarefa tortuosa. 
Eu apelo ao mundo inteiro a ouvir esta Chamada hoje! 
Meu tempo, o Tempo de Deus, para finalmente fazer-Se 
conhecido para o mundo, na maior manifestação desde o 
momento que Meu Coração parou de bater, quando Eu 
morri na Cruz, está quase aqui. 
Quando aqueles de vocês, que sabem da Minha 
Promessa de vir novamente, vier diante de Mim, Eu peço-
lhes por favor para rezar, não somente por suas próprias 
almas, mas para as almas dos condenados! Lembrem-se 
o que Eu lhes digo agora: Naquele dia, Eu quero que 
vocês Me peçam o seguinte: 
 
"Jesus, eu imploro por Misericórdia para todos 
aqueles, que Vos rejeitam e que têm mais necessidade 
da Vossa ajuda. Amém." 
 
Quando vocês Me pedirem para ajudar aos outros, Eu 
posso derramar Graças muito especiais, naquele 
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momento, àqueles, cujo destino foi frustrado, por causa do 
engano do diabo. 
Eu Sou, acima de tudo, um Deus de Grande Misericórdia. 
Nunca se esqueçam de como é grande a Minha 
Misericórdia, pois há sempre esperança para aqueles, que 
se afastaram de Mim. Não há nada que Eu não faria, para 
colocá-los em Meus Braços Amorosos. Ajudem-Me a 
salvá-los! Seu Jesus 
 
989. Eu estou preparando o mundo para a 
Minha Segunda Vinda, e muitos vão odiar-
Me por isso 
Recebido segunda-feira, 9 de dezembro de 2013, 16:15 
 
Minha muito amada filha, não há nada que Me ofende 
mais do que aqueles, que, conhecendo os Meus 
Ensinamentos, dados ao mundo através do Livro do Meu 
Pai, 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. Em vez disso, 
flui através das suas veias o ódio, que é causado pelo 
pecado do orgulho. Vocês não sabem que a Minha 
Palavra é eterna? É simples, para que todos os homens, 
incluindo aqueles que nasceram com pouco intelecto, bem 
como os que não têm nenhum conhecimento de Mim, 
possam entender o que Eu digo a eles. Por que Eu iria dar 
um significado da Minha Palavra a um, e depois outro para 
outra pessoa? 
Através do Comando do Meu Pai, Eu estou preparando o 
mundo para a Minha Segunda Vinda, e muitos vão odiar-
Me por isso. Aqueles de vocês, que consideram-se serem 
a elite, os poucos escolhidos e os profetas auto-
proclamados, não estão aptos nem para limpar os Meus 
Pés, tão cheio de ódio são vocês. Estimulados pelo 
espírito do mal e tão orgulhosos, estão cegos para a 
Verdadeira Voz do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca 
pode entrar em suas almas endurecidas, cheias de ódio, 
por que vocês não Me representam. Para aqueles, que 
entendem a Verdade, contida no Livro Sacratíssimo, a 
Bíblia: saibam que não devem abusar desse grande 
Dom de conhecimento! Vocês nunca devem tirar ou 
adicionar nada a ela! Também não devem tentar criar 
nenhuma nova interpretação ou significados dela. 
Estou preparando a todos, só porque a maioria de 
vocês não aceitaria Minha Divina Misericórdia, ao 
contrário. Se Eu não os preparar corretamente, então 
vocês não estariam prontos. E mesmo assim, embora 
Eu fale com vocês agora, muitos Me insultam. Vão sofrer 
muito, quando fizerem o mal para os outros! Aqueles que 
fazem o mal para os outros, e em seguida dizem que 
fazem isso em Meu Nome, saibam que nunca vão se 
juntar a Mim no Paraíso! Se vocês rejeitarem a Palavra de 
Deus, nunca irão aceitar a Verdade. Vocês são tão 
teimosos, tão cheio de ego e auto-justiça, que não podem 
sentir o Verdadeiro Amor, que só pode vir de Mim, Jesus 
Cristo. Vão para longe de Mim, Eu não os conheço! Vocês 
não são os Meus. 
O espírito do mal vai convencer muitos que a Minha 
Justiça vai ser tão misericordiosa, que todos serão 
admitidos no Meu Novo Paraíso. Em breve, toda a 
Verdade, documentada nos Evangelhos, será 
examinada e, então, será interpretada de uma forma 
diferente. Muitos serão enganados e muitos não se 
preocuparão em preparar suas almas, inclusive 
aqueles, que acreditam na Minha Segunda Vinda. Essa 
falsa sensação de segurança será o maior engano 
idealizado, a fim de negar ao homem o seu direito natural 
do Reino de Deus. Se o homem não procurar 
reconciliação para o perdão dos seus pecados, não pode 
haver redenção aos Meus Olhos. 
Minha Mão de Justiça vai cair sobre a raça humana. Eu 
vou separar as almas ingratas - aquelas que escolhem 
idolatrar seus falsos deuses de ouro e prata e os líderes 
orgulhoso do mundo - dos mansos e humildes. Eu vou 

mostrar Misericórdia a todos, que Me implorar para abrigá-
los, mas estes vorazes e auto-proclamados profetas com 
voz alta, que irão ter afastado almas de Mim, nunca vão 
encontrar a Minha Misericórdia, porque seu orgulho 
servirá apenas para separá-los de Mim por toda a 
eternidade. Seu Jesus 
 
990. Ele, o Anticristo, vai falar muitas 
línguas, mas nenhuma palavra em Latim 
virá dos seus lábios 
Recebido segunda-feira, 9 de dezembro de 2013, 19:46 
 
Minha muito amada filha, o Meu Tempo está próximo. 
Quanto mais próximo a chegada do Grande Dia, mais 
sinais serão testemunhados no mundo. 
O homem, que eles vão revelar ao mundo como o 
"homem da paz", está se preparando para imitar-Me 
de todas as maneiras imagináveis. Ele conhece as 
Sagradas Escrituras de dentro para fora, e por causa 
da sua origem, ele vai pronunciar as Palavras de trás 
para frente, de modo que o seu sentido é invertido. Da 
sua boca vai derramar as blasfêmias, as heresias, as 
mentiras e a profanação da Minha Palavra. Ele vai 
impressionar a todos com seu conhecimento de todas as 
coisas Sagradas. Ele vai recitar trechos dos Meus 
Ensinamentos, que ele vai apaixonadamente proclamar de 
todos os palcos secular no mundo, até que as pessoas se 
levantem e tomem nota dele. 
Muitos dirão: "Quem é este homem, que fala com tanta 
sabedoria? Quem é ele, que chama o mundo e com amor 
em seu coração para as massas? Ele é o Senhor Deus, 
Jesus Cristo?" eles vão perguntar, quando muitos 
milagres forem atribuídos a ele. E quando ele caminhar 
sobre os altares com Meus outros inimigos, que estarão 
vestidos como santos servos de Deus, ele será totalmente 
aceito por ambas as partes do mundo - os verdadeiros 
crentes e os pagãos. 
Ele, o Anticristo, vai torcer a Verdade e declarar a 
mentira de que ele sou Eu e que ele vem para trazer-
lhes a salvação. A mentira será declarada, de que ele 
vem em carne. Ele nunca vai referir-se a Jesus Cristo, 
Que veio em carne e passou pela morte na Cruz, porque 
isso é impossível, não, ele vai declarar o fato no sentido 
inverso. Ele vai dizer que ele chegou, finalmente, neste 
momento, em carne. Muitos acreditarão que ele seja o 
Cristo. Ele, o Anticristo, vai falar muitas línguas, mas 
nenhuma palavra em Latim virá dos seus lábios. 
A besta será idolatrado, enquanto Eu, o verdadeiro 
Salvador do mundo, serei esquecido e a Minha Palavra 
espezinhada. Vocês nunca devem acreditar nas mentiras, 
que serão proferidas pela besta, quando ele sentar-se 
orgulhoso no templo, criado para homenageá-lo! 
Seu Jesus 
 
991. Vocês não podem transmitir a 
Verdade, se o seu ego procura 
popularidade 
Recebido terça-feira, 10 de dezembro de 2013, 23:00 
 
Minha muito amada filha, como Me dói ver tanta gente 
aceitar a falsa humildade, que está por trás do 
humanismo, que é tão favorecido por aqueles na 
Minha Igreja! 
Meu Papel como Salvador e Redentor da raça humana 
já foi esquecido. A falsa humildade, dentro da Minha 
Igreja, continuará a ser testemunhada e todos vão aplaudir 
àqueles, que promovem a necessidade de cuidar do bem-
estar material das pessoas necessitadas. Tudo isso vai 
resultar em uma falsa religião. 
Quando foi que vocês, que chamam a si mesmos servos 
de Deus, decidiram substituir a Verdadeira Palavra de 
Deus com sua própria interpretação falha? Quando vocês 
decidiram substituir o Cristianismo com o 
humanismo, onde não é feita nenhuma menção a 
Mim? Vocês não sabem que nada vem daquele, que não 
vem de Deus? Quão pouco vocês aprenderam e quão tolo 
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vocês são, se acreditam que suas assim chamadas boas 
obras - em concentrando-se no bem-estar material - pode 
substituir a Verdade! 
Quando vocês ignorarem o seu papel principal - a doutrina 
mais importante de salvar as almas dos filhos de Deus - 
então vocês não podem dizer, que são Meus servos. 
Quão fácil é para vocês, chamar para salvar os pobres, os 
miseráveis e os membros economicamente carentes da 
sua sociedade. Ao seguir esta trilha equivocada, em que 
vocês procuram admiração do mundo para suas assim 
chamadas boas ações, então vocês esquecem o papel 
mais importante, para o qual foram chamados: Isto é para 
Me servir, o seu Jesus. Não é para buscar popularidade 
pessoal em Meu Santo Nome! O que é bom para 
qualquer um, ter o bem-estar da vida, se não pode 
salvar a sua alma? Se vocês procuram a admiração do 
mundo secular, através de atos públicos, destinados a 
torná-los populares, então vocês não carregam a Minha 
Cruz! Se vocês não Me imitarem, então não podem falar 
por Mim! Vocês não podem transmitir a Verdade, se o seu 
ego procura popularidade. 
Quando vocês esquecem o Sacrifício que Eu fiz, para 
salvar as suas almas, então não podem Me servir. 
Quando um Sacerdote se esquece do motivo, pelo 
qual ele se tornou um servo Meu, sua queda da graça 
é dez vezes pior do que uma alma comum! Pois, 
quando ele se afasta de Mim, ele leva consigo as almas, 
que ele influencia e que confiam em seu julgamento. 
Ouçam agora, Meus servos, este, Meu Apelo para 
salvar as almas de todos aqueles, sobre os quais 
foram nomeados através do Sacramento sacerdotal! 
Quando vocês falham em repetir o que lhes foi ensinado, 
então vocês não ensinam a Verdade. Se vocês promovem 
o humanismo e exortam as almas dentro da sua diocese 
para fazer o mesmo, então vocês Me rejeitam. Vocês Me 
substituem, Jesus Cristo, com o desejo de não apenas 
promover a justiça social, mas de buscar admiração por 
suas boas obras, aos olhos dos outros. Sua admiração e 
seu desejo de ser popular, significa que já não Me servem 
mais. Se vocês já não Me servem, vocês se permitem cair 
em erro e em breve não vão mais reconhecer-Me em tudo, 
da maneira que vocês deveriam. 
Apenas os poucos, os eleitos, vão Me servir até o Dia 
final. Naquele dia, muitos daqueles, que se chamam 
servos na Minha Igreja na Terra, irão chorar e gritar, 
pedindo-Me para lhes mostrar Misericórdia. Até então, 
eles terão Me perdido bilhões de almas, e muitos deles 
vão estar tão presos na abominação, que não 
conseguirão entender a verdade do seu destino, até 
que seja tarde demais. 
Acordem, aqueles de vocês Meus servos, que estão 
inquietos com a sensação da desolação e confusão, que 
os rodeia neste momento! Permaneçam firmes enraizados 
na Verdade em todos os momentos! Lembrem-se de seu 
papel como Meus servos sagrados, que é para alimentar 
Meu Rebanho com a Verdade e garantir que eles recebam 
o Alimento necessário, para salvar suas almas! 
Seu trabalho é trazer-Me almas! Seu Jesus 
 
992. Mãe da Salvação: A eles serão 
concedidos doutoramentos honores na 
igreja recém renovada do Falso Profeta 
Recebido quarta-feira, 11 de dezembro de 2013, 22:05 
 
Minha filha, o mundo será enganado por muitos atos, 
considerados 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 vão ganhar muito controle 
sobre os filhos de Deus. Controle sobre os mais infelizes 
em sua sociedade, pode significar duas coisas: Ou ele é 
usado para uma boa medida ou pelo motivo errado. 
Devo pedir a todos vocês, para manterem o foco, com 
toda a sua atenção, pelo desejo do Meu Filho, neste 
caminho difícil para a salvação! Muitos dos fiéis servos de 

Deus, apesar de bem-intencionados, serão muito fracos 
para permanecer no caminho para a salvação. Tão forte 
será a pressão sobre eles, por esses inimigos de Deus, 
para denunciar o Meu Filho, para eles caírem longe da 
Verdade. 
O Falso Profeta vai introduzir uma poderosa fé 
ecumênica e isso vai satisfazer todos os hereges. A 
maioria daqueles da Igreja do Meu Filho serão 
enganados, mas quase a metade dos servos sagrados 
do Meu Filho irão se recusar a jurar o juramento final, 
que será falsamente declarado como um juramento 
para a Sagrada Eucaristia. A Sagrada Eucaristia e a 
sua profanação vai estar no centro de todo 
descontentamento e dissidência. Então, como os falsos 
milagres serão concedidos a ele, muitas celebridades do 
mundo irão cercar-se ao Falso Profeta, buscando favor em 
sua corte. Será então, que ele irá criar uma lista de honras 
e a eles serão concedidos doutoramentos honores na 
igreja recém renovada do Falso Profeta, que será somente 
a casca da primeira. Todos vão aceitar seus prêmios para 
as grandes obras de caridade, sobre os quais presidiram, 
sob a direção do impostor. Cada um vai cantar os louvores 
do outro, até que eles vão declarar publicamente o Falso 
Profeta um santo vivo, por causa dos assim chamados 
milagres, que eles vão dizer que ele realizou, como servo 
de Deus. E então, ele e o Anticristo irão controlar 
grande parte do mundo, mas a Rússia e a Ásia não 
serão envolvidas, porque estes dois impérios se 
levantarão contra a Nova Babilônia, até que Roma seja 
destruída. 
Todos esses eventos acontecerão, e quando vocês verem 
eles usarem as igrejas como lugares onde 
orgulhosamente declaram sua grandeza, as suas obras de 
caridade, então vocês verão claramente como o orgulho 
dita a sua intenção. Quando Roma cair, haverá mais 
tribulações, mas elas serão de curta duração. Então, o 
tempo será propício para o Retorno do Meu Filho, Jesus 
Cristo. 
Vocês não devem ignorar essas profecias! Uma vez que 
ficarem lado a lado com a nova falsa fé, que em breve 
será declarada, vocês estarão descartando Meu Filho, 
Jesus Cristo, e vão se afastar da Sua Misericórdia. Nunca 
desistam do seu direito à Vida Eterna, para alguém que 
tenta enganá-los em heresia! 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
993. Quando vocês sofrem dessa maneira, 
vocês trazem-Me almas, e aqueles que Me 
trazem almas, pertencem a Mim 
Recebido quarta-feira, 11 de dezembro de 2013, 22:30 
 
Minha muito amada filha, como o engano dentro da Minha 
Igreja na Terra aumenta, muito mais almas serão 
seduzidas pela falsa humildade e os assim chamados atos 
públicos de grande caridade para as necessidades dos 
pobres. 
Muito difícil será, e tão difícil vai ser discernir a Verdade, 
que muitos vão simplesmente permitir-se ser levados em 
uma nova doutrina, que não vem de Mim. Quando vocês, 
Meus amados seguidores, começarem a perceber como 
as pessoas vão repreendê-los publicamente, criticá-los 
injustamente, comportar-se com agressividade incomum a 
vocês e atormentá-los, vocês devem saber que Satanás 
está fazendo tudo o que pode, para criar dúvidas em seus 
corações sobre esta Missão. Ele e seus seguidores lutam 
contra cada um de vocês, que foram abençoados com o 
Dom do Espírito Santo, a cada segundo. Nenhum de 
vocês, que luta para ajudar-Me a salvar almas, será 
deixado em paz. Vocês terão que enfrentar muitos 
obstáculos, a fim de afastar-se dessa Missão e negar a 
Minha Palavra. Toda vez que isso acontecer, saibam 
que Eu vou envolvê-los com Minha Proteção e estarão 
cientes da Minha Presença dentro de vocês, pois não 
são contra vocês quem eles lutam, eles lutam contra 
Mim. 
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Quando estão feridos, por causa do seu amor por 
Mim, é a Minha Dor que vocês sentem. Quando 
derramam lágrimas de tristeza, porque Me seguem e 
são, então, atormentados, como resultado, são as 
Minhas Lagrimas que fluem de vocês. Quando eles 
desprezarem vocês e zombarem de Mim, sou Eu e 
tudo associado a Mim, que eles insultam - não vocês. 
E quando eles descartarem o seu amor e virarem as 
costas para vocês, é de Mim de quem eles se afastam. 
Saibam então que, quando vocês sofrem tais difíceis e 
terríveis angustiantes provações em Meu Nome, que a 
Minha Presença está no seu Maximo. Quando Eu estou 
presente, desta forma, vocês vão saber, com certeza 
absoluta, que só a Minha Missão vai atrair esse tipo de 
sofrimento. Então saibam que Eu nunca vou lhes 
abandonar, porque o seu amor por Mim vai ganhar a 
maior recompensa em Meu Reino. Pois, quando vocês 
sofrem dessa maneira, vocês vão Me trazer almas, e 
aqueles que Me trazem almas pertencem a Mim em corpo, 
alma e mente. Vocês estão em Mim, Comigo e Eu vivo 
dentro de vocês. Eu os amo. Seu Jesus 
 
994. Durante toda Minha infância, Eu sabia 
quem Eu era 
Recebido quinta-feira, 12 de dezembro de 2013, 23:15 
 
Minha muito amada filha, como o momento do Meu 
Aniversário se aproxima, Eu desejo que todos os 
Cristãos em todos os lugares reflitam sobre o motivo 
do Meu Nascimento. 
Meu Nascimento foi planejado por Meu Pai, da Sua 
Grande Misericórdia e do Seu Amor extraordinário 
para com Seus filhos. Seu maior sacrifício foi enviar Seu 
único Filho, nascido Dele, em um mundo ingrato, cheio de 
pecadores, que não queriam conhecê-Lo em Seus 
Termos. Cada Intervenção foi feita, através dos profetas, 
para tentar transformar seus corações endurecidos para 
buscar a Sua Glória. Mas eles se voltaram contra Ele e 
mataram os profetas, que os alimentaram com o Alimento 
para suas almas. 
Através do envio de uma criança inocente, Seu único 
Filho, para o mundo, Ele colocou-se como um servo 
humilde de carne humana, diante daqueles que foram 
feitos para servir ao seu Mestre. O Mestre, por isso, 
tornou-se o Servo, que foi a maior forma de 
Humildade. No entanto, Ele amou muito os Seus filhos, 
Ele estava preparado para fazer qualquer coisa para 
conquistá-los de volta do engano e da tentação de 
Satanás. 
Durante toda Minha infância, Eu sabia quem Eu era e o 
que era esperado de Mim. Eu também estava muito 
assustado e oprimido pelo conhecimento de Quem Eu era 
e o que era esperado de Mim. Porque Eu era humano, Eu 
sofria de medo. Eu era facilmente ferido. Eu amei todos 
que entraram em contato Comigo e Eu confiei em todos, 
porque Eu os amava. Eu não sabia que eles iriam matar-
Me, porque Eu pensava que Meu Reino havia chegado. 
Havia certas coisas escondidas de Mim por Meu Pai, Que 
não se comunicava Comigo, como vocês acreditariam. Em 
vez disso, Eu recebi um conhecimento infundido, quando 
desejado por Meu Pai, na tarefa atribuída a Mim, a fim de 
levar a salvação a todos. 
Todo tipo de Intervenção Divina foi feito, para conquistar 
as almas daqueles, que pensavam que sabiam as Leis do 
Meu Pai, mas que as torceram, de acordo com seus 
próprios desejos e egos. 
Passei muitos anos vivendo com Minha amada Mãe e 
pai, São José, assim como qualquer família. Eu os 
amava muito e Eu estava feliz. Ficamos muito perto e 
Minha Mãe era dotada de Graças especiais, dadas a 
Ela pelo Poder do Espírito Santo. Isso significava que 
Ela sabia exatamente o que Minha Missão implicava. Ela 
sabia das dificuldades, que Eu teria de enfrentar. A 
rejeição. O ridículo. Mas nem Ela sabia que Eu seria 
assassinado. 
Foi após os dois primeiros anos da Minha Missão, depois 
de passar 20 horas por dia pregando a Verdade, que Eu 

percebi que a oposição foi montada. Todos aqueles, que 
ouviram a Minha Palavra, estavam alertas a esta, mesmo 
quando não conseguiram entender exatamente o que Eu 
estava tentando dizer a eles. Muitos, que aceitaram que o 
que Eu disse a eles era a Verdade, achavam difícil de Me 
seguir, por causa do ridículo que eles enfrentariam. De 
qualquer maneira, Meus inimigos não podiam ignorar-
Me. Eu era o assunto de muito debate, muita 
discussão e muito atrito. 
Eles espalharam mentiras terríveis sobre Mim, 
incluindo a Minha Moral, Meu equilíbrio mental e 
Minhas intenções - e, ainda assim, eles não poderiam 
ignorar o que Eu fiz, o que Eu falei e o que Eu lhes 
disse sobre o Reino do Meu Pai. 
Eu fui traído por aqueles, que Me amavam, mas que 
não tinham a coragem de seguir-Me. 
Pela Graça do Meu Pai, Eu suportei toda essa Dor, até a 
realização final ficar clara para Mim. Eu sabia, então, que 
eles não Me aceitariam. Eu sabia a Verdade, até o final, 
mas Eu também sabia que Eu não podia desistir. E assim, 
através do maior ato de humildade, Deus, através de Seu 
Único Filho, tornou-se uma Vítima e permitiu assim que o 
homem Lhe infligisse um terrível sofrimento, flagelação e 
morte violenta. Isto foi, aparentemente um ato de covardia 
por Mim, como visto através dos olhos de Satanás, e fez 
com que ele duvidasse que Eu era, de fato, o Filho do 
homem. E assim ele foi enganado. Satanás, portanto, 
não poderia contrariar este Grande Ato de Humildade, 
pois não havia mais ninguém para tentar. Quando Eu 
fui para a Minha morte, uma vítima voluntária e silenciosa, 
cheio de amor pela Humanidade, ele, Satanás, não 
poderia competir com esta ação, pois ele não possui 
qualquer forma de humildade. Então, Eu fui de bom grado 
e com um desejo ardente de salvar almas, e deixei para o 
mundo o legado da Vida Eterna. No entanto Meu Reino 
permaneceu, para a maior parte, sob o domínio de 
Satanás. As almas, no entanto, sabem a Verdade. 
Agora, para garantir que a Humanidade compreenda a 
Verdade, Eu venho para recuperar o Meu Reino. Ao 
fazer isso, Eu tenho provocado a ira de Satanás. Seus 
planos, para esconder a Verdade, são elaborados e 
sofisticados. Astuciosamente, ele se infiltrou na Minha 
Igreja, nesta sua última tentativa para negar-Me as almas, 
para as quais Eu vim. As almas, que têm um direito 
natural ao Reino Glorioso, que Eu prometi a elas. Desta 
vez, ele não vai ganhar. Mas, muitas almas serão 
enganadas e, como tais, serão enganadas para não 
receber o Grande Presente, dado à Humanidade pelo 
Meu amado Pai. O direito para viver uma vida na Glória 
de Deus, com um corpo perfeito e uma alma perfeita para 
a eternidade, é sua. Para todos vocês. Não desperdicem 
isso, permitindo-se serem cegos para a Verdadeira 
Palavra de Deus! Seu Jesus 
 
995. Agora vocês foram preparados por 
três anos. Levantem-se e tomem a sua cruz 
e sigam-Me 
Recebido sábado, 14 de dezembro de 2013, 15:17 
 
Minha muito amada filha, hoje já começaram os 
preparativos para Minha Intervenção de Grande 
Misericórdia, para converter os corações dos homens 
de pedra em ouro. Os sinais do clima serão 
testemunhados por aqueles com olhos que podem ver 
e aqueles, que estão atentos a Minha Promessa de dar 
a todos uma chance igual de salvação. 
Aqueles, cuja fé enfraqueceu, serão renovados com o 
Fogo do Espírito Santo. Tão poderoso será o Espírito 
Santo que, quando eles testemunharem a Luz, os Raios 
da Minha Misericórdia, que muitos vão ser atirados no 
chão, pela força do mesmo. 
Aqueles, que Me detestam e cujos pecados significam 
nada para eles, vão morrer ainda mais em espírito e 
rastejar para longe de Mim em terror. Alguns não vão 
sobreviver a Minha Intervenção, porque ela vai chocá-los 
além de sua resistência. 
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Eu estou preparando todas as almas escolhidas, neste 
momento, instruindo-as a procurar Confissão e rezar 
pelos pecados dos outros. Meu Tempo é breve. Minha 
Intervenção será rápida e poderosa, e deste dia em 
diante, o mundo vai se dividir em dois. Naquele dia, o 
mundo será virado de dentro para fora e apenas aqueles, 
que permanecerem em Meu favor, irão suportar as 
provações, que serão vistas em todos os lugares. 
Agora vocês foram preparados por três anos. Levantem-
se e tomem a sua cruz e sigam-Me! Sejam fortes! Eu vou 
dar-lhes coragem, pois vocês vão precisar, pois a 
escuridão daquelas almas, que irão rejeitar a Minha 
Misericórdia, cairá sobre a Terra e depois se espalhará. 
Somente aqueles, que são abençoados com o Espírito 
Santo, irão fornecer a luz, que levará todos aqueles, que 
querem entrar em Meu Reino, para que possam navegar 
no seu caminho para a Vida Eterna. Seu Jesus 
 
996. O orgulho é um traço perigoso, porque 
convence o homem que ele é maior do que 
Deus 
Recebido domingo, 15 de dezembro de 2013, 16:45 
 
Minha muito amada filha, a Humanidade é ignorante das 
Leis Divinas e da Vontade Divina do Meu Pai. O homem é 
uma criatura de Deus e, como tal, a ele não foi dado o 
Dom do Conhecimento em relação a muitos segredos, 
conhecidos apenas por Anjos e Santos do Céu. 
Portanto, um homem não pode dizer que ele sabe por que 
Meu Pai permite que certos eventos acontecem no 
mundo, enquanto outro homem afirma que ele está a par 
com a origem do universo. O homem é simplesmente um 
servo de Deus, mas Deus, porque Ele quis criar o homem 
à sua Imagem perfeita, concedeu-lhe muitos dons e 
talentos. Ele nunca deu ao homem o Conhecimento da 
Árvore da Vida, e isso foi por um motivo. O homem 
destruiu sua posição aos olhos de Deus, quando Adão e 
Eva separaram-se Dele, 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 que ele é maior do que Deus. 
O orgulho tenta o homem para interferir com as Leis da 
Divindade de Deus. Isto inclui a crença de que o homem 
tem o direito de decidir a quem é dado o Dom da Vida e 
que tem o direito de tirá-la. 
O orgulho também convence o homem, que ele sabe 
como o universo foi criado, quando ele é, de fato, 
ignorante de tal milagre. Somente Deus tem o Poder de 
criar qualquer coisa. Só Deus pode decidir o quanto 
Ele permitirá ao homem a explorar ou adulterar Sua 
Criação. No entanto, o homem acredita que ele sabe 
todas as respostas. Quando o homem acredita que ele 
controla o seu próprio destino e o destino dos outros, 
ele cai em erro grave, porque quando ele imita o 
pecado de Lúcifer, ele vai ser lançado para fora. 
Quando o homem se recusa a responder ao seu Criador, 
Ele não estará mais lá para confortá-lo, no último dia. 
Vocês nunca devem permitir que o orgulho convença-
os de que vocês sabem todas as coisas deste mundo 
e além dele, porque isso é impossível. Em vez disso, 
vocês devem ouvir e aceitar as instruções, estabelecidas 
nos Santos Evangelhos, para que possam viver em paz e 
em conformidade com a Vontade do Meu Pai. Pois 
quando vocês humilharem-se diante Dele, Ele irá mostrar-
lhes grande glória e então no último dia, vocês vão 
entender o grande mistério do Seu Reino Glorioso. 
Seu Jesus 
 
997. Através do Sacramento do Batismo, o 
poder da besta está enfraquecido 
Recebido segunda-feira, 16 de dezembro de 2013, 19:25 
 
Minha muito amada filha, quando vocês estão perto do 
Meu Coração e quando as almas se renderem por 
completo a Mim, uma série de coisas acontecerão. 

Em primeiro lugar, qualquer medo de interferência 
humana em suas vidas desaparecerá. Em seu lugar, 
terá a paz e o contentamento, que vem de Mim, quando 
Eu realmente resido em seu coração e alma. Nenhuma 
quantidade de abuso, crueldade ou crítica pode penetrar 
sua alma, porque vocês terão entregado essa dor para 
Mim. É por isso que vocês devem sempre manter a calma 
e ficar em silêncio diante de tais ataques. 
A próxima Graça, que será entregue para vocês, será a 
força para resistir à tentação do pecado. Esta tentação, 
que é colocada diante de todas as almas, todos os dias, 
pelo diabo, é muito poderosa e poucas pessoas têm a 
força de vontade para não cair em pecado. Mas quando 
vocês abandonaram a sua vontade a Mim, é a Minha 
Vontade, que irá residir dentro da sua alma, que irá vencer 
as tentações, colocadas diante de vocês. 
Nunca, nunca subestimem o quanto de 
estrangulamento Satanás tem sobre a raça humana! 
Este poder é como uma tempestade poderosa e assim 
como uma rajada forte, um vento violento, pode derrubá-
los no chão, a sedução, colocada diante de vocês pelo 
maligno, é semelhante a uma força, que vai levantá-los 
em segundos e impulsioná-los para o pecado, que vocês 
tentam evitar. 
O homem nasce com o pecado. Através do Sacramento 
do Batismo, o poder da besta está enfraquecido. Depois, 
como vocês passam por muitas provações e tentações da 
vida, todas as pessoas serão atraídas para o pecado de 
todo tipo. Somente aqueles, que trabalham duro para 
evitar o pecado, vão superar a batalha feroz, que o 
maligno coloca para devorar suas almas. A comunicação 
regular Comigo é importante. Tudo que vocês precisam 
fazer, é falar Comigo com suas próprias palavras. Peçam-
Me regularmente para perdoá-los dos pecados, pelos 
quais vocês estão arrependidos! Recebam os 
Sacramentos regularmente! Então, finalmente, confiem em 
Mim, pois quando vocês fizerem isso, Eu tenho o Poder de 
retirá-los de volta da beira do pecado. Quando vocês 
entregarem a sua vontade para Mim, Minha vontade se 
tornará a força motriz, para protegê-los contra Satanás. 
Ao abandonar-se a Mim totalmente, vocês vão aperfeiçoar 
as suas almas. Seu Jesus 
 
998. Só a Luz de Deus pode trazer a 
felicidade eterna 
Recebido quarta-feira, 18 de dezembro de 2013, 16:40 
 
Minha muito amada filha, o começo é sem fim. Uma vez 
que a vida é criada por Meu Pai e uma vez que o homem 
dá o seu primeiro respiro, em seguida, ele vai existir no 
corpo e na alma, para a eternidade. 
O maior mistério da Vida Eterna é que ela existe, quer 
o homem a escolha ou não. Ao homem foi dado o Dom 
do livre-arbítrio e até o dia de seu último suspiro na Terra, 
ele tem uma escolha. Ele pode viver a sua vida, na melhor 
forma possível que ele puder 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 ele satisfaz as 
suas próprias concupiscências, ganância e desejos em 
violação da Palavra de Deus, ele assume riscos terríveis, 
que terão consequências para a eternidade. 
Aqueles afortunados, de ganhar a salvação mais 
gloriosa, vão viver uma Vida Eterna de êxtase no 
Reino de Deus. Eles irão desfrutar de toda a forma de 
glória em união com a Vontade de Deus e vão viver 
uma existência perfeita, que nunca vai acabar. 
Aqueles, que optarem por virar as costas para Deus, 
mesmo com todos os esforços feitos por Mim, para salvar 
suas almas tristes, também terão uma existência eterna: 
Infelizmente, eles vão suportar uma agonia terrível em 
desolação solitária e desesperada. Eles também serão 
levantados, juntos com os vivos e os mortos, mas a sua 
existência vai ser dolorosa, porque nunca verão a Luz de 
Deus. Somente a Luz de Deus pode trazer a felicidade 
eterna. 
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Quando derem o seu último suspiro na Terra, isso 
significa simplesmente que serão depois levados para 
a próxima etapa na sua viagem para a eternidade. Há 
apenas um caminho a seguir e que é aquele, em que 
vocês virão a Mim. Qualquer outro caminho vai levá-los a 
uma terrível existência, e ainda muitas almas equivocadas 
acreditam que sabem a Verdade, quando rejeitam a 
existência da eternidade. 
Vocês nunca têm que rejeitar a Verdade, porque apenas a 
Verdade pode trazer-lhes a salvação eterna! Seu Jesus 
 
999. No Dia do Julgamento, vocês 
finalmente vão entender o Poder de Deus 
Recebido sexta-feira, 20 de dezembro de 2013, 23:16 
 
Minha muito amada filha, é por Meu Comando que 
Satanás e seus demônios abrandarão. Com todo o seu 
poder, eles não são nada diante de Mim, o Filho do 
homem, Jesus Cristo! Por toda a Minha Humildade, Meus 
Sacrifícios, Meus Apelos para a raça humana, para 
permitir que Meu Amor possa atraí-los para Mim, Minha 
Divindade nunca deve ser subestimada! Meu Poder não 
deve nunca ser mal interpretado, porque Eu Sou Todo-
Poderoso e Meu Reino reinará para sempre, com ou sem 
o homem, que tem o livre arbítrio e, por isso, a escolha de 
seguir-Me ou não. 
Enquanto a fraqueza da Humanidade, causada pelo 
pecado, faz cada pessoa vulnerável à tentação de 
Satanás, vocês nunca devem acreditar que ele tem todo o 
poder, porque ele não tem. Cada demônio, incluindo o seu 
mestre, a besta, vai cair aos Meus Pés, por Meu 
Comando. Vocês não sabem disso? Porque há somente 
Um Único, Que tem a Divindade para acabar com tudo 
sob Seus Pés, e este Único sou Eu, Jesus Cristo. 
Para alcançar o favor de Deus, cada um de vocês deve vir 
a Mim. Eu os amo. Eu chamo-os para Mim. Eu rogo a 
vocês. Eu Me humilho diante de vocês. Eu Me permiti ser 
arrastado pelo chão, no meio da lama, por vocês, antes de 
morrer. Em breve vocês terão que enfrentar-Me. No Dia 
do Juízo vocês vão finalmente entender o Poder de Deus 
e, em seguida, vocês vão saber o que é ficar cara a cara 
com a Minha Luz Divina. Tão poderosa é a Minha Luz, 
que somente os puros e humildes vão resistir. Minha Luz 
vai forçar muitos de vocês ao chão, quando vocês vão 
proteger o seu rosto de Mim. Poucos de vocês estão aptos 
para estar diante de Mim, e ainda assim Eu vou puxá-los 
para Mim, até que vocês fiquem aí como foram feitos para 
ficar, em rendição completa e em obediência total a Mim. 
Naquele dia, o seu livre arbítrio vai chegar ao fim. 
Seu Jesus 
 
1000. Vocês não podem divorciar a Minha 
Igreja da Palavra - da Carne - porque então 
Ela não pode Existir 
Recebido sábado, 21 de dezembro de 2013, 20:13 
 
Minha muito amada filha, àqueles que acusam você, 
através da Minha Santa Palavra, de lutar contra a 
Autoridade da Minha Igreja, eles devem ouvir Meu 
Chamado: 
A Igreja, criada por Mim, Jesus Cristo, foi construída sobre 
uma Rocha firme, e não importa o quanto a Minha Igreja - 
Meu Corpo - é atacada, as portas do inferno nunca vão 
destruí-la. Satanás e seus agentes somente irão atacar 
o que é genuíno, o que é Verdadeiro e o que é de Mim. 
Este é o lugar onde toda a sua energia será focada - 
Minha Igreja. Eu Estou presente na Minha Igreja, através 
do Meu Corpo, a Santíssima Eucaristia. Meus inimigos 
vão sempre ter a Santíssima Eucaristia como alvo, 
pois Ela não é apenas um símbolo do Meu Amor, 
Minha Promessa para redimir o mundo - Ela é o Meu 
Corpo. Ela vive e respira, pois Ela sou Eu, Jesus Cristo, 
que Nela habita. Eu permanecerei Presente na Sagrada 
Eucaristia, até perto do final, mas a Minha Igreja nunca vai 
morrer. 

Minha Palavra se fez Carne e através da Minha Carne, 
vocês, filhos de Deus, ficarão perto de Mim. Quando Meus 
inimigos atacaram a Minha Igreja no passado, a Minha 
Igreja se uniu e lutou contra seus oponentes. Mas, quando 
a Minha Igreja é atacada, pelo espírito do mal, por dentro 
Dela, Ela vai enfrentar poucos obstáculos de um mundo 
secular. 
Satanás não ataca o seu próprio trabalho. Como o Filho 
do homem, Eu nunca vou abandonar a Minha Igreja, pois 
ela é impenetrável pelo diabo. Meus seguidores 
permanecerão fieis à Minha Igreja até o último dia. No 
entanto, o número de pessoas que não entendem os 
ataques, que a Minha Igreja tem que suportar, a partir 
de dentro, será alto. Em sua maior parte, eles estarão 
contentes com as muitas adaptações que serão 
introduzidas nos Santos Sacramentos e nas Leis de 
Deus. Eles vão engolir a mentira, de que a vida 
moderna exige uma igreja moderna; que hoje as 
pessoas precisam ser capazes de fazer escolhas, com 
base em sua própria vontade - independentemente da 
possibilidade de insultar Deus ou não. Então, quando 
eles insultarem a Deus e cometerem blasfêmia, quando 
profanarem a Santa Eucaristia, eles não farão mais parte 
da Minha Igreja. Minha Igreja permanecerá intacta. Minha 
Igreja vai ficar de pé, por causa daqueles, que 
permanecerão fieis à Palavra de Deus - a Palavra que se 
fez carne. Porque vocês não podem divorciar Minha Igreja 
da Palavra - da Carne - porque então, Ela não pode 
Existir. 
Eu prometi que Eu iria proteger a Minha Igreja contra as 
portas do inferno e Eu faço isso agora, preparando os 
Meus servos sagrados leais para ficarem Comigo e 
manterem-se fieis e firmes até o Grande Dia. Eu nunca 
quebro Minha Promessa. Seu Jesus 
 
1001. Mãe da Salvação: Pelo milagre da 
Iluminação da Consciência, Ele, Meu Filho, 
vai trazer alegria, amor e esperança para o 
mundo 
Recebido domingo, 22 de dezembro de 2013, 15:19 
 
Minha filha, por favor, faça a conhecer que o Meu 
precioso Filho está se preparando para Sua Grande 
Intervenção da Misericórdia (o GRANDE ALERTA). O 
mundo vai ser renovado, como resultado, e muitos se 
alegrarão em sua liberdade nova a ser encontrada da 
dúvida sobre a existência de Deus. 
Quão solitários são aqueles, que não conhecem o Meu 
Filho! Quando Meu Filho estava no monte, pouco antes da 
Sua Ascensão ao Céu, Seus discípulos estavam confusos 
e assustados, por causa da separação e do que eles 
teriam que enfrentar sem Ele. Muitos deles entravam em 
pânico e pediram ao Meu Filho para não deixá-los. Ele 
confortou-os pacientemente, explicando-lhes que essa 
separação seria apenas temporária e que Ele lhes enviaria 
ajuda. A ajuda, que Ele estava se referindo, era o Dom do 
Espírito Santo. Então Ele lhes disse: "Não tenham medo, 
porque com a ajuda Dele, Que Eu vou enviar para vocês, 
vocês não estarão sozinhos. Eu sempre estarei com 
vocês, na forma do Espírito Santo." 
Pois, embora Ele disse a todos neste dia que viria outra 
vez, eles realmente não entenderam o que Ele quis dizer. 
Alguns pensavam que seriam umas semanas, antes que 
Ele se fizesse conhecido. Mas, lembrem-se, um dia no 
Tempo de Deus, pode ser a qualquer momento. Agora 
este Dia está se aproximando, e todas as profecias 
preditas, quanto aos sinais do Tempo do Fim, estão 
acontecendo. Não tenham medo em seus corações, 
queridos filhos, porque o tempo de regozijo está 
quase sobre vocês! Não haverá mais lágrimas ou 
tristeza, porque o Grande Dia do Meu Filho vai 
amanhecer de repente e Ele vai reunir todos os Seus 
em Seus Braços Sagrados. 
Rezem pelas grandes Bênçãos de Deus e pela grande 
Misericórdia, que Meu Filho tem, em grande abundância, 
para cada um dos filhos de Deus. Isso inclui os bons, os 
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maus e os indiferentes. Pelo milagre da Iluminação da 
Consciência (o GRANDE ALERTA), Ele, Meu Filho, vai 
trazer alegria, amor e esperança para o mundo. 
Sejam gratos por esta grande Misericórdia! O Amor do 
Meu Filho por vocês nunca vai morrer, desaparecer ou ser 
suspenso, porque vocês pertencem a Ele. Vocês são 
Seus. Vocês são os filhos de Deus. Vocês não pertencem 
a Satanás. 
Rezem, rezem, rezem, para que a Humanidade escolha 
a Mão Misericordiosa do Meu Filho, sobre o engano e 
a opressão perversa, que o maligno exerce sobre os 
fracos. Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1002. Logo vocês vão ver-Me em toda a 
Minha Glória Celestial, e então vocês vão 
finalmente entender o mistério da Minha 
Divindade 
Recebido domingo, 22 de dezembro de 2013, 15:56 
 
Minha muito amada filha, como o mundo em breve vai 
sentar-se e reconhecer a Minha Presença! Minha 
Presença será sentida em toda nação, País e casa, e 
ninguém vai negar a Minha Presença, mas alguns não 
vão querer testemunhar a Minha Intervenção. Todos 
vocês têm que aceitar que, quando o GRANDE 
ALERTA acontecer, que será um Grande Sinal do Céu! 
Ele vai confirmar o Amor que Deus tem por todos os Seus 
filhos. 
Sua separação solitária de Deus vai chegar a um fim 
nesse Dia, porque aqueles, que querem a Proteção que 
eles desejam, da tristeza que existe no mundo de hoje, 
saibam disso: Eu vou enxugar suas lágrimas. Vou perdoa-
lhes os seus pecados. Abençoarei todos vocês, incluindo 
aqueles, que vão virar as costas para Mim, na esperança 
de que eles venham correndo 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 
levados em Meus Braços. Rezem, para que aqueles, que 
têm dúvidas, sejam libertados delas e que aqueles, que 
estão em terrível escuridão, Me peçam por Misericórdia, e 
que aqueles, que Me negam, finalmente Me reconheçam. 
Vocês nunca devem permitir, que os detratores da Minha 
Santa Palavra levem-nos para longe de Mim, seu amado 
Jesus! Logo vocês vão ver-Me, em toda a Minha Glória 
Celestial, e então vocês vão finalmente entender o 
mistério da Minha Divindade. Seu Jesus 
 
1003. Mãe da Salvação: Esta imitação nova 
e obscena da Palavra de Deus fará muitos 
acreditar, que é simplesmente uma versão 
moderna atualizada do Novo Testamento 
Recebido segunda-feira, 23 de dezembro de 2013, 18:36 
 
Minha filha, a escuridão irá cair tão de repente sobre a 
Igreja do Meu Filho, que muitos se tornarão 
instantaneamente silenciosos, tão chocado vão ficar! 
Meu Filho, Jesus Cristo, o Rei, será declarado não ser 
mais Rei. Em Seu lugar estarão os deuses pagãos 
elevados e todas as religiões, incluindo aquelas que 
não vêm de Deus e todos vão ocupar posição na Igreja 
do Meu Filho na Terra. 
Para o mundo, a nova proclamação do assim chamado 
Cristianismo, vai parecer que vai ser uma boa notícia. O 
mundo vai se alegrar, porque muitos vão acolher o que 
eles vão ver como grande tolerância para cada tipo de ato, 
que até então era considerado pecado aos Olhos de 
Deus. 
Quando Meu Filho andava na Terra, os Fariseus 
rejeitaram a Verdade. Eles acreditavam apenas no que 
lhes convinha e eles acreditavam em muitas falsidades. 
Eles não aceitavam os Braços estendidos do Meu Filho, 
quando Ele proclamou a Santa Palavra de Deus. Chegou 
a hora, mais uma vez, para aqueles que pretendem 
conhecer a Verdade, negar o Meu Filho. Com isso, 

quero dizer a Sua Santa Palavra, como proclamado nos 
Santíssimos Evangelhos. Logo, o Livro Mais Sagrado 
será descartado e um novo substituto blasfemo será 
declarado a todos, dentro da Igreja do Meu Filho e fora 
dela. Muitos serão enganados. 
Tão astutos são os inimigos do Meu Filho, que Esta 
imitação nova e obscena da Palavra de Deus fará 
muitos acreditar, que é simplesmente uma versão 
moderna 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, sempre vai enganar o mundo, 
usando a Verdade como base para mentiras. Eles vão 
sempre atacar o que é Verdadeiro, trabalhando com a 
Verdade, a fim de difamar a Palavra de Meu Filho. 
Eles vão começar com a Sua Palavra primeiro e destruí-la, 
em primeiro lugar, zombando dela e, em seguida, 
descartando-a, em favor da heresia. Depois, eles vão 
atacar Sua Carne. O Verbo se fez Carne na forma do Meu 
Filho. Eles crucificaram o Meu Filho antes, e agora, 
como Ele vem de novo para renovar a Terra, eles vão 
destruir a Santa Eucaristia. Todos os que têm fé, têm 
que perseverar durante estas dores terríveis de parto, 
porque, quando tudo estiver consumado, o Filho do 
Homem vai subir e vai recuperar seu Reino na Terra. 
Aqueles, que amam o Meu Filho, têm que honrá-Lo em 
todos os momentos e nunca negá-Lo! 
Vocês devem estar preparados para viver pela Verdade e 
nunca sucumbir em aceitar às mentiras, que serão 
espalhadas por todo o mundo, e na nova religião mundial, 
que será declarada em breve! Quando vocês verem essas 
coisas acontecer, tenham a certeza de que o tempo está 
perto para a Segunda Vinda do Único e Verdadeiro 
Salvador - Jesus Cristo, o Rei da Humanidade! 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1004. No próximo Natal a celebração do 
Meu Nascimento será substituída por uma 
grande cerimônia 
Recebido quarta-feira, 25 de dezembro de 2013 de 09:50 
 
Minha muito amada filha, Eu Sou o Verbo feito Carne. 
Meu Corpo abraça o mundo de hoje, mas o mundo, 
embora celebrando o Natal, não é afetado por Meu Plano 
de Salvação. 
O Natal deixou de ser uma celebração do Meu 
Nascimento, mas se tornou um substituto pagão, onde 
toda a honra é entregue na busca de falsidades. Quão 
fraca a fé dos Cristãos se tornou! Como eles se 
esqueceram de tudo o que Eu ensinei ao mundo! E quanto 
eles se preocupam com o conforto material, que vai virar 
pó, mas eles ignoram completamente o estado das suas 
almas! 
Os tempos já estão sobre vocês, onde a fé da maioria dos 
Cristãos tornou-se tão fraca, que há pouca discussão ou 
referência à Minha Divindade Gloriosa. Meus 
Ensinamentos já não detêm qualquer significado real em 
suas vidas e muitos sacerdotes já não Me amam como 
deveriam. Não, Minha filha, eles realmente não Me 
conhecem. 
Eu não vou descansar, até que Minha Voz seja ouvida, até 
despertá-los para a chamada para renovar a sua fé. Logo, 
a sua fé em Mim vai enfraquecer ainda mais. Vocês vão 
se tornar muito ocupados, concentrados em assuntos 
políticos, relacionados a Países, onde a guerra e a 
pobreza são galopantes, que vocês vão Me esquecer. Eu 
serei substituído em sua fé por Meus inimigos, que se 
colocam como Meus servos e que vão afastá-los mais e 
mais para longe de Mim. 
No próximo Natal, a celebração do Meu Nascimento 
será substituída por uma grande cerimônia, que vai 
aplaudir o trabalho destes impostores, que desfilam 
na Minha Igreja, vestindo as roupas que servem 
apenas para enganar os fiéis. Naquele dia, eles vão 
aplaudir ao deus da justiça social, aos direitos humanos e 
ao dinheiro, que eles vão dizer que têm levantado para os 
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pobres do mundo. Mas saibam disso: Todas essas coisas, 
apresentadas ao mundo em Meu Santo Nome, servem 
para um único propósito: Isso é para levá-los para longe 
da Palavra, que é a Minha Carne. Minha Carne é do 
Meu Corpo. Meu Corpo é a Minha Igreja. Quando 
aqueles, que dizem que são da Minha Igreja, não veneram 
a Minha Santa Palavra, mas em vez disso abraçam e 
tentam controlar a política do mundo, então eles não 
podem dizer que são de Mim! Chegou a hora para a 
divisão acontecer - o cisma predito - e vai acontecer 
rápido. 
Vocês só podem amar um Deus, e o único caminho para o 
Meu Pai é por Mim, Seu Filho Unigênito. Afastem-se de 
Mim em atividades de campanhas políticas, que se 
esforçam para promover os direitos humanos e a justiça 
social como um substituto para a Palavra, e então vocês 
Me negarão. 
Meu coração está pesado neste momento. Dou-lhes este 
aviso, para que não caiam no erro e na armadilha mais 
astuta, que será colocada diante vocês pelos discípulos do 
Meu inimigo - o diabo. Seu Jesus 
 
1005. Meus planos, para salvar o mundo 
inteiro, estão em vigor e Eu não vou deixar 
nenhuma alma ir facilmente 
Recebido quinta-feira, 26 de dezembro de 2013, 14:20 
 
Minha muito amada filha, é o Meu Desejo dar conforto a 
todos vocês, neste momento. Meus planos, para salvar o 
mundo inteiro, estão em vigor e Eu não vou deixar 
nenhuma alma ir facilmente. Cada criança de Deus tem a 
capacidade de amar - mesmo aqueles, que estão 
separados de Deus. Cada alma nasceu com o Dom do 
Amor - o Dom de Deus, Que reside dentro deles, mesmo 
que eles não O reconheçam. 
O Amor é um traço, que é odiado por Satanás, porque 
Deus é Amor. Todos aqueles, que amam uma outra 
pessoa, sentem alegria em seus corações. O Amor é o 
sentimento mais natural e é o que mantém a Luz de 
Deus brilhando em um mundo de trevas. Satanás 
atacará o amor em todas as oportunidades. Ele irá tirá-
lo daqueles, que ele pode, e ele vai substituir o amor com 
muitos substitutos ímpios. Quando ele ataca o 
Sacramento do Matrimônio, ele dilui o amor dentro desta 
união, até que permaneça apenas o ódio. Ele quebra 
amizades. Ele cria divisão, desconfiança e ódio quando e 
onde pode. Ele é a causa de assassinatos, atos de 
violências entre as pessoas, atos de opressão, tortura e 
guerra. Quando Satanás ataca a lei natural do amor, 
criado por Meu Pai, ele leva as pessoas a uma terrível 
angústia. Se o amor está em falta em suas vidas, eles não 
vão sentir paz. Eles não vão confiar nos outros, onde não 
há amor e quando houver ódio na alma de uma pessoa, 
ele ou ela vai tratar os outros com uma terrível crueldade. 
O ódio nunca pode vir de Deus. O ódio vem do diabo. 
Aquele que odeia, emula os traços associados com 
Satanás. Porque ele imita Satanás, o homem, muitas 
vezes, camufla o ódio com uma fachada doce e astuta. 
Muitas vezes, aquele que odeia o outro, vai dizer que ele 
só está falando de amor, quando causar danos a outras 
pessoas, a fim de confundi-los. O homem que odeia, 
assim como Satanás, vai ter cuidado para não revelar 
seu ódio. Muitos dirão que eles estão agindo de boa-fé, 
por causa da necessidade de honestidade. No entanto, 
nenhum ato de ódio pode trazer bons frutos, pois é como 
carne podre, que trará decadência e, em seguida, a morte 
da alma. 
O Amor é tudo o que importa aos Meus Olhos. Tenham 
certeza de que todos aqueles, que estão cheios de amor - 
ou para com o outro ou para com Deus - que já estão a 
Meu favor. Aqueles, que são favorecidos por Deus, vão 
receber Misericórdia de Mim. Aqueles com ódio em suas 
almas, não irão receber Misericórdia, a não ser que, antes, 
eles próprios redimam-se aos Meus Olhos. Vocês devem 
se lembrar que o ódio, em qualquer forma, e 

especialmente quando realizado em Meu Santo Nome, 
trará apenas desolação da alma. 
Meu Amor é maior do que o amor sentido por qualquer 
homem. Ele está além da sua compreensão. Devido à 
amplitude e profundidade do Meu Amor por vocês, Eu 
vou encher cada um de vocês com o Meu Espírito 
Santo. Meu Amor vai atrair o amor de seus corações, não 
importa o quão minúsculo ele seja, em cada alma. Então, 
por favor, vocês nunca devem desistir da esperança 
de que Eu vou trazer a salvação ao mundo inteiro, 
porque a Minha Paciência é infinita e Meu Amor 
eterno. Seu Jesus 
 
1006. Todos os filhos de Deus são parte da 
Sua família extraordinária 
Recebido sábado, 28 de dezembro de 2013, 23:36 
 
Minha muito amada filha, muitos que acreditam em Deus, 
só tem uma vaga ideia a respeito de Quem Ele é e por 
que Ele criou o mundo. 
Meu Pai é o Amor. Todos os que estão ao redor Dele, 
amam-No, assim como vocês podem imaginar o amor por 
um pai muito amado. Estar com Ele é o sentimento mais 
natural e todos no Céu estão em completa união com Ele. 
Eles se sentem queridos, muito amados, e isso traz-lhes 
uma completa sensação de pertença. Quando todos 
aqueles, que são favorecidos no Reino do Meu Pai, 
unem-se com Ele, eles experimentam um êxtase, que 
não pode comparar com nada que vocês conhecem na 
Terra. Quando aqueles de vocês, que seguem a Mim, 
Jesus Cristo, juntarem-se em união Comigo, conhecerão 
Meu Pai, vocês também vão experimentar esse 
sentimento de pertença. 
Todos os filhos de Deus são parte da Sua família 
extraordinária e cada um é amado por Ele, com uma 
paixão permanente. Pois, aqueles, abençoados com as 
Graças do Céu, e que se sentem perto do Meu Pai, por 
um lado, vocês devem saber que vão sentir um 
sentimento de temor, quando falarem com Ele em seus 
corações. Mas, por outro lado, vocês vão se sentir 
amados e com um instinto, que não vão entender, mas 
saberão que são filhos Dele. Isso se aplica a todos os 
filhos de Deus, independentemente da idade. Porque no 
Reino de Deus não existe idade. Todas as almas são 
elevadas de acordo com o seu estado e como elas 
cumpriram a Vontade do Meu Pai. 
Oh, como Meu Pai foi esquecido e o quanto Ele é mal 
compreendido! Ele não é temível. No entanto, a Sua 
Justiça é Finita. Ele é amoroso e justo e vai fazer todo o 
possível para renovar o mundo, para que ele seja 
preparado adequadamente para receber-Me, Seu amado 
Filho. 
Vocês nunca devem sentir, que não podem chamar 
Meu Pai, pois Ele é o seu Pai, o Todo-Poderoso, Que 
deu o Comando para que a vida começar e Que dá o 
Comando para a vida ser tirada. Sigam os 
Mandamentos do Meu Pai! Aceitem com gratidão o Dom 
do Meu Nascimento, morte e Ressurreição, e a Vida 
Eterna será sua! Seu Jesus 
 
1007. Mãe de Salvação: Meu Filho Me 
instruiu para trazer ao mundo esta 
mensagem importante 
Recebido sábado, 28 de dezembro de 2013, 23:50 
 
Minha filha, Meu Filho Me instruiu para trazer ao mundo 
esta mensagem importante. Ele deseja que todos aqueles, 
que têm família e amigos, que rejeitam a Deus e que 
negam o Meu amado Filho, Jesus Cristo, devem saber 
que Ele vai regá-los com Suas Graças, se vocês rezarem 
esta Cruzada de Oração especial por eles. Quando vocês 
rezarem esta Oração, Ele irá mostrar a cada um deles 
uma grande Compaixão e vai resgatá-los e trazê-los de 
volta da beira da desolação. 
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Cruzada de Oração (131): A Oração da Misericórdia 
 
Ó minha querida Mãe da Salvação, por favor, pedi ao 
Vosso Filho, Jesus Cristo, que conceda Misericórdia a 
(nome das pessoas aqui ... ) durante o GRANDE 
ALERTA e novamente no Dia Final, antes de virem 
diante de Vosso Filho. Por favor, rezai para que cada 
um deles seja salvo e desfrute os frutos da Vida 
Eterna! Protegei-os, todos os dias, e levai-os para 
Vosso Filho, de modo que Sua Presença seja 
mostrada a eles, que lhes seja concedida a paz de 
espírito e alcancem grandes Graças. Amém. 
 
Por causa desta Missão, Meu Filho vai derramar Graças 
extraordinárias sobre as almas, que estão com 
necessidade da Sua Misericórdia. Ele será sempre 
generoso, quando as almas viverem de acordo com a Sua 
Santa Palavra e recebê-Lo em seus corações. 
Vão em frente e alegrem-se, pois este é um dos Dons 
mais extraordinários, que Ele tem dado a todos aqueles, 
que responderam a este Chamado do Céu. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1008. Vocês todos receberam a Verdade, 
mas muitos de vocês já esqueceram. Ela os 
aborrece. É muito problemática. 
Recebido domingo, 29 de dezembro de 2013, 19:48 
 
Minha muito amada filha, quando Eu revelei os 
segredos do Livro da Verdade, desde o início, Eu 
disse que o Livro tinha sido predito aos profetas - um 
total de três - representando a Santíssima Trindade. 
Eu não digo estas coisas, a fim de assustá-los. Digo-lhes 
estes fatos, de modo que confiem em Mim 
completamente. 
Minha filha, o Plano do Meu Pai, para espalhar a 
conversão, começou no momento em que esta Missão 
iniciou. Esta conversão, em um momento de grande 
apostasia, apatia e indiferença vergonhosa para a Palavra 
de Deus, é muito necessária. Aos filhos de Deus foi dada 
a Verdade no Livro mais Sagrado (a Bíblia), mas muito do 
que está contido nele tem pouco impacto sobre as 
pessoas no mundo de hoje. Como poderia ser? Muitos 
estão distraídos por entretenimento, se divertem muito 
facilmente e estão prestes a pegar rapidamente o que 
promete ser emocionante e excitante. Até mesmo a 
Verdade da criação dos homens foi negada. Em vez disso, 
eles substituíram a Verdade com as crenças absurdas em 
muitos falsos deuses da sua própria criação. Suas práticas 
de magia e a perversa intromissão no ocultismo têm 
atraído a atenção de muitos e incendiaram a imaginação 
daqueles, que estão procurando o sensacionalismo em 
suas vidas. 
E há aqueles, que abusam de seus conhecimentos sobre 
o mundo espiritual e fizeram muitas almas se afastar para 
longe de Mim. A fim de capacitar-se com dons espirituais, 
em vez disso, estas pobres almas convidam o espírito do 
mal, quando chamam os espíritos daqueles, que entraram 
no inferno. Estes espíritos só vão levá-los para uma rede, 
da qual eles nunca vão libertar-se. Aqueles, que se 
envolvem em práticas da Nova Era (New Age), feitiçaria, 
cartas de tarô e clarividência, serão a causa de aflições 
terríveis sobre os outros, embora em muitos casos eles 
não têm o conhecimento do mal, que fazem. Todas estas 
pessoas, que colocam falsos deuses diante do único Deus 
Verdadeiro, são culpados de paganismo - um crime 
hediondo - porque eles sabiam a Verdade, antes de se 
afastarem dela. 
E há aqueles, que amaldiçoam os outros, quando eles se 
envolvem em satanismo. Tão depravado são eles, que 
constantemente Me insultam e realizam tais atos maus, 
porque já fizeram um pacto com o diabo. Nada do que Eu 
faço, vai mudá-los. Oh, como Eu choro lágrimas amargas 
sobre estas pobres almas equivocadas! 
E há aqueles, que Me conhecem, mas passam pouco 
tempo em Minha Companhia. Eles trazem-Me uma grande 

tristeza, pois eles têm como certo a salvação de suas 
almas. Eles acreditam que têm um direito natural à Vida 
Eterna, mas eles não acreditam que têm que ganhá-la. 
Muitos deles são tão complacentes, que não se importam 
com os Sacramentos e raramente prestam qualquer 
atenção aos Dez Mandamentos, porque eles não 
acreditam, que eles se aplicam a eles hoje. A maioria não 
acredita no inferno ou no purgatório. Eles andam por um 
caminho muito perigoso! Logo, eles serão enganados 
ainda mais, quando forem alimentados com uma nova 
doutrina diluída, que será introduzida por Meus 
inimigos. Eles precisam de muita oração agora! 
Por fim, há aqueles, que estão mais próximos a Mim e que 
aprenderam todas as coisas Sagradas. Estas são as 
almas, que Me trazem grande conforto e que Me dão 
suporte. No entanto, há aqueles entre eles, que não vivem 
a Verdade. Eles pregam a Verdade, mas não praticam os 
conceitos básicos dos Meus Ensinamentos. Eles não 
amam os outros como deveriam. Eles olham por baixo 
àqueles, que eles consideram ser menos informados 
sobre os assuntos sagrados, do qual eles são. Alguns 
consideram-se acima dos outros e mais favorecidos por 
Deus. Estes hipócritas Me enfurecem mais, porque eles 
não conseguem ver como pecam aos Meus Olhos. 
Então vejam bem, nunca se deve ter a Verdade como 
garantida. Vocês todos receberam a Verdade, mas muitos 
de vocês já esqueceram. Ela os aborrece. É muito 
problemática - consome muito tempo - para muitos de 
vocês, vê-la como algo, que não é mais relevante em suas 
vidas ocupadas de hoje. Muitos de vocês Me negarão e 
então, finalmente, rejeitar-Me-ão completamente, quando 
forem alimentados com mentiras por aqueles, que querem 
levá-los para longe da salvação. É por isso que vocês 
devem aprender a Verdade mais uma vez. 
Só pode haver uma Verdade e isso é a Verdade 
estabelecida por Deus desde o início. Seu Jesus 
 
1009. Ao tentar reescrever a Palavra de 
Deus, vocês são culpados de blasfêmia 
Recebido segunda-feira, 30 de dezembro de 2013, 20:06 
 
Minha muito amada filha, quando vocês questionarem 
Minha Autoridade, vocês negam a Verdade. Quando a 
Minha Palavra, que é moldada em pedra, é desafiada por 
vocês, então vocês não aceitam a Verdade. Ao tentar 
reescrever a Palavra de Deus, vocês são culpados de 
blasfêmia. O mundo foi avisado de que ninguém - 
nenhum servo sagrado, nenhuma alma escolhida, 
nenhum profeta - poderia acrescentar ou tirar a 
Palavra, contida no Livro do Meu Pai (a Bíblia). No 
entanto, isto é exatamente o que vai acontecer, 
quando aqueles, que afirmam ser líderes escolhidos 
na Minha Igreja na Terra, mexerem com a Verdade. 
Este dia está muito próximo. Este é o dia, sobre o qual 
vocês foram advertidos. Pois, qualquer um, que se 
atreve a mexer com a Palavra, está dizendo que ele está 
acima de Deus. Aquele, que afirma estar acima de Deus, 
por seus atos ou ações, não pode ser nunca um 
representante Meu! 
Porque a fé dos homens está tão fraca e porque o Novo 
Testamento é pouco conhecido, muitos serão enganados 
ao aceitar a heresia como Verdade. Esta será a sua 
queda. 
Minha Intervenção será através do derramamento do 
Espírito Santo, para iluminar os que permanecem leais 
a Mim. Agora, o teste será este: Se vocês realmente 
acreditam em Minha Existência, Minha Missão, Minha 
Crucificação, Minha Ressurreição dos mortos e em Minha 
Promessa de Salvação, então vocês nunca vão desafiar a 
Minha Palavra, dada a vocês na Bíblia Sagrada! Se vocês 
acreditam por um minuto, que Eu iria abençoar qualquer 
nova interpretação dos Meus Evangelhos, os 
Mandamentos de Deus e tudo o que lhes foi ensinado por 
Mim, a fim de atender a sociedade moderna, então vocês 
estão muito equivocados! 
O dia, em que o líder, que afirma liderar a Minha Igreja 
na Terra, dizer que certos pecados não importam 
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mais, é o dia do começo do fim. Então, este vai ser o 
dia, em que vocês devem ficar atentos. Este será o dia, 
em que a Minha Igreja vai entrar na era das trevas. 
Naquele dia, vocês não devem ser tentados a negar-Me - 
por negar a Verdade! Mentiras nunca podem substituir a 
Verdade! Seu Jesus 
 
1010. Mãe da Salvação: A Verdade vai ser 
torcida e a Palavra de Deus será 
apresentada de trás para frente 
Recebido quarta-feira, 1° de janeiro de 2014, 13:44 
 
Minha filha, por favor, incentive todos os filhos de Deus 
para perseverarem durante as provações, que estão por 
vir! Todos os Cristãos terão que enfrentar muitos desafios, 
terão que testemunhar a perversa apostasia, que desfilará 
diante deles, por aqueles os quais eles irão procurar 
orientação, a fim de viverem completas vidas Cristãs. 
Aqueles, que em breve serão nomeados nos mais 
altos escalões da Igreja do Meu Filho na Terra, não 
serão de Deus. Eles não vão servir ao Meu Filho e vão 
mudar muitas doutrinas e leis dentro da Igreja. Tão 
rápido eles vão trazer estas alterações, com muitos 
novos livros, missais e cartas sendo introduzidas, que 
vocês vão saber, então, que tais obras teriam levado 
anos para se preparar. Não seria possível introduzir 
essas mudanças radicais, em tantos formatos, se este não 
fosse o caso. Este será um dos primeiros sinais, no qual 
vocês podem ter certeza, que esta doutrina torcida, que 
em breve será introduzida, foi criada com muito cuidado. 
Muitas pessoas não vão reconhecer essas mudanças na 
Igreja, e aqueles que reconhecerem, irão aplaudi-las, pois 
eles se sentirão aliviados da culpa que sentem por causa 
dos seus pecados. Finalmente, eles ficarão aliviados, 
porque isso significa, que agora vão ser capazes de 
proclamar abertamente sua aceitação de todas as coisas 
que ofendem a Deus. Pois, se a Igreja declara que o 
pecado é uma coisa natural e faz parte da natureza 
humana, então certamente isto significa, que o pecado 
não é mais importante. Então, ao declarar a importância 
de cuidar dos pobres do mundo e dos famintos, eles se 
consideram santos aos olhos de Deus. 
Quando Meu Filho for negado publicamente e quando 
Sua Palavra for torcida, será dedicado um grande 
cuidado em grandes atos públicos de caridade. Isso 
vai desviar a atenção da realidade. Isto vai criar 
afastamento e, finalmente, a Verdadeira Palavra de Deus 
não será mais discutida. Quando todas as religiões forem 
colocadas sob o mesmo teto e onde os pontos de vista 
dos pagãos forem tratados com grande respeito, então as 
pessoas vão ter medo de se levantar e declarar a 
Verdade. Se e quando eles se atreverem a fazer isso, eles 
vão ser acusados de falarem blasfêmia. 
O dia está se aproximando rapidamente, em que vocês 
têm que se declarar um verdadeiro Cristão, e quando 
vocês lembrarem as pessoas da Palavra de Deus, então 
vocês vão ser acusados de hereges. A Verdade vai ser 
torcida e a Palavra de Deus será apresentada de trás para 
frente. Nada será ordenado. Nada fará sentido nas novas 
regras, que em breve serão introduzidas na Igreja do Meu 
Filho. É importante que não importa o quão impopular 
vocês podem tornar-se, vocês devem sempre manter-se 
fieis à Palavra de Deus! 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1011. De cada quatro, três Me negarão 
Recebido quinta-feira, 2 de janeiro de 2014, 20:40 
 
Minha filha, está quase sobre vocês o momento em que 
todo o reconhecimento público, de Quem Eu Sou, se 
tornará apenas uma fraca tremulação no pavio de uma 
vela, que queimou até o fim. 
Aqueles, que dizem que são Meus, vão falar pouco de 
Mim. Aqueles, que são leais a Mim, ficarão chocados ao 
ver tantas pessoas que Me negarão. O momento, em que 
os fiéis forem separados daqueles, que serão levados em 

grave erro, está quase sobre vocês. Nos dias à frente, os 
cegos, os surdos e aqueles, que não conseguirem manter-
se alertas para a Verdadeira Palavra de Deus, se reunirão 
em seus bilhões e aceitarão uma falsa doutrina, que não 
vem de Mim. 
Quando vocês ouvirem falar da nova renovação do 
compromisso da fé, que será uma forma do 
Sacramento da Confirmação, saibam então, que isso 
vai ser feito pelo homem. Isso vai ser inválido aos 
Meus Olhos. Isso será apresentado pelo Falso Profeta, 
como parte de seu plano global para unir todas as 
religiões do mundo. Minha Divindade será jogada pro 
lado. Minha Palavra esquecida e enterrada, enquanto os 
Meus Ensinamentos serão torcidos, a fim de coagir os fiéis 
a aceitar uma nova forma do assim chamado 
evangelismo. 
Minha Palavra, no entanto, permanecerá viva, porque 
aqueles, que permanecerem na Minha Igreja, como foi 
criada desde o início, não vão negar-Me. De cada quatro, 
três Me negarão. Somente Meus Remanescentes vão se 
apegar a Mim e manterão a Minha Palavra e muitos deles 
serão desnorteados. Estas pobres almas, que 
permanecerem na Minha Igreja, quando for apreendida 
pela nova doutrina, não saberão para onde se virar. Para 
eles Eu digo isso: Sejam fortes! Sejam firmes! Não Me 
neguem! Rezem por Minha Orientação e continuem a 
servir-Me, como vocês sempre fizeram. Quando a vocês 
for pedido para negar-Me, por aqueles que alegam estar 
agindo para o bem de todos e de todas as religiões, virem 
as costas, pois vocês serão solicitados a abraçar o 
paganismo, que será disfarçado como Cristianismo! 
Como estes impostores, inimigos de Deus, invadem a 
Minha Igreja, dentro da sua hierarquia, Meu Pai enviará 
um terrível Castigo. Ele irá inclinar o mundo e nenhum 
homem, mulher ou criança será capaz de ignorar estes 
transtornos. Quando Meus inimigos atacar Meu Corpo 
Místico, eles vão causar muito dano, muita confusão e 
levar muitos para longe da Verdade. Mas eles nunca 
vão destruir a Minha Igreja, porque Meu Exército 
Remanescente nunca vai se deixar afastar da Verdade 
ou ser forçados a jurar fidelidade a Satanás ou aos 
seus agentes. 
Muitas guerras vão aumentar agora e tempestades e 
terremotos vão acontecer, até o Rugido da Ira do Meu 
Pai for sentido em todos os lugares. 
Para estes Meus inimigos, que caminham entre vocês e 
que enganam a Minha Igreja, saibam disso: Eu nunca vou 
permitir vocês conquistarem as almas, pelas quais Eu dei 
a Minha Vida! Sua arrogância será de curta duração, os 
seus atos perversos serão impedidos e suas tentativas de 
ferir as almas, que vocês destinaram, serão levadas a um 
fim abrupto. Vocês nunca vão se levantar contra a Palavra 
de Deus, sem que a Intervenção Divina seja derrubada 
sobre vocês! Sua lealdade ao maligno vai acabar em 
desastre para vocês e todos que conseguirem enganar. 
Quando vocês tentarem avançar para as portas do Céu, 
para se vangloriar da sua fidelidade a Satanás, vocês 
serão cortados, acorrentados e lançados no abismo, sem 
qualquer misericórdia mostrada a vocês! 
Vão agora, todos aqueles, que testemunham estas coisas 
que estão por vir e permaneçam alertas em todos os 
momentos! Vocês devem continuar a servir-Me, pois só 
pode existir um Mestre. Seu Jesus 
 
1012. Antes do Grande Dia do Senhor, 
muito será revelado aos filhos de Deus  
Recebido sexta-feira, 3 de janeiro de 2014, 21:45 
 
Minha muito amada filha, quando os antigos profetas 
foram chamados por Deus, para proclamar a Verdade, 
eles não eram - nenhum deles - muito entusiasmado com 
o cálice da Verdadeira Palavra de Deus, dada a eles. Para 
cada um deles era tão avassaladora – pois não foi 
ensinado para a maioria deles as Palavras da Escritura - e 
muito do que foi dado a eles, não fazia sentido. No 
entanto, o Poder do Espírito Santo inflamou-os e isso lhes 
permitiu falar a Palavra de Deus, exatamente como foi 
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dada a eles. Muitos se acovardavam de medo. Alguns se 
afastaram. Aqueles, que se afastaram, voltaram. Quando 
Deus envia um profeta, isso significa que algo de grande 
importância é planejado por Ele. Profetas, mensageiros de 
Deus, apenas revelam ao mundo o que é necessário para 
a salvação das almas. 
Minha filha, faça conhecido que esta Missão vai ser a 
única, em que a Voz de Deus será ouvida como se 
fosse um trovão, que será sentido em todas as partes 
da Terra. Muito será revelado aos filhos de Deus, antes 
do Grande Dia do Senhor amanhecer. É necessário que 
isso aconteça, porque se Ele não alertasse a 
Humanidade, então Ele não cumpriria sua Promessa, 
feita aos profetas Moisés, Daniel e João. Quando Deus 
faz uma Promessa, ela é sempre cumprida. 
Não tenham medo de um verdadeiro profeta, pois eles 
falam as Palavras, colocadas em suas bocas por Deus, 
para o seu bem! 
Ouvir a Palavra de Deus, falada hoje, pode causar medo. 
Ela pode ser esmagadora e causar uma certa ansiedade. 
No entanto, se a Palavra não fosse revivida, para que seja 
respirada de novo e viva entre vocês, vocês iriam achar a 
lacuna - a distância entre vocês e Deus - muito grande. A 
lacuna se fecha agora, pois Minhas Palavras, trazidas a 
vocês por Meu Pai, vão lhes trazer conforto - mais alegria 
do que tristeza, mais coragem do que medo e mais 
conforto do que choro. 
Ouça isto com atenção, Minha filha: Você nunca deve 
tentar empurrar-Me para longe, quando tudo que Eu quero 
fazer é envolver todos vocês dentro dos Meus Braços 
Sagrados e trazer-lhes ao Meu Coração. Minha Palavra 
pode ser sombria, Minhas profecias difíceis de ouvir e 
perturbador testemunhar as maldades dos homens, mas 
nunca esqueçam que todas essas coisas vão passar! Elas 
serão esquecidas. Elas serão de pouca importância. 
Porque o mundo, a vida à frente de vocês, trará consigo 
uma grande alegria e riso, porque o Amor de Deus será 
sentido em todo lugar, em cada casa, em cada alma e em 
cada coração. 
Esta é a parte final do Meu Plano para salvar a Terra e 
todos os seres vivos. Ele irá apresentar muitas 
dificuldades e provações. A crueldade dos homens será o 
mais angustiante de tudo para resistir e a rejeição por 
Mim, Jesus Cristo, a gota d'água aos olhos do Meu Pai. 
No entanto, este confronto final não vai demorar muito, até 
que o homem seja aliviado do terrível ódio, que existe no 
mundo. 
O Poder do Céu não deve ser subestimado, porque a 
Intervenção do Meu Pai vai ser muito poderosa para 
os seus inimigos resistir. Então, estejam em paz! 
Aceitem a Intervenção de Deus - Seu grande Ato de Amor, 
dado a vocês pela Palavra, que procede das bocas dos 
Seus profetas! Todas estas coisas são para protegê-los, 
trazê-los para mais perto de Mim e criar um Novo 
Começo, onde não haverá fim. Seu Jesus 
 
1013. Eu sempre vou responder àqueles, 
que imploram Misericórdia por outras 
almas 
Recebido sábado, 4 de janeiro de 2014, 13:40 
 
Minha muito amada filha, embora Minha Justiça é para ser 
temida, Eu sempre vou responder àqueles, que imploram 
Misericórdia por outras almas. Eu prometo a vocês, que 
através do recital de Minhas Cruzadas de Orações e 
outras orações, em que vocês Me pedirem para 
mostrar Clemência, Eu vou ouvir e agir em 
conformidade. 
Minha Misericórdia é ilimitada e abrange todos os 
pecadores, se eles e outros buscam redenção. Meu Amor 
é infinito. Minha Compaixão é incessante. Que nenhum 
homem jamais duvide da Minha Promessa e Meu 
Desejo de salvar a todos, inclusive Meus inimigos! Eu 
exorto-os, Meus amados seguidores, em todo o mundo - 
incluindo aqueles, que não estão familiarizados com estas 
Mensagens - para rezar, rezar, rezar para suas próprias 

almas e as almas dos outros! Isto inclui os crentes, não-
crentes e aqueles, que não conhecem a Verdade. 
Meu Amor está lá para todos vocês, para ver, sentir e 
viver. Tudo o que vocês devem fazer é responder como 
Eu os ensinei: Amem-se uns aos outros, como Eu os amo! 
Quando eles os açoitarem, sejam misericordiosos, orando 
por eles! Sejam generosos com seu tempo, trabalhando 
duro e rezando, para salvar as almas daqueles, que estão 
longe de Mim! 
Este é o Meu maior Desejo. Vão em paz! Seu Jesus 
 
1014. Mãe da Salvação: Fomos primeiro a 
Judéia e, em seguida, Meu Filho foi levado 
para a Índia, Pérsia, Egito, Grécia e 
Inglaterra 
Recebido sábado, 4 de janeiro de 2014, 13:50 
 
Minha filha, na preparação até o nascimento do Meu Filho, 
em tudo que nos aconteceu as dores eram evidentes. Eu 
fugi para junto de Elizabeth (Isabel) para ter conforto, na 
certeza de que ela foi abençoada com discernimento, 
dado a ela pelo Espírito Santo. Eu e Meu amado esposo, 
procuramos este refúgio de paz, num momento em que 
estávamos tão sobrecarregados com o conhecimento do 
que estava por vir. 
Quando Meu tempo se aproximava, a cada passo que 
dávamos, cada obstáculo, plantado pelo espírito do 
mal, foi colocado diante de nós. Portas foram batidas 
em nossos rostos; pessoas que conhecíamos nos 
evitavam e nós fomos expulsos para o deserto. E 
então acabamos sem um teto sobre nossas cabeças e em 
um abrigo feito para os animais, enquanto o Santo 
Messias vinha ao mundo como um mendigo. Não houve 
cerimônias, não houve coroação, não houve 
confirmações. Apenas algumas pessoas foram deixadas, 
para consolar-Me na Minha solidão. Mas então, quando 
Meu Filho nasceu, todos os sentimentos de ansiedade Me 
deixaram. Tudo o que Eu sentia, era um amor da 
Presença mais Divina. A paz finalmente reinou em Meu 
Coração. 
Pelo Poder do Espírito Santo, ajuda e conforto foi enviado 
para nós, apesar de serem poucas. Embora o nascimento 
de Jesus Cristo foi um acontecimento humilde e modesto - 
onde apenas algumas pessoas estavam envolvidas - a 
Palavra se espalhou. É assim como o Espírito Santo 
trabalha. Muitos estavam esperando o nascimento. Muitos 
tinham ouvido falar sobre o evento e, em seguida, muitos 
falaram sobre isso. Quando foi dado a conhecer, que 
Jesus Cristo, o Messias prometido a Humanidade, 
nasceu, o outro lado começou a colocar-se em 
posição. O violento ataque por Herodes e todos os seus 
servos, demonstravam o quanto a Presença de Deus 
coloca medo nos corações dos homens maus. 
Daquele dia em diante, Eu Me tornei a protetora do 
Meu Filho e Meu amado esposo José organizou a 
nossa segurança em muitas ocasiões depois disso. 
Passamos muitos anos fugindo de um lugar para 
outro. Tanta oposição que enfrentamos - tanto medo, 
tanto ódio. Essa foi a nossa sina. No momento, em que 
Meu Filho foi encontrado na idade de 12 anos, 
pregando no templo, nós O levamos para um 
esconderijo. 
A família de José estava envolvida em nos ajudar 
clandestinamente e nós viajamos por muitos anos. 
Fomos primeiro a Judéia e, em seguida, Meu Filho foi 
levado para a Índia, Pérsia, Egito, Grécia e Inglaterra. 
Onde quer que fôssemos, a Presença do Meu Filho criou 
muitos milagres, mesmo sem ter se apresentado 
publicamente como Messias. Cuidávamos bem Dele e 
víamos tudo o que Ele fazia. Vivíamos em paz, amor e 
harmonia e sem Meu esposo José não teríamos para 
onde ir, nem como proteger o Meu Filho, até começar a 
Sua Missão pública. 
E agora, que Sua Segunda Vinda está iminente, cada 
obstáculo será colocado antes de Sua chegada. Cada 
Palavra, que sai da boca da Sua profetisa, será 
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despedaçada e ridicularizada. Apenas um punhado de 
pessoas estarão a par da Verdade em torno desta Missão 
e muitas portas serão batidas nos rostos daqueles, que 
seguem Suas instruções. Esta é uma Missão solitária para 
você, Minha filha, e você é instruída a permanecer 
obediente em todas as coisas, que por Deus foram feitas 
conhecidas a você. 
Será enviada ajuda. Mas a ajuda também cessará, se for 
o Desejo do Meu Filho. Enquanto poucos são vistos 
seguindo esta Missão, milhões mais acreditam nela 
completamente. Pois, através do Poder do Espírito Santo, 
a Palavra de Deus sempre atrai aqueles Dele. 
As dores do parto já começaram e o trabalho não vai durar 
muito tempo. Em breve, o nascimento de um novo começo 
vai amanhecer e então o Dia do Senhor vai finalmente 
chegar. Filhos, estejam em paz, porque todas estas coisas 
devem acontecer antes da Terra ser purgada do pecado. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1015. Se existir apenas um pingo de 
orgulho na alma, o Espírito Santo não 
entrará nela 
Recebido domingo, 5 de janeiro de 2014, 19:34 
 
Minha muito amada filha, quando o fogo do Espírito 
Santo entra na alma de uma pessoa, a primeira 
resposta é de lágrimas. A segunda resposta é de 
perplexidade. A terceira resposta é a realização que 
algo maravilhoso - o entendimento interior da Verdade 
de Deus e tudo o que Ele deseja - assumiu esta alma 
particular. De repente, uma paz desce, assim como a 
compreensão aguda do mistério da Existência de Deus - o 
Amor de Deus. Todas as coisas, que são de acordo com a 
Palavra de Deus, tornam-se claras. 
Somente aqueles, que entregaram a sua vontade a 
Deus e que se libertaram de todo o orgulho e intelecto 
humano e apresentaram essas coisas a Ele, são 
capazes de receber este Dom do Espírito Santo. Se 
existir apenas um pingo de orgulho na alma, o Espírito 
Santo não entrará nela. 
Somente aqueles, que verdadeiramente acreditam que 
Deus é Todo-Poderoso e que o homem é nada e não é 
digno de estar diante Dele, podem entregar sua 
vontade (seu livre arbítrio). Somente aqueles, que estão 
dispostos a fazer tudo o que lhes é exigido, para fazer a 
Santa Vontade de Deus, de acordo à Sua Palavra, podem 
receber o Dom de proclamar a Palavra, que tem qualquer 
impacto real. 
Qualquer homem, que afirma proclamar a Verdade, e 
diz que é guiado pelo Espírito Santo, nunca vai se 
orgulhar da sua própria grandeza. Ele nunca vai 
chamar a atenção para os seus dons, seus talentos, 
seu conhecimento, sua santidade ou a sua humildade. 
Porque, quando um homem faz isso, no Santo Nome de 
Deus, ele não foi abençoado com o Espírito de Fogo - a 
chama que acende os corações dos homens, de modo 
que eles respondam com amor à Palavra de Deus. 
Durante Meu Tempo na Terra, Eu deixei claro a todos 
vocês, que aquele, que se exalta diante de Mim, será 
lançado para o deserto. E aquele, que se humilha diante 
de Mim, será exaltado. Seu Jesus 
 
1016. Vocês estão prestes a testemunhar o 
maior engano já infligido ao mundo por 
Satanás 
Recebido terça-feira, 7 de janeiro de 2014, 12:15 
 
Minha muito amada filha, a Minha Palavra permanecerá 
intacta, porque Meus fiéis seguidores amados em todo o 
mundo, que irão formar o Resto da Minha Igreja, nunca 
vão se desviar da Verdade. 
Muitos dos Meus seguidores vão surgir para formar 
Meu Exército Remanescente em todas as nações do 
mundo, incluindo os regimes comunistas. O Espírito 
Santo está sendo enviado para cobrir cada fragmento 
deste pequeno, mas poderoso Exército Meu. Em breve, 

todos os Meus discípulos vão espalhar as Palavras das 
profecias, dadas ao mundo através desta Missão - em 
todos os lugares. Eles vão sair agora e espalhar os 
Evangelhos, a Minha Palavra e Minha Promessa para 
todos. Eu nunca vou permitir que a fé dos Meus 
seguidores murche e desapareça. No entanto, aquelas 
almas, que permanecerem fiéis à Palavra, como foi dada à 
Humanidade na Bíblia, serão poucas. 
Minha Luz brilhará como o sol em cima de todos os 
lugares onde Meus amados discípulos respondem ao 
Meu Chamado neste momento. Este é um Chamado do 
Céu, para convidá-los para tomar a Minha Cruz e 
seguir-Me, seu Jesus, até os confins da Terra. Eu 
desejo que, espalhando-se para proclamar a Verdade da 
Santíssima Trindade, que vocês vão Me ajudar a reunir os 
perdidos, os confusos, os errantes e aqueles, que não Me 
conhecem. 
Vocês vão chamar a todas as religiões e dar-lhes a 
Minha Palavra. Através das Orações, que Eu lhes dei, 
eles serão abençoados. Alegrem-se, aqueles de vocês, 
que sabem que sou Eu, Jesus Cristo, Que chamo vocês 
neste momento de grande mudança! Vocês são de fato 
bem-aventurados. Saibam que Meu Amor por vocês é tal, 
que Eu vou orientá-los, fortalecê-los e dar-lhes a coragem 
de leões em sua missão. Vocês vão falar com amor e 
eloquência e o Fogo do Espírito Santo vai derramar 
das suas bocas. Esse Dom vai atrair milhões de volta 
para Mim. Estou preparando vocês agora, porque vocês 
estão prestes a testemunhar o maior engano já infligido ao 
mundo por Satanás. 
Quando vocês são por Mim, vocês são capazes de 
defender o mundo de ser engolido pela maldade do 
maligno em seus últimos dias. Vocês não vão falhar. 
Vocês vão sofrer. Vocês vão enfrentar a desaprovação, a 
oposição e as acusações de heresia, apesar de que vocês 
vão simplesmente lembrar as pessoas do que já está 
contido nos Santos Evangelhos. 
Estejam em paz, pois Meus Dons vão sustentá-los 
durante esta batalha! Agora vocês estão prontos, porque 
os Meus inimigos, que estavam esperando para declarar-
se corajosamente ao mundo, serão conhecidos em breve. 
Então, este será o momento para o Meu Plano final de 
salvação da Humanidade, ser concluído. 
Eu Estou em vocês, com vocês e Eu resido sempre em 
seus corações e almas. Seu amado Jesus 
 
1017. Quando Meus seguidores caírem no 
engano que virá, Me negarem, isso não 
significa que eles vão dizer: "Eu não 
acredito em Jesus." Não, mas isso 
significará exatamente isso. 
Recebido terça-feira, 7 de janeiro de 2014, 23:15 
 
Minha muito amada filha, assim como os fiéis clamam: 
"Basta - não podemos suportar ver o triunfo do mal 
sobre o bem!" toda a dor vai chegar a um fim abrupto. 
A purga do mal exige que seja permitido espalhar-se 
primeiro. Este é um teste para aqueles homens com 
corações ímpios, que serão os primeiros a ser puxados. 
Como eles mergulham em um vácuo do mal, eles vão 
resistir à dor, que ele vai criar em suas almas, ou eles vão 
deixar-se ser levados a novas profundidades, cada vez 
mais longe do Reino de Deus. 
As almas dos fiéis serão testadas ao limite e eles 
serão atormentados pela confusão, que se encontra à 
frente deles. Muitos vão saber em seus corações, que o 
que eles acreditavam ser Verdade e que eles mantiveram 
perto de seus corações, não é mais considerada a 
Verdade. Então eles não serão capazes de decidir o que é 
de Mim e o que não é. Sua fé será despedaçada e muitos 
vão encontrar-se envolvidos em uma nova doutrina, feita 
pelos homens, que nunca vai dar uma sensação de 
conforto. Eles vão sentir uma sensação de desconforto e 
muitos não serão capazes de confiar os seus medos para 
aqueles nomeados, que se apresentarão como Meus 
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servos sagrados. Eles não vão saber a quem recorrer para 
a Verdade. 
Eles terão que testemunhar a proclamação pública, que 
irá glorificar o pecado, quando for declarado que a 
Humanidade é fraca - Deus sabe que o homem, 
enfraquecido pelo pecado, é apenas uma vítima. Em vez 
de ter que testemunhar o pecado em toda a sua feiura, 
eles serão forçados a acenar com o seu acordo e 
aceitar as novas leis, que serão introduzidas na Igreja. 
Eles deverão prestar homenagem e respeitar as novas 
leis, que vão chamar todos vocês para respeitar a 
individualidade do homem e seu direito de ser o que vocês 
desejam e fazer o que vocês escolherem. 
Quando Meus seguidores caírem no engano que virá, Me 
negarem, isso não significa que eles vão dizer: "Eu não 
acredito em Jesus." Não, mas isso significará exatamente 
isso. Eles vão escolher em qual parte dos Meus 
Ensinamentos querem acreditar. Então eles vão 
decidir quais são as partes, em que não concordam. 
Em seguida, eles vão dizer que Jesus estaria de 
acordo com essa nova interpretação, se Ele andasse 
na Terra de hoje. Oh, quão pouco que aprenderam e 
como o orgulho vai afastá-los! Quando o castigo cair em 
torno deles e quando eles perceberem como Me 
ofenderam, eles vão gritar de horror, quando estiverem 
cara a cara com a Justiça, que será dada a eles. 
Naquele dia, quando a Verdade for revelada, vai ser 
apenas por causa das orações do Meu Exército 
Remanescente, que aqueles, que trouxeram desgraça 
sobre si mesmos e que lutaram contra Mim, seu amado 
Jesus, Que só queria trazer-lhes Misericórdia - que eles 
serão salvos. Seu Jesus 
 
1018. Quando vocês recitarem esta nova 
Ladainha nos momentos de grandes 
provações, Eu vou conceder-lhes descanso 
Recebido quarta-feira, 8 de janeiro de 2014, 21:15 
 
Minha muito amada filha, deve ser dado a conhecer que 
todos vocês, quando defenderem a Palavra de Deus 
durante o tempo da escuridão, vão necessitar de todas as 
Minhas Graças, se quiserem ficar de pé. Se vocês Me 
pedirem para inundar suas almas com as Minhas Graças 
especiais, vocês vão achar mais fácil seguir-Me. 
Agora Eu lego a todos vocês, bravas e leais almas, estas 
Graças especiais. Quando recitarem esta nova Ladainha 
nos momentos de grandes provações, Eu vou conceder-
lhes descanso. 
 
Ladainha (6): Dom das Graças 
 
Ó queridíssimo Jesus, meu amado Salvador! 
Enchei-me com Vosso Amor! 
Enchei-me com Vossa Força! 
Enchei-me com Vossa Sabedoria! 
Enchei-me com Vossa Perseverança! 
Enchei-me com Vossa Humildade! 
Enchei-me com Vossa Coragem! 
Enchei-me com Vossa Paixão! Amém. 
 
Para as almas, que recitarem esta Ladainha nos 
momentos de perseguição: saibam que Eu vou 
derramar estas Graças sobre vocês! Vocês vão se 
tornar mais calmos, mais fortes e mais corajosos, pois 
vocês levam Minha Cruz pesada para os portões do 
Novo Céu e da Nova Terra. Mais importante, vocês não 
vão sucumbir ao assédio moral, que tal vez tenham 
que enfrentar em Meu Santo Nome. 
Vocês vão caminhar de uma maneira firme e digna, 
quando continuarem a defender a Palavra de Deus. A 
cada um, que responder a este convite e recitar esta 
Ladainha especial: Vão sentir em seu corações uma 
alegria, que antes não tinham. Vocês também se sentirão 
confiantes por saber que foram abençoados pelo Poder do 
Espírito Santo e a Verdade reinará sempre em seus 
corações. 

Eu amo e abençoo cada um de vocês agora - em Nome 
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seu Jesus 
 
1019. Meu Amor pela Humanidade é 
completo. Eu amo todos, incluindo aqueles, 
que cometem os atos mais perversos 
Recebido quinta-feira, 9 de janeiro de 2014, 21:40 
 
Minha muito amada filha, olhe ao seu redor e o que você 
vê? Um mundo cheio de contradições. De um lado, você 
vai ver amor, alegria e boa vontade. Mas, por outro lado, 
isso vai ser então combatido, pelo ódio, que o maligno tem 
pela Humanidade. 
Qualquer agitação, tristeza, confusão, falta de 
confiança, veneno, ódio e mal, que vocês verem 
acontecer no mundo, saibam que isso só pode vir de 
uma única fonte: A flagelação da Humanidade, que é 
Satanás, criou infelicidade desesperada entre os filhos 
de Deus. Sua dor torna-se então a Minha dor, e é por 
isso, que o maligno cria tais estragos - para machucar 
a Mim. 
Minha filha, em todos os lugares onde você andar e cada 
rosto que você ver, a partir deste dia, será como Eu vejo - 
cada um é um filho de Deus. Como Eu amo todos eles, 
como Eu quero valorizar cada um deles - 
independentemente das suas falhas ou seus pecados! 
Não faz diferença o que eles têm feito para ofender-Me; 
Eu ainda os amo - todos e cada um. Eu sinto grande 
alegria, quando vejo irradiar amor a partir deles - um amor, 
que eles têm recebido como um Dom do Meu Pai, Que os 
criou. Seu amor é Meu Amor e isso atrai outras almas a 
eles, e este, em seguida, espalha o Amor de Deus em 
todos os lugares. 
Mas quando Eu testemunho a dor e o sofrimento, em 
qualquer alma, então a dor se torna Minha. Sua dor pode 
ser causada por um sofrimento terrível, provocado pela 
falta de amor pelos outros, que traz uma sensação de 
desolação desesperada. Sua solidão e isolamento é 
sentida por Mim também e isso inflama ainda mais a 
Minha Compaixão. 
E há aquelas almas, que passam todo o seu tempo 
perseguindo coisas, que não vêm de Mim. Aqueles, que 
rejeitam a Mim, quebram completamente Meu Coração em 
dois. Como Eu derramei Lágrimas de Sangue por estas 
almas! Pois elas cortaram o cordão umbilical, que as 
uniam ao seu Salvador - sua única esperança de 
Salvação! Quando você ver estas almas, Minha filha, você 
vai sentir uma terrível tristeza em seu coração, assim 
como Eu sinto por elas. 
Finalmente, há aqueles, que dizem que Me representam, 
mas que não são dignos de limpar os Meus pés. O ódio 
deles por Mim é causado por seu amor por si mesmos. No 
entanto, não importa quantas vezes eles Me insultam e 
enganam Meu rebanho, Eu ainda anseio por suas almas. 
Meu Amor pela Humanidade é completo. Eu amo todos, 
incluindo aqueles, que cometem os atos mais perversos. 
Assim será até o fim. Eu vou abraçar todas as almas, até 
o último dia, quando, depois de todos os esforços por 
Mim, para salvar almas, foram esgotados, só aqueles que 
vão para o abismo da besta e que Me recusam, apesar de 
saber o quanto Eu os amo - serão perdidos para Mim, 
para sempre. 
Sempre amem uns aos outros, apesar de todas as 
suas falhas - do jeito que Eu os amo! Quando vocês 
reprovarem alguém, lembrem-se do Meu Amor e 
permaneçam em silêncio! Quando vocês desprezam o 
outro, saibam que esse ódio não vem de Mim! Quando 
vocês olham para o outro, veja-o através dos Meus olhos! 
Nenhum deles deve ser evitado por vocês! Em vez disso, 
mostrem compaixão para com aqueles, que os 
desagradam, ofendem ou prejudicam, pois eles são 
amados por Mim! Se vocês Me amam, vocês vão mostrar 
amor a todas as pessoas, com quem vocês entram em 
contato. 
O Amor é contagioso, porque ele vem de Deus. 
Apenas bem pode vir de amor. Seu Jesus 
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1020. As pessoas que vivem no mundo de 
hoje não são diferentes daquelas, que 
viveram há milhares de anos 
Recebido sábado, 11 de janeiro de 2014, 10:48 
 
Minha muito amada filha, Eu quero que o mundo saiba o 
quanto Eu amo o homem, Eu amo até o menor, o mais 
atormentado e o mais indigno. Quem acha que Eu 
comparo qualquer homem, um com o outro, não Me 
conhece. Eu posso favorecer certas almas, almas 
especialmente escolhidas, mas Eu não as amo mais, nem 
menos, do que as almas dos aflitos. 
Eu olho para cada alma com Amor em Meu Coração. Eu 
Me agarro a cada um de vocês, pois vocês são Meus - do 
Meu Pai. Embora Eu possa ser ofendido por suas 
fraquezas ou ficar irado com suas perversas intenções 
e desejos, Meu Amor por vocês nunca morre. Todos os 
pecadores são amados por Deus - não importa o que eles 
fizeram. Deus tem o último Poder sobre o destino de cada 
alma e este Poder é Seu. 
Eu sou o único com Autoridade para Julgar. A 
nenhum homem dentre vocês foi dado este direito. 
Quando uma pessoa achar que outra pessoa é culpada de 
pecado, ela só pode punir esta pessoa por meio de 
penitência, mas não com a morte. Nenhum homem, juiz, 
líder político ou membro da Minha Igreja na Terra, jamais 
pode condenar um homem a morrer, por causa dos seus 
pecados - não importa quão ímpios sejam. Ninguém pode 
condenar um outro para o inferno, pois quando ele 
declarar a condenação a uma alma, então, em vez disso, 
será ele, que será condenado, independentemente de 
quantos atos santos ele tenha realizado em Meu Nome. 
Vocês desperdiçam muito tempo na condenação dos 
outros, em vez de aceitar o Dom que lhes foi dado - o 
Dom do Amor de uns pelos outros! Amem o Dom, que 
receberam de Deus e que é seu, para dar de presente da 
maneira que vocês desejarem - uma vez que esteja de 
acordo com a Vontade do Meu Pai. No entanto, muitos 
que Me amam, Jesus Cristo, acreditam que Eu tolero 
qualquer ação, que alimenta o ódio pelo outro. Ao 
contrário, vocês devem saber, que Eu simplesmente quero 
que amem-se uns aos outros e mantenham-se firmes à 
Palavra de Deus, que está contida tanto no Antigo como 
no Novo Testamento. 
A Palavra é eterna - ela não muda – nunca! As pessoas 
que vivem no mundo de hoje, não são diferentes 
daqueles, que viveram há milhares de anos. Vocês podem 
ter mais conhecimento e mais informações, mas vocês 
não são maiores do que qualquer outra geração, que 
vieram antes de vocês. O homem é mortal. Nada vai 
mudar a esse respeito, até que Eu lhes traga a Vida 
Eterna. 
Parem e pensem! Minhas instruções ainda são as 
mesmas, que Eu dei à Humanidade durante o Meu 
Tempo na Terra. A única diferença agora é que, por 
causa dos avanços da ciência, muitas pessoas acreditam 
que elas são maiores do que Deus. Muitos acreditam tanto 
em sua imortalidade, que decidiram não aceitar que foram 
criadas por Deus. Muitos pensam que têm o poder de 
reescrever as Leis de Deus. 
Muitos decidiram erguer uma nova torre de babel, e 
quando eles fizerem isso, ela vai desmoronar com apenas 
um toque da Mão do Meu Pai. Então o homem vai 
perceber, que a vida só pode existir com Deus e para 
Deus e de acordo com a Vontade de Deus. Não há vida 
sem Deus. Seu Jesus 
 
1021. Muito em breve, será formalmente 
declarado que o inferno é um lugar, que 
não existe 
Recebido domingo, 12 de janeiro de 2014, 20:28 
 
Minha muito amada filha, se não fosse por Mim, Jesus 
Cristo, falar para o mundo, neste momento, muitas almas 
nunca iriam entrar nos Portões do Paraíso. 

Tantas almas ingratas já não obedecem Minhas Leis, e 
assim elas criam sua própria interpretação, que Eu acho 
repulsivo. Regras relativas à Verdade foram dadas como 
um Presente para a Humanidade, como um meio de 
permitir ao homem ganhar o direito da salvação. Vocês 
não sabem, que não podem viver de acordo com a sua 
versão das Leis de Deus e depois esperar entrar no 
Paraíso? 
A arrogância dos homens ultrapassou o espírito da 
humildade. O homem já não serve mais a Deus da 
maneira em que ele foi ordenado. Em vez disso, ele cria, a 
partir da sua própria imaginação, uma visão do que ele 
acredita que o Céu seja. Hoje, nenhum servo Meu - 
aqueles nomeados para servir-Me - não se referem à 
existência do inferno. A simples menção da palavra 
“inferno” embaraça Meus servos sagrados, pois eles 
temem o ridículo que teriam que enfrentar de uma 
sociedade secular, que foi enganada. O inferno é o lar de 
muitas pobres almas, e como me dói ver almas que, 
sem saber, mergulham no abismo de terror, no 
momento em que dão o seu último suspiro! 
Os filhos de Deus devem ser informados agora sobre a 
urgência de rezar pelas almas, que estão cegas para a 
Verdade! Muito em breve, será formalmente declarado 
que o inferno é um lugar, que não existe. As almas serão 
informadas, que todos os filhos de Deus, uma vez que 
eles vivem uma vida razoável e digna - 
independentemente se acreditam em Deus ou não - 
será dada a Vida Eterna. Mas isso será uma mentira! 
Não há retorno do inferno! É por toda a eternidade! 
Muitas almas, que aparentemente Me rejeitaram, em 
privado e/ou em público, definham no inferno. Seu 
arrependimento amargo é agravado pelo seu terrível 
sofrimento doloroso e ódio de Satanás. Uma vez no 
inferno, Satanás revela-se a elas em todas as suas 
formas perversas e vis e seu ódio por elas enchem-
nas a cada segundo. Sua repulsa por ele, em si 
mesma - a mesma besta a quem prestavam 
homenagem durante as suas vidas na Terra - é a 
causa de grande parte das suas dores. Mas, é a 
separação de Mim e a dor da escuridão, que elas 
experimentam, que cria a maior angústia. 
Qualquer homem, que lhes disser, em Meu Nome, que o 
inferno não existe, não tem interesse em ajudá-los a 
salvar suas almas! Quando vocês estiverem convencidos 
de que o inferno não existe, então vocês erradamente 
assumirão, que o pecado é irrelevante. 
Vocês não podem servir-Me, se acreditam que o pecado 
não existe! Vocês não podem viver uma vida gloriosa 
eternamente no Meu Reino, se vocês não Me pedirem 
para perdoar os seus pecados! Este é o núcleo da nova 
doutrina, em breve introduzida, que vocês serão 
obrigados a engolir. Isto é, quando vocês serão 
enganados a deixar de preparar suas almas para o 
Grande Dia do Senhor, quando Eu vier para reivindicá-los 
como os Meus. 
Digo-lhes isto para avisá-los – não para assustá-los! Peço-
lhes para aceitar o pecado como parte das suas vidas, 
mas peço-lhes para continuar a evitar os 7 pecados 
capitais, pois quando vocês fizerem isso, estarão em Meu 
favor. Vocês devem sempre confessar os seus pecados! 
Façam isso diariamente! Falem a Mim e peçam-Me para 
perdoá-los! Para aqueles de vocês, que não podem 
receber o Sacramento da Confissão - aqueles que 
seguem muitas crenças e religiões, então vocês devem 
aceitar o Dom que lhes dei com a Indulgência Plenária (a 
Cruzada de Orações 24): 
24 - Para o Dom da Absolvição Total (Indulgência 
Plenária) Rezem esta oração durante 7 dias 
consecutivos e será dado o Dom da Absolvição Total 
e o Poder do Espírito Santo: 
 
Ó Meu Jesus, Vós sois a Luz da Terra. Sois a chama 
que toca todas as almas. Vossa misericórdia e amor 
não conhecem limites. Não somos dignos do sacrifício 
que fizestes por Vossa morte na Cruz. Sabemos que o 
Vosso Amor por nós é maior que nosso amor para 
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Convosco. Concedei-nos, Senhor, o Dom da 
humildade, para que sejamos merecedores do Vosso 
Novo Reino. Enchei-nos com o Espírito Santo, para 
que possamos marchar adiante e levarmos o Vosso 
exército para proclamar a Verdade da Vossa Santa 
Palavra e prepararmos nossos irmãos e irmãs para a 
Glória da Vossa Segunda Vinda na Terra. Nós Vos 
honramos. Nós Vos louvamos. Nós oferecemos 
nossas vidas, nossas tristezas, nossos sofrimentos  
como um presente para Vos, para salvardes as almas. 
Nós Vos amamos, Jesus. Tende misericórdia de todos 
os Vossos filhos, onde quer que estejam. Amem. 
 
Cuidem as suas almas, pois é a sua alma que viverá para 
sempre! Vocês vão viver em apenas um dos dois lugares, 
para a eternidade: no inferno ou no Meu Reino. Seu Jesus 
 
1022. Deus Pai: Eu Estou vindo para reunir 
os fiéis. Meu tempo será em breve, pois a 
Misericórdia do Meu Filho está quase sobre 
vocês. 
Recebido segunda-feira, 13 de janeiro de 2014, 16:56 
 
Eu Sou Deus, o Pai. Eu Sou Quem Sou. Eu Sou o seu 
Criador - o Alfa e o Omega. Minha querida filha, ouça-Me, 
pois Eu anuncio que Minha Intervenção, para impedir 
a destruição da raça humana, está prestes a ocorrer! 
Quando vocês não ouvem nenhuma coisa má - isto não 
significa que o mal não existe! Existe um ato perverso, 
que está sendo planejado, para incorrer uma guerra, 
com o único objetivo: destruir o maior número de 
pessoas possível. A capacidade do homem para decretar 
maldades contra Meus filhos nunca foi tão grande. A 
capacidade do homem de produzir tecnologia nunca foi 
tão grande, mas este conhecimento está sendo abusado 
em grande escala e planos para controlar cada parte das 
suas vidas estão em um estágio avançado. 
Eles, Meus inimigos, querem controlar o que vocês 
comem, bebem e tudo o que vocês fazem para 
promover a Verdade, como Eu lhes dei. Enquanto eles 
não estiverem no controle dos seus Países, das suas 
finanças e da sua saúde, eles não vão descansar. 
Enquanto estes planos estão prestes a tornar-se 
evidentes, também assumirão todas as religiões. Porque 
muitas pessoas não acreditam na Minha Existência, 
haverá pouca oposição ao seu plano diabólico para roubar 
almas de Mim. 
Quando o homem acredita que pode desafiar a Deus, 
então ele não sabe realmente Quem Eu Sou. Se ele 
não sabe Quem Eu Sou, então ele não sabe nada. Seu 
coração foi endurecido, seu intelecto embotado e sua 
alma tornou-se pesada como chumbo. 
Aquele, que se retira de Mim, está perdido. Aquele, que 
luta contra Mim, com a intenção de roubar as almas dos 
Meus filhos, está morto para Mim e seu destino 
condenado. 
Eu vou intervir agora, para acabar com esta terrível 
atrocidade perversa de ser perpetrada. Então, quando 
Eu terminar, Eu vou abrir os seus olhos, tocar seus 
corações e encher vocês com admiração. Em breve Eu 
vou revelar a Verdade, porque muitos de vocês não 
acreditam mais nela. 
Eu Sou tudo o que é e será. Eu Sou seu Pai, Onisciente, 
Todo-Amor, Todo-Misericordioso e vejo tudo. Eu Estou 
vindo para reunir os fiéis. Meu tempo será em breve, pois 
a Misericórdia do Meu Filho está quase sobre vocês. 
Seu amado Pai, Deus o Altíssimo 
 
1023. Quando a Minha Igreja defende a 
Palavra de Deus, vocês devem manter-se 
obedientes a Minha Igreja 
Recebido terça-feira, 14 de janeiro de 2014, 16:53 
 
Minha muito amada filha, quando Meus servos, Meus 
seguidores e todos aqueles, que professam serem 

Meus, dizem que Me amam, isso significa duas coisas: 
Eles Me amam, porque eles aceitam a Minha Palavra e 
eles Me honram por professar a Verdade. 
Quando vocês Me amam, vocês devem manter-se fieis 
a Minha Santa Palavra. Isso significa ser obediente a 
Minha Palavra em todas as coisas relativas à Verdade. 
Quando vocês professam a Verdade da Minha Palavra, 
como Meus servos sagrados, vocês devem manter-se 
obedientes à Palavra de Deus! 
Quando a Minha Igreja defende a Palavra de Deus, 
vocês devem manter-se obedientes a Minha Igreja! 
Mas quando chegar o dia, em que aqueles com 
autoridade na Minha Igreja já não proclamam mais a 
Verdade, então vocês devem manter-se obedientes 
apenas a Mim! Porque Eu Sou a Igreja. Sem Mim, seu 
Jesus, não há Igreja. 
Quando a Minha Palavra for adulterada e depois 
adaptada, ela deixará de ser a Minha Palavra. Vocês só 
podem ser obedientes à Verdadeira Palavra de Deus. Se 
vocês seguirem uma nova doutrina, feita pelo homem, 
que substituirá a Minha Santa Palavra em Minhas 
igrejas em todo o mundo, então, os responsáveis por 
este sacrilégio Me negarão. Só permanecem obedientes 
os que proclamam a Palavra de Deus, pois se não é a 
Minha Palavra, então - não é a Palavra de Deus. 
A Palavra de Deus é Sacrossanta. Ela nunca pode ser 
alterada por qualquer pessoa. A obediência à Minha Igreja 
é importante. A obediência à Palavra de Deus é o que 
determina se você é um Cristão. O dia em que vocês 
substituírem a Palavra de Deus, por uma substituição, 
feita pelo homem, é o dia, em que vocês vão desobedecer 
a Palavra de Deus. 
Vocês só podem permanecer obedientes aos Meus Olhos, 
na Minha Igreja na Terra, se a Verdade for mantida. Vocês 
nunca devem ter medo de proclamar a Verdade, porque 
só a Verdade os libertará. Seu Jesus 
 
1024. Esta hierarquia, nova e rapidamente 
criada, assumirá Minha Igreja 
Recebido quinta-feira, 16 de janeiro de 2014, 19:41 
 
Minha muito amada filha, a Verdade divide. Ela sempre 
fez isso. Quando um homem diz que ele sabe a verdade, 
outro irá negá-lo. Mas quando a Verdade vem da Palavra 
de Deus, ela causará a maior divisão. Muitos temem a 
Verdade, porque nem sempre é agradável, e ainda assim, 
sem a Verdade vocês iriam viver em negação. Quando 
vocês vivem em negação da Palavra de Deus, vocês 
nunca vão encontrar a verdadeira paz em seus corações. 
Quando vocês sabem a Verdade, que está contida no 
Livro do Meu Pai, então vocês sabem o caminho do 
Senhor, e vocês devem seguir este caminho, até seu 
último suspiro. Não se desviem deste caminho! Mas se 
Minha Palavra for adulterada, reescrita e demolida, 
certamente vocês nunca aceitariam isso. Isso é bom. Mas, 
se novas doutrinas, que diferem da Minha Santa Palavra, 
forem introduzidas para vocês, a partir de dentro dos 
telhados das Minhas igrejas, o que vocês vão fazer então? 
Vocês vão aceitar uma mentira, em vez da Verdade? 
Vocês vão aceitar uma doutrina, que será profana aos 
Meus Olhos? 
A resposta deve ser NÃO. Vocês nunca devem negar a 
Minha Palavra – de jeito nenhum! Ninguém, mesmo que 
estejam vestidos com as roupas da elite dentro da 
hierarquia da Minha Igreja, um mendigo, um rei ou um 
príncipe - qualquer um, que exige que vocês aceitem uma 
nova doutrina, referindo-se a Minha Palavra, não vem de 
Mim! 
Minha Igreja está sendo demolida discretamente a 
partir de dentro e cada parte está sendo 
desmantelada. Como as camadas são puxadas para 
baixo e servos leais descartados - e então 
considerados não serem mais úteis - o caminho será 
liberado para as doutrinas do inferno a serem 
pronunciadas. 
Ai dos sacerdotes, bispos e cardeais, que se atreverem a 
defender a Palavra de Deus, pois eles vão sofrer o 
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máximo. Enquanto alguns serão excomungados e 
acusados de heresia - apesar de estarem defendendo a 
Verdadeira Palavra de Deus - outros serão muito fracos. 
Muitos pobres servos sagrados vão ceder ao ser 
pressionados, para denunciar as Leis de Deus. Se eles 
não concordarem em aceitar a doutrina de mentiras, 
eles serão jogados aos lobos. Aqueles, cuja fé já 
enfraquecida e que amam as coisas do mundo e que têm 
uma ambição feroz em suas almas, serão os primeiros na 
fila, para jurar fidelidade à nova “promessa”. 
Esta hierarquia, nova e rapidamente criada, assumirá 
Minha Igreja. Eles vão declarar falsidades em Nome de 
Deus e levar com eles muitas almas inocentes dos 
fiéis. Será oferecido involuntariamente às congregações 
um cálice de veneno, cheio de nada - só pão. A Santa 
Eucaristia não vai mais preencher suas almas. Em breve 
eles vão ser alimentados com homilias, que ridicularizam a 
Palavra de Deus, quando eles declararem os direitos 
humanos a ser a doutrina mais importante. E então eles 
vão declarar a maior heresia, que será dada a Vida Eterna 
aos homens, se eles se arrependerem ou não dos seus 
pecados. É assim, que eles vão destruir as almas de 
milhões. 
Como eles continuam a puxar a Minha Igreja de dentro 
para fora, Meus sacerdotes leais e fiéis seguidores 
irão reconstruir a Minha Igreja, tijolo por tijolo. Minha 
Igreja, como vocês podem ver, nunca pode morrer, 
porque Eu não vou deixar ela morrer. 
Todos os sacerdotes, todos os bispos e todos os cardeais, 
que forem destronados e que permanecerem fiéis a Mim, 
nunca abandonarão os justos ou os Meus seguidores, que 
foram abençoados com o Dom da Sabedoria. Então, 
enquanto o falso conhecimento encher os corações dos 
servos fracos na Minha Igreja, o Dom do Espírito Santo 
não só Iluminará as almas da Minha Igreja Remanescente, 
mas irá fornecer a Luz, para que todos aqueles, cujos 
nomes estão no Livro da Vida, à Minha porta. 
Nunca antes Meus discípulos foram testados da maneira 
em que serão no futuro. Eles receberão Assistência 
Divina, que lhes permita manter a Luz de Deus 
brilhando em um mundo, que será mergulhado, lenta e 
dolorosamente, na escuridão, causada pela chegada 
do inimigo, o Anticristo. Seu Jesus 
 
1025. Cada palavra, que você proferir nesta 
Missão, vem de Mim. Cada ação, que você 
toma, vem de Mim. 
Recebido sexta-feira, 17 de janeiro de 2014, 20:42 
 
Minha muito amada filha, cada vez que você enfrenta 
muitos obstáculos fique tranquila, você e todos os 
Meus seguidores os enfrentam diariamente neste 
trabalho, para salvar almas. 
Lembre-se sempre que Satanás nunca vai parar de 
atormentar esta e outras missões, que são autênticas, 
pois elas vêm de Deus. As missões autênticas, que Eu 
abençoo hoje e aquelas que Eu abençoei ao longo dos 
séculos, sempre sofreram, por causa da oposição. 
Apenas as missões, que realmente vêm de Deus, atraem 
tanto ódio. Somente os verdadeiros profetas atraem ódio. 
Moisés, Elias, Noé e João Batista e outros como eles, 
atraíram o ódio, por causa da influência de Satanás sobre 
as almas fracas. Somente Eu, Jesus Cristo, um das 
centenas de profetas durante o Meu Tempo na Terra, atrai 
o tipo de ódio, que foi infligido a Mim. E agora, só você, 
Minha última profetisa, vai atrair o ódio de um tipo nunca 
visto por um longo tempo - embora outros, como você, 
têm sofrido nos últimos tempos. 
Quando você tem que suportar oposição, em Nome de 
Deus, saiba que, quando a Santíssima Trindade 
apresenta a Palavra para a Humanidade, através de 
um profeta, será o pior tipo. Se não fosse pela 
Assistência Divina, dada a você, você iria fugir em terror. 
Meu Pai protege você, Minha pequena, e por isso você 
deve sempre seguir em frente, sabendo que Ele deseja 
almas, por cada palavra que é proferida dos seus lábios, 

por cada palavra que é desenhada por sua mão e por 
cada alma, a qual você chegar. Todo esse sofrimento vai 
trazer-Me mais almas. 
Tenha certeza de que o momento para Eu voltar para 
recuperar Meu Trono está próximo, e como o Dia se 
aproxima, muitas táticas serão utilizadas, para 
enganar você nesta Missão. Cada mentira jogada em 
você, cada pedra atirada, qualquer tormento será o 
seu quinhão e em cada caminho, que você vai tomar, 
serão colocados todos os inimigos de Deus. Mas, 
como o Redentor da Humanidade, Eu vou garantir que 
cada espinheiro seja cuidadosamente removido, cada 
pedra atirada pro lado, cada caminho aberto, de modo que 
você será bem sucedida em trazer a Minha Palavra 
perante o mundo, num momento, em que Eu vou ser 
quase esquecido. 
Eu ando com você, Minha filha. Eu descanso Minha Mão 
sobre seu ombro esquerdo, a fim de abrigá-la do mal e Eu 
vou guiá-la em todos os sentidos. Cada palavra, que você 
proferir nesta Missão, vem de Mim. Cada ação, que você 
toma, vem de Mim. Cada sofrimento, que suportar, é 
Meu. Sua vontade é Minha, porque você a entregou a Mim 
e agora Eu resido completamente dentro de você. 
Quando eles te machucam, eles Me insultam. Quando 
eles zombam de você, eles negam a Verdade. Quando 
eles negam a Palavra, Me negam, mas quando eles 
aceitam a Minha Palavra, dada a você, eles se tornam 
parte de Mim, e assim, a eles também será dada Minha 
Proteção. 
Vá agora, Minha filha, e nunca se preocupe quando 
ódio for mostrado a você nesta Missão, porque você e 
todos aqueles, que ouvem a Minha Chamada, saberão 
então sem dúvida alguma, a Quem eles se opõem. Não 
é você, mas Eu, Jesus Cristo, que eles puxam pro 
lado. Quando vocês são por Mim, Comigo, em Mim e 
falam a Minha Palavra - vocês são verdadeiramente filhos 
de Deus. Seu Jesus 
 
1026. Quem entre vocês seria forte o 
suficiente, para aceitar Meu Cálice de 
sofrimento, em tudo o que ele traz 
consigo? 
Recebido domingo, 19 de janeiro de 2014, 14:35 
 
Minha muito amada filha, que homem entre vocês, que se 
declara ser um santo seguidor de Mim, e que se vanglória 
deste fato, vai tomar o Meu Cálice? 
Quem entre vocês seria forte o suficiente, para aceitar 
Meu Cálice de sofrimento, em tudo o que ele traz consigo? 
A resposta é: muito poucos de vocês. E, no entanto, 
vocês sentem-se justificados, quando Me açoitam, 
através das Minhas almas escolhidas, que 
voluntariamente aceitaram Meu Cálice. 
Almas escolhidas, visionários, profetas e videntes, 
aceitam Meu Cálice, porque eles dão-me o seu livre 
arbítrio, em Meus Termos - e não em termos deles. Se 
vocês se declaram serem oniscientes e bem versados 
em Minha Santa Palavra e não aceitam o sofrimento, 
que é carregado pelos Meus pobres profetas 
perseguidos, então vocês não Me conhecem. Se vocês 
não Me conhecem, então vocês não podem realmente 
amar-Me. Se vocês não Me amam, então vocês não 
espalham a Verdade. Em vez disso, vocês escolhem as 
partes dos mais Santos Evangelhos, que servem vocês, e, 
em seguida, usam-nas como um ponto de referência para 
bater em Meus Profetas e em todas aquelas almas eleitas, 
que carregam Minha dolorosa Cruz. 
Quando vocês pisam em outras almas, tratam-nas com 
crueldade em Meu Nome, vocês têm sido infestados por 
ódio. O ódio vem de Satanás. Ele não vem de Mim. 
Quando vocês vierem diante de Mim, durante o GRANDE 
ALERTA - a Iluminação da Consciência - Eu vou mostrar-
lhes como vocês Me ofenderam. Ainda assim, muitos de 
vocês, culpados por torcer as Minhas Palavras de 
Amor em palavras de ódio contra os Meus profetas, 
vão ficar diante de Mim desafiadoramente. Por que 
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vocês estão tão recheados de amor por si próprio e 
orgulho, que mesmo Eu, Jesus Cristo, vou achar difícil 
trazer vocês a Mim. 
Seu ódio pelos outros separa vocês de Mim.  
Seu Jesus 
 
1027. Mãe da Salvação: Esta Medalha final, 
trazida a vocês por Mim, pela Misericórdia 
de Deus, levará bilhões de almas para a 
Vida Eterna 
Recebido segunda-feira, 20 de janeiro de 2014, 12:09 
 
Minha querida filha, Deus quer salvar cada pessoa, de 
cada fé, bem como aqueles, que negam a Existência 
Dele e do Seu Filho, Jesus Cristo. É por isso que as 
pessoas de todas as idades, todas as culturas e todas 
as denominações, devem receber uma Medalha de 
Salvação. 
A cada pessoa, que receber uma Medalha, mesmo que 
ela não esteja abençoada, será dada um Dom 
extraordinário. Logo depois, Deus irá incutir nelas 
uma Graça, uma visão sobre a sua própria impotência 
e uma consciência do Amor Todo-Poderoso de Deus. 
Ele vai iluminar até as almas mais teimosas e aqueles 
com corações de pedra. Em breve eles vão procurar a 
Verdade e, em seguida, eles vão chamar a Deus, pedindo-
Lhe para ajudar a aliviar os seus corações e enchê-los 
com Sua Grande Misericórdia. 
Não rejeitem o Dom da Medalha da Salvação, porque esta 
medalha final, trazida a vocês por Mim, pela Misericórdia 
de Deus, levará bilhões de almas para a Vida Eterna. 
Quando Meu Pai Me deu a instrução para apresentar ao 
mundo o Santíssimo Rosário por São Domingos, muitos o 
rejeitaram. Eles ainda o fazem hoje, pois eles acham que 
ele foi criado por Mim. Ele foi dado a Mim, de modo que 
qualquer um, que recita-lo, poderá proteger-se do maligno. 
É através da Minha Intercessão, que Graças especiais e 
proteção são legadas às almas, contra a influência do 
maligno. 
Não cometam o erro de rejeitar esta Medalha, pois é 
para todo o mundo e muitos milagres serão 
associados a ela! Aqueles, que rejeitá-la ou tentar 
impedir que outros aceitem-na, negarão a salvação - 
especialmente os ateus, que estão em maior necessidade 
da Intervenção Divina. Vocês devem sempre colocar as 
pessoas, que rejeitam a Deus, diante do Trono do Meu Pai 
e pedir Misericórdia por suas almas! 
Por favor, garantam que a Medalha da Salvação seja 
fornecida a tantas pessoas quanto possível! 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1028. Deus Pai: O livre arbítrio, dado à 
Humanidade, fez com que muitos dos Meus 
filhos se afastassem de Mim 
Recebido terça-feira, 21 de janeiro de 2014, 15:44 
 
Minha querida filha, Minha Vontade será feita, como o 
tempo para a livre escolha do homem, para fazer o que 
é de acordo com seu próprio desejo, está chegando 
ao fim. 
Eu dei ao homem o livre arbítrio. É um Dom. Eu leguei 
este Dom, junto com muitos outros, para Meus filhos. 
Apesar de optarem por seguir sua própria vontade, sobre 
o que Eu desejava para eles, Eu ainda respeito a sua 
vontade. 
Eu amo Meus filhos, incondicionalmente. Eu nunca 
poderia não amá-los, apesar de ofender-Me de tantas 
maneiras. O livre arbítrio, dado à Humanidade, fez com 
que muitos dos Meus filhos se afastassem de Mim, em 
favor das promessas brilhantes pelas quais são tentados 
diariamente, quando anseiam beleza, riqueza, fama e 
poder, tudo isso leva-os para longe de Mim. 
Eu Sou o seu Refúgio, mas eles não entendem isso. 
Em Mim eles vão encontrar o princípio e o fim de tudo 
o que pode trazer-lhes prazer, paz e amor. 

Embora o maligno usou o livre arbítrio, que Eu dei ao 
homem, para seduzi-los, Eu vou levar todos os 
pecadores de volta ao Meu Reino, quando eles 
perceberem que tudo o que tinham procurado, para 
trazer-lhes paz, falhou e não os satisfez. O tempo para 
Meu Reino ser concluído está perto. As almas vão, Eu 
Prometo a vocês, se sentir compelidas a virem 
correndo para Mim, seu amado Pai, quando chegar a 
hora. Em seguida, eles vão tirar as teias de aranha dos 
seus olhos, as conchas duras dos seus corações e as 
trevas das suas almas, e Me procurar. 
Meus filhos, confiem sempre em Meu Grande Amor por 
cada um de vocês, pois como poderia ser de outra 
maneira? Vocês são Meus, como um membro, um 
pedaço do Meu Coração. Empurrá-los para longe e 
bani-los, seria como perder um pedaço de Mim 
mesmo. Então, quando Eu fizer a Chamada final e após 
ter sido tomadas todas as medidas para ganhar seu 
corações: apressarem-se! Eu estarei esperando. Eu vou 
levá-los e envolvê-los em Meu Santo Reino, longe de todo 
o mal. 
Neste Dia, vocês vão esquecer a sua vontade e tornarem-
se entrelaçados com a Minha, porque a sua vontade vai 
ser de nenhuma utilidade para vocês, sem interesse, 
porque quando vocês voltarem para Minha casa, vamos 
estar unidos como um só. 
Seu amado Pai, Deus o Altíssimo 
 
1029. Mãe da Salvação: Estas aparições 
vão começar nesta primavera, como Meu 
Filho instruiu 
Recebido sexta-feira, 24 de janeiro de 2014, 20:05 
 
Minha querida filha, faça conhecido, que mais uma vez 
aparecerei em todas as grutas Marianas, que foram 
aprovadas pela Igreja do Meu Filho, ao longo dos séculos. 
Eu Me farei conhecida em locais Sagrados, que 
incluirá Lourdes, Fátima, La Salette e Guadalupe. Eu 
também irei aparecer em Garabandal. Estas aparições 
vão começar nesta primavera, assim como Meu Filho 
instruiu. 
Eu vou ser vista, por almas escolhidas, com o sol por trás 
da Minha cabeça. Haverá 12 estrelas cercadas e tecidas 
ao redor da coroa de espinhos, que foi usada por Meu 
Filho durante a Sua Crucificação, colocada em cima da 
Minha cabeça, como um sinal para todos, para seguir o 
Meu exemplo. Meu papel é de levar todos os filhos de 
Deus ao longo do caminho da Verdade para o Meu Filho. 
Quando estas aparições ocorrerem, não haverá 
nenhuma dúvida, especialmente entre aqueles, que 
prestam homenagem a Mim, de que Eu falo a Verdade, 
quando digo que, em breve, o caminho final, que os 
levará para o Meu Filho, nestes Últimos Tempos, será 
através do Livro da Verdade. 
Quando vocês Me seguem, sua Mãe, Eu vou levá-los e 
orientá-los para o Meu Filho. Meu Filho prometeu muitos 
milagres, para que Ele possa abrir os seus olhos, para as 
profecias, que Ele deu ao mundo, através da Minha 
própria Missão. Muitos não aceitam, que Eu apareci 
nestes locais especiais de aparições e destituíram a sua 
importância na salvação das almas. 
Quando Eu aparecer uma última vez nestes locais e 
Me apresentar como a Mãe da Salvação, vocês vão 
saber então, que esta Missão é a Minha última, e que 
todas as aparições, que levaram a esta última, para 
trazer ao mundo a Salvação, que é o direito natural de 
cada pessoa. 
Alegrem-se, pois estes dias estão perto e quando vocês 
ouvirem estas coisas, saibam então que esta profecia, 
quando cumprida, só poderia ter vindo de Mim, sua amada 
Mãe, a Mãe da Salvação, Mãe de Deus. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
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1030. O papel da Minha Mãe, como Co-
Redentora, finalmente será 
verdadeiramente bem entendido 
Recebido sexta-feira, 24 de janeiro de 2014, 20:19 
 
Minha muito amada filha, quando a Minha Mãe fizer uma 
aparição final, em todos os locais de aparições 
Marianas, então vocês devem saber, que finalmente o 
mundo vai se virar e correr para Mim. É através da 
Minha querida Mãe, que mais almas são trazidas para 
Mim. Seu papel sempre foi o de servir-Me, para o bem 
dos homens. E agora, o papel da Minha Mãe, como Co-
Redentora, finalmente será verdadeiramente bem 
entendido. 
Eu vou dar a cada alma a oportunidade de 
testemunhar Minha Intervenção Poderosa, para que 
Eu possa convertê-las. Através da conversão, Eu posso 
salvar milhões. A promessa de salvação foi feita por Mim e 
realizada pela Minha morte na Cruz. Agora, Eu vou reunir 
as almas, que vou trazer para Mim, e através desta 
Missão espalhar a Verdade da Minha Palavra em todos os 
lugares. 
Aqueles, que nunca receberam a Verdade, serão 
apresentados a ela pela primeira vez. Aqueles, que 
receberam a Verdade, mas que se esqueceram dela, vão 
ser lembrados da Minha Promessa. Aqueles, que 
conhecem a Verdade, mas que alteraram-na, a fim de 
atender seus próprios desejos, vão ser lembrados de que 
só pode haver uma Verdade. 
Eu trago a Verdade à Humanidade num momento, em que 
suas mentes estão confusas, suas almas rasgadas com a 
dúvida - mas Eu vou aliviar seus medos. Apenas Eu, 
Jesus Cristo, seu Salvador, tenho o Poder de intervir 
assim. Apenas Eu tenho o Poder de trazer -lhes a paz e 
entregar-lhes a salvação, que pertence justamente a 
vocês. 
Todos os fios desta Missão estão sendo reunidos, 
para formar um padrão. Então, quando as várias 
partes estiverem ligadas e encaixadas, como as peças 
de um quebra-cabeças, quando todas as peças 
começarem a se fundir, a imagem final ficará clara. 
Então vocês vão encontrar Minha Presença em todos os 
lugares - tudo o que está ligado a todas as missões 
sagradas e autênticas, concedidas ao mundo por Meu Pai, 
finalmente irá tornar clara toda a Verdade para todos. 
Meu Pai prometeu que iria revelar a Verdade ao 
mundo, através do Livro da Verdade, como predito 
aos profetas Daniel e João Evangelista. Ele traz a 
Verdade para vocês neste momento, mas Ele o faz 
peça por peça, pouco a pouco, até que a parte final se 
torne um todo. Só então o Livro da Verdade fará 
sentido. Só então é que os obstáculos finais serão 
superados, quando a maioria da Humanidade vai cantará 
e regozijar-se-á na expectativa da Minha Segunda Vinda. 
Somente quando a Minha Missão estiver concluída, o 
Grande Dia será anunciado ao mundo. 
Vão em paz e saibam que, quando vocês colocarem toda 
a sua confiança em Mim, Eu poderei concluir a parte final 
do Pacto do Meu Pai e levá-los para o Seu Reino Todo-
Poderoso. Seu Jesus 
 
1031. O plano, para remover todos os Meus 
vestígios, começou 
Recebido domingo, 26 de janeiro de 2014, 15:00 
 
Minha muito amada filha, nunca permita que as opiniões 
daqueles, que têm amargura em seus corações contra 
este Trabalho, faça com que você hesite em Minha Missão 
para as almas. 
O que importa, se você e Minhas amadas almas fiéis, que 
se recusam a desviar-se da Palavra de Deus, são 
rejeitadas? O que importa, se desprezam você ou não? 
Suas opiniões humanas, que negam a Palavra, não têm 
nenhuma consequência em sua busca da Salvação 
Eterna. Quando você Me glorifica e quando você honra 

Minha Santa Palavra, você é tentada por todos os lados, 
para virar as costas para Mim. 
Muitos vão rejeitar esta Missão, até que venha a terrível 
verdade sobre eles, quando eles testemunharem as 
blasfêmias, que derramarão da boca do Falso Profeta. Se 
alguém, que contradiz a Existência da Santíssima 
Trindade, se atreve a usar as vestes de um sumo 
sacerdote, sob o telhado da Minha Igreja e, em 
seguida, tenta convencê-los de que o que vocês 
conhecem como sendo verdade, até agora, não é mais 
o caso, então vocês vão saber que o espírito do mal 
tomou conta da Minha Igreja, a partir de dentro. 
Quando vocês forem cercados com novas ideologias, 
novas doutrinas, e quando for dito a vocês que hoje a 
raça humana exige estas mudanças, este será o 
momento, em que os Desejos de Deus não são mais 
respondidos. Em vez disso, quando doutrinas, feitas 
pelo homem, cheias de erros e falhas, declararem que 
o pecado não existe mais, vai estar perto para Mim o 
tempo para destruir Meus inimigos, como predito. 
Muitos mais de vocês vão acordar para a Verdade e à 
terrível desonra, que será concedido a Mim, Jesus Cristo, 
na Minha Igreja na Terra. Os servos fiéis vão reconhecer a 
maldade e, em seguida, muitos deles vão fugir. Mas, 
quando chegar a hora e quando esta escolha for colocada 
diante de vocês, muitos vão, infelizmente, abandonar-Me 
e tomar parte em práticas pagãs. 
O plano, para remover todos os Meus vestígios, começou. 
A Verdade da Minha Palavra será banida em suas 
constituições, suas escolas, até que finalmente ela vai 
ser denunciada dentro de Minha Própria Igreja. 
Aqueles de vocês, que acreditam que isto nunca poderia 
acontecer - que Deus jamais permitiria estas coisas - 
estão enganados. Estas atrocidades foram autorizadas, na 
purificação final dos homens, antes da Minha Segunda 
Vinda. Se vocês não permanecerem alertas, 
independentemente do quanto vocês Me amam, vocês 
serão levados a participar de uma série de cerimônias, 
que não vão prestar homenagem a Deus. Se elas não 
Me honram, então vocês devem se perguntar: por que 
isso? Por que estas mudanças foram feitas e por que 
tão de repente? A resposta é o tempo - porque já resta 
pouco. 
A corrida para conquistar as almas, de ambos os lados, irá 
resultar em uma batalha feroz. Um lado irá convencê-los a 
rejeitar a Palavra de Deus, em favor de práticas vis, que 
vão idolatrar Satanás. Eles vão enganar até mesmo 
aqueles, que são bem versados em Minha Palavra, tão 
astuciosamente apresentado vai ser a sua causa, para 
remover-Me da Minha Igreja. O outro lado vai sofrer, por 
causa de sua fidelidade, não apenas a estas Mensagens, 
mas para a verdadeira Palavra de Deus, dada ao mundo 
no Livro do Meu Pai. Seu Jesus 
 
1032. Deus Pai: Eu esperei pacientemente 
muito tempo, para reunir Meus filhos, 
novamente, em Minha Santa Vontade 
Recebido segunda-feira, 27 de janeiro de 2014, 17:18 
 
Minha querida filha, quanto medo você tem, quando é tão 
desnecessário! Quando Eu dou ao mundo um Presente 
dessa magnitude, é feito com um senso de dever, que 
está a cargo do Meu Grande Amor por todos os Meus 
filhos. 
Eu os advirto, para proteger a todos. Eu te revelo partes 
de Mim em cada Mensagem, que Eu te dou para o 
mundo. Para você, Minha filha, Eu mostro o Meu grande 
desejo, de estar perto dos Meus filhos. Eu os mostro 
Minha Compaixão, Minha Alegria, Minha Desaprovação, 
Minha Ira, Meu Amor e Minha Misericórdia. Por que, 
então, quando Eu chego assim, vocês têm medo de Mim? 
Vocês nunca devem temer um Pai, Que ama todos os 
Seus filhos, e especialmente pecadores, que contaminam 
abertamente todas as Leis, dadas a vocês por Mim, a fim 
de chamar a Humanidade a Minha Ternura. 
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Filhos, estejam prontos para aceitar a Minha Misericórdia! 
Abram os seus corações para receber-Me, seu amado 
Pai! Preparem-se para cumprimentar-Me e chamar-Me, 
cada vez que o medo se arrasta em seus pensamentos, 
quando vocês tentam entrar em acordo com estas 
Mensagens. Estas Mensagens são únicas. Elas são 
apresentadas ao mundo pela Santíssima Trindade. 
Elas são consideradas por Mim como sendo a Missão 
mais importante na Terra desde que enviei Meu Único 
Filho para resgatar vocês. 
A Minha Palavra deve ser aceita com um coração gentil e 
agradecido. Deem Boas-Vindas a Minha Palavra! Estejam 
satisfeitos por saber que tudo o que é permanece e 
permanecerá sempre, sob o Meu Comando. Eu sou tudo o 
que É e Será. Todas as decisões, como para o futuro da 
Humanidade e o destino do mundo por vir, permanece 
Comigo. Eu nunca iria assustá-los intencionalmente, 
filhos. O que Eu vou fazer é prepará-los para o Meu Novo 
Reino, a fim de que vocês estejam aptos para entrar – 
onde não haverá mais dor e tristeza. 
Estejam em paz, Meu belos filhos desejáveis. Vocês são 
tudo para Mim! Incluo aqui todos vocês. Todos os 
pecadores. Todos aqueles, que não vão reconhecer-Me. 
Todos aqueles, que idolatram Satanás. Todos os Meus 
filhos fiéis. Aqueles, cujas almas têm sido arrancadas. 
Vocês pertencem a Mim, somente. Eu não vou deixar 
nenhuma alma ser ignorada nesta, Minha última tentativa, 
para preparar o mundo para a Segunda Vinda do Meu 
Amado Filho. 
Nenhum de vocês será deixado intocado pela Minha 
Mão da Misericórdia. Permitam-Me abrir seus corações, 
para que vocês sejam abençoados por Minha Mão! 
Digam-Me: "Querido Pai, alcança e toca meu corpo e a 
minha alma com a Sua Mão da Misericórdia. Amém." 
Eu vou responder imediatamente a sua chamada. 
Vão em frente, Meus pequeninos, e estejam em paz, 
porque Minha Intervenção será a sua tábua de salvação, 
não importa quão difícil será o período, que se avizinha. 
Eu estarei esperando, para abrir a Porta do Meu Novo 
Paraíso, com Amor no Meu Coração, acenando-lhes para 
virem a Mim, seu Pai. 
Eu esperei pacientemente muito tempo, para reunir Meus 
filhos, novamente, em Minha Santa Vontade. Este dia está 
próximo e Meu Coração se alegra em antecipação do 
momento, em que o homem volta a seu lugar de direito, 
ao Meu lado. Seu amoroso Pai, Deus o Altíssimo 
 
1033. Hoje, menos pessoas do que nunca 
acreditam na Palavra de Deus 
Recebido terça-feira, 28 de janeiro de 2014, 23:15 
 
Minha muito amada filha, que ninguém duvide de que 
podem encontrar a Verdade no Livro do Meu Pai, a Bíblia 
Santíssima. A Palavra está lá, para que todos possam 
testemunhar, como tem sido ao longo dos séculos. A 
Bíblia Sagrada contém a Verdade e tudo o que se espera 
da Humanidade está escrito em suas páginas. 
Tudo o que foi derramado das bocas dos profetas e Meus 
discípulos, que foram guiados pelo Espírito Santo, está 
contido nela (na Bíblia). A Verdade está contida dentro da 
Palavra - que é o Livro do Meu Pai. Por que então o 
homem questiona a veracidade da Palavra? Tudo, dado 
ao homem, para o bem da sua alma, pode ser encontrado 
na Bíblia Sagrada. 
A Verdade é digerida por almas de diferentes maneiras. 
Aqueles, que são almas humildes e que aceitam a Palavra 
de Deus, não questionam-na. Outros levam-na e 
descartam partes dela, até que ela já não se assemelhe a 
Verdade. E há aqueles, que nunca irão aceitar a Palavra, 
porque é de pouco interesse para eles. Eles veem a 
Verdade, contida na Bíblia Sagrada, como nada mais do 
que folclore. 
Hoje, menos pessoas do que nunca acreditam na Palavra 
de Deus. Aqueles que acreditam, só tomam seções que 
apelam para seus próprios estilos de vida e se afastam 
das Leis de Deus, pelas quais eles não sentem afinidade. 

Hoje, a Verdade que é ensinada, é apenas uma sombra 
do que está contido na Bíblia. 
Eu falo com vocês agora da Verdade, por três razões: A 
primeira é para lembrá-los da Palavra da Verdade - que 
está contida no Livro do Meu Pai. A segunda é para 
reforçar o fato, de que vocês não podem reescrever a 
Palavra de Deus. A terceira é para que Eu possa alimentar 
os filhos de Deus com a Palavra de Deus num momento, 
em que, em breve, será negada a vocês. Eu faço isso 
agora através do Livro da Verdade, prometido para vocês 
através dos profetas. Se vocês não se sentem bem com a 
Verdade, então vocês não aceitam a Palavra de Deus. Se 
vocês não aceitam a Palavra de Deus, então Eu não 
posso levá-los para o Meu Novo Reino e trazer-lhes a 
salvação, que Eu os prometi, quando Eu morri por seus 
pecados na Cruz. Seu Jesus 
 
1034. Eu devo intervir, para salvar a 
Humanidade da destruição de si mesma, 
antes do Grande Dia do Senhor 
Recebido quarta-feira, 29 de janeiro de 2014, 15:00 
 
Minha muito amada filha, não chorem por si mesmos, mas 
por Mim, o seu Jesus, Que choro e sofro por causa da 
velocidade com que a raça humana cai em vidas 
depravadas e pecaminosas. 
Porque a Minha Palavra foi rejeitada por tantos, por tanto 
tempo, muitas pessoas não têm direção ou o 
conhecimento, quando se trata de escolhas, que fazem 
em suas vidas. Almas, que se afastaram para longe da 
Verdade, têm apenas os seus próprios desejos e a 
autoestima para conduzi-las. A auto-obsessão, a 
imoralidade sexual, a auto satisfação e a busca de bens 
materiais, fazem estragos com as suas almas. Nada vai, 
nem pode, satisfazê-las. Quando elas chegam às 
profundezas do pecado, elas em seguida buscam 
ativamente as almas dos outros, para seduzir. Isto é 
porque Satanás devorou suas almas de tal forma, que ele 
as usa para levar outras almas em sua armadilha vil. 
A moralidade da Humanidade se afundou a tais 
profundidades, que estes espíritos malignos estão 
engolindo milhões de almas diariamente. Oh, como 
Minha dor aumentou e quanto trabalho é necessário, para 
eliminar esta infestação! Chegará um tempo, em que 
apenas a um terço da raça humana será dada a Graça 
de decifrar a diferença entre o bem e o mal. 
Aqueles, que acolhem o mal, sob qualquer forma, irão 
apresentá-lo como sendo uma coisa boa. Logo vai ser 
necessário uma pessoa com muita coragem, para falar 
e declarar: "Isto é errado!", sem ser vilipendiada e 
desprezada, pois será considerada como uma 
explosão irracional. 
Oh, como os filhos de Deus vão afundar! Almas com 
corações endurecidos, com um ódio para com os outros, 
com falta de compaixão, ganância e desejo de violência, 
vão aumentar em números. Elas vão ser admiradas no 
mundo, quando, décadas atrás, teriam sido temidas. É por 
isso, que Eu devo intervir, para salvar a Humanidade da 
destruição de si mesma, antes do Grande Dia do Senhor. 
O plano de Satanás é destruir o maior número 
possível de almas. Meu Plano é parar esta infestação, 
e Eu não vou hesitar em fornecer os sinais, que são 
necessários para acordá-los para o Amor de Deus e 
para a necessidade de se prepararem adequadamente 
para o mundo vindouro. 
Nunca rejeitem a Mão de Deus! Nunca ignorem a Palavra 
de Deus, porque sem estas coisas, vocês não são nada! 
Seu Jesus 
 
1035. Mãe da Salvação: Lembrem-se que 
Satanás despreza esta Missão, porque ele 
vai perder bilhões de almas por causa dela 
Recebido sexta-feira, 31 de janeiro de 2014, 15:27 
 
Meus queridos filhos, não deixem que o ódio a esta 
Missão faça problemas aos seus corações! Em vez disso, 
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abaixem suas cabeças em ação de graças pelo Dom do 
Livro da Verdade, nestes tempos difíceis na Terra! 
Meu amado Filho, Jesus Cristo, foi atormentado, 
desprezado e repreendido durante Sua Missão de pregar 
a Verdade, durante o Seu Tempo na Terra. Aqueles, que 
conheciam a Palavra de Deus, se recusavam a 
reconhecer o Messias prometido, quando se apresentou a 
eles. Suas Palavras foram rasgadas em pedaços, mas, 
apesar disso, elas não foram ignoradas. Quando Deus 
fala através de Seus profetas, e, no caso do Meu Filho 
- o verdadeiro Messias - é impossível para o homem 
ignorar a Palavra. Aqueles, que não aceitam a Palavra de 
Deus, quando se derrama das bocas dos profetas, vão 
achar que é impossível virar as costas. Em vez disso, o 
seu ódio vai atormentá-los e não vão ter nenhum 
momento de paz em seus corações. 
Durante a Crucificação do Meu Filho, Ele foi brutalizado e 
torturado com uma crueldade perversa, que aqueles, que 
foram crucificados com Ele no mesmo dia, não tiveram 
que suportar. No entanto, eles foram condenados 
criminosos, e único crime do Meu Filho foi que Ele falou a 
Verdade. Quando a Verdade - a Palavra de Deus - é 
falada por meio dos profetas, é como uma espada de 
dois gumes. Ela vai trazer alegria e Graças especiais 
para alguns, mas para outros, ela vai trazer medo, o 
que pode causar ódio. Então, quando vocês virem o ódio 
na forma de atos maus, mentiras e a torção deliberada da 
Palavra, saibam que esta Missão vem de Deus! Os muitos 
falsos profetas, que vagueiam pela Terra neste momento, 
não provocam tal reação, pois eles não vêm de Deus. 
Lembrem-se que Satanás despreza esta Missão, porque 
ele vai perder bilhões de almas por causa dela. Portanto, 
será um caminho muito difícil para aqueles, que a 
seguem. Eu os exorto a estarem cientes daqueles, que 
dizem que vêm em Nome do Meu Filho, e, em seguida, 
declaram que a Palavra de Deus vem de Satanás! Eles 
cometem um dos erros mais graves de blasfêmia contra o 
Espírito Santo! Rezem, rezem, rezem por estas pobres 
almas! Não sintam raiva delas! Em vez disso, vocês 
devem implorar por Misericórdia por suas almas! 
A fim de salvaguardar esta Missão, contra a maldade de 
Satanás, Eu peço que vocês comecem a recitar esta 
Oração poderosa, para renunciar a Satanás! Quando 
vocês recitarem esta Cruzada de Orações, pelo menos 
duas vezes por semana, vocês vão ajudar a proteger 
esta Missão de Salvação e trazer mais almas para o 
Reino de Deus. 
 
Cruzada de Orações (132): Renunciar a Satanás, para 
proteger esta Missão 
 
Ó Mãe da Salvação, vinde em auxílio desta Missão! 
Ajudai-nos, o Exército Remanescente de Deus, a 
renunciar a Satanás! Nós Vos imploramos que 
esmagueis a cabeça da besta com Vosso calcanhar 
e removais todos os obstáculos em nossa Missão de 
salvar almas! Amém. 
 
Filhos, é preciso lembrar que nunca é fácil, se vocês 
ajudarem o Meu Filho carregar Sua Cruz. Seu sofrimento 
se torna seu, quando vocês declararem sua fidelidade a 
Ele. Ao confiar Nele completamente e perseverar em sua 
jornada para ajudá-Lo a salvar almas, vocês vão ficar mais 
fortes. A vocês será dado a coragem, a força e a 
dignidade de se elevar acima do ridículo, a blasfêmia e as 
tentações, que será o seu quinhão diariamente, até o Dia 
da Segunda Vinda do Meu amado Filho, Jesus Cristo. 
Vão em paz! Coloquem toda a sua confiança no Meu Filho 
e sempre Me chamem, sua amada Mãe da Salvação, para 
vir em seu auxílio em sua Missão, de promover a salvação 
das almas. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
 
 
 
 

1036. Preparem-se sempre, todos os dias, 
como se o GRANDE ALERTA fosse 
amanhã, pois ele virá sobre vocês de 
repente! 
Recebido sexta-feira, 31 de janeiro de 2014, 16:13 
 
Minha muito amada filha, ouça-Me agora, pois Eu falo 
que o GRANDE ALERTA está por vir! Sem Minha 
Intervenção, a maior parte do mundo iria mergulhar no 
abismo da besta e nunca veria a Luz de Deus. Sem 
este Milagre, bilhões de almas iriam para o inferno. 
Então, devo lembrá-los, que vocês devem se preparar 
para este Evento, pois ele causará uma enorme dor e 
sofrimento para muitos! Será como se muitos já 
mergulhassem no nível mais baixo do Purgatório, que 
limpa a alma com um calor poderoso e cria uma terrível 
sensação de remorso, que causa dor da carne. 
Muitas almas se alegrarão. No entanto, mesmo aquelas 
almas, que estão perto de Mim, também vão sentir 
angústia, quando elas tiverem que enfrentar seus erros 
diante de Mim. A vergonha, que elas vão sentir, será 
rapidamente esquecida, pois a Luz da Minha Misericórdia 
irá devorá-las e enchê-las de Graças. As almas, que ainda 
não Me conhecem, serão hipnotizadas e muitas vão 
acreditar que morreram e estão sendo julgadas por Mim, 
no último Dia. Elas também vão se alegrar, quando a 
Verdade for revelada a elas. Então, estas almas pobres e 
miseráveis, que apreciam as suas vidas pecaminosas, vão 
sofrer muito. Algumas vão cair e mentir aos Meus Pés e 
proteger os seus olhos da Minha Luz, porque a dor de 
ficar diante de Mim, sozinha e indefesa, vai ser demais 
para elas suportar. Elas não vão pedir a Minha 
Misericórdia, porque seu ódio por Mim é muito profundo. 
Por fim, as almas que Me renunciaram completamente e 
se entregaram de corpo e alma para o maligno, irão sofrer 
um maior tormento, como se fossem arrastadas para as 
profundezas do inferno. Muitos não irão ser capazes de 
resistir a Minha Presença, e cairão mortos como pedra 
diante de Mim. Outras tentarão chamar a Mim, mas elas 
vão ser arrastadas para longe de Mim, pelo maligno. 
Após esta poderosa Intervenção ocorrer por Mim, no 
entanto, bilhões serão convertidos e eles também vão 
se juntar com a Minha Igreja Remanescente, para 
suportar penitência por aquelas almas, que se 
colocaram completamente fora da Minha Misericórdia, 
a fim de ajudar-Me salvar as suas almas. 
Tudo vai ficar bem, pois, no final, Eu Sou Todo-
Misericordioso, Todo-Bondade, Todo Amor. Àqueles, que 
Me amam, será dado o Presente do Meu Amor em 
abundância. Meu Amor neles irá inflamar a Imagem da 
Minha Paixão e isso vai incentivá-los a fazer grandes 
sacrifícios, em expiação dos pecados das almas perdidas, 
que precisam mais da Minha Misericórdia. 
Preparem-se sempre, todos os dias, como se o GRANDE 
ALERTA fosse amanhã, pois ele virá sobre vocês de 
repente! Seu Jesus 
 
1037. Muito do que a Humanidade tem 
como certo, vai ser virado de cabeça para 
baixo e de dentro para fora, mas isso é 
necessário 
Recebido sábado, 1° de fevereiro de 2014, 19:53 
 
Minha muito amada filha, por causa das tribulações, que 
a raça humana tem que suportar durante a 
Purificação, seria um erro confundir a dor da 
Purificação com a dor da desesperança. 
Muito do que a Humanidade tem como certo, vai ser 
virado de cabeça para baixo e de dentro para fora, mas 
isso é necessário. Quando a Purificação estiver esgotada, 
um novo amanhecer será exibido - de repente e sem aviso 
- e o novo mundo será apresentado aos filhos de Deus. 
Eu peço isso, embora muita dor vai ser suportada por 
aqueles, que Me amam, assim como por aqueles, que 
não Me amam, e nenhum homem entre vocês deveria 
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acreditar, que não há esperança. Em vez disso, 
alegrem-se, porque só amor, alegria, paz e felicidade 
estão à frente, no Meu Novo Paraíso! Quando o mundo for 
limpo do pecado e tantas almas quanto possível forem 
purificadas, então Eu vou vir como um Noivo, pronto para 
recebê-los. O Grande e Glorioso Dia é para ser aguardado 
com alegria, emoção e saudade, pois Meu Coração vai 
estourar e unir-se com o mundo inteiro. 
O Novo Começo está ao seu alcance. Suportem 
qualquer dor e sofrimento, que vocês testemunharem 
agora, pois não vai significar nada, quando vocês 
entrarem em Minha Luz, quando Eu dominá-los com amor 
e felicidade, que vocês esperaram por toda suas vidas, 
mas que ainda não poderiam ter realmente captado até 
então. 
Ajudam-Me a trazer as almas, que estão perdidas para 
Mim, de volta para os Meus Braços! Rezem uns para os 
outros! Sejam alegres! Sejam esperançosos! Fiquem em 
paz! O que quer que seja, que está pela frente, saibam 
que Meu Amor é mais poderoso do que o ódio! Meu Poder 
é Todo-Poderoso. Minha Misericórdia é infinita. Minha 
Paciência é grande. 
Vão em paz e sirvam-Me, até o último dia, pois o Dia 
seguinte será o início do mundo, que não terá fim e onde a 
morte não mais existirá! 
Eu amo e cuido de todos vocês. Seu Jesus 
 
1038. Mãe da Salvação: Todos aqueles de 
diferentes religiões devem começar 
também a recitar Meu Santo Rosário, pois 
ele vai trazer a cada um de vocês grande 
proteção 
Recebido domingo, 2 de fevereiro de 2014, 17:09 
 
Meus queridos filhos, Eu peço que vocês recitem Meu 
Santíssimo Rosário todos os dias, a partir de agora, 
para proteger esta Missão dos ataques satânicos. Ao 
recitar o Meu Santíssimo Rosário, a cada dia, vocês vão 
diluir a maldade de Satanás e daqueles, que ele 
influencia, quando ele tenta tirar almas, impedindo-as de 
seguir esta especial Chamada do Céu. 
Todos aqueles de diferentes religiões devem começar 
também a recitar Meu Santo Rosário, pois ele vai 
trazer a cada um de vocês grande proteção. O 
Santíssimo Rosário é para todos e aqueles, que 
querem se beneficiar da Minha proteção - o Dom que 
Eu recebi de Deus, para defender as almas do mal. 
Muitos de vocês, queridos filhos, serão atormentados até 
que se arrependam. Caso contrário, vocês vão se afastar 
desta Missão. Os inimigos de Deus vão usar todo o poder 
que puderem, para impedi-los. Eles vão puxar vocês, 
gritar insultos para vocês e acusá-los de coisas más. 
Ignorem isso e permitam-Me, sua amada Mãe da 
Salvação, dar-lhes conforto e fornecer-lhes toda a 
proteção que precisam. 
Durante a Missão do Meu Filho na Terra, Ele foi traído de 
muitas formas. Eles esperaram em aldeias por Ele, com 
pedras nas mãos. Quando Ele passou, com centenas de 
pessoas seguindo-O, eles atiraram as pedras Nele, de trás 
de abrigos, para que ninguém soubesse quem eles eram. 
Eles O odiavam; denunciavam Ele para as autoridades 
da Igreja; espalhavam mentiras maliciosas sobre Ele e 
disseram que Ele falou com uma língua ímpia e 
blasfemou contra Deus. No entanto, nenhum deles 
poderia explicar exatamente porque Ele era culpado 
de tais coisas. Eles, então, gastavam muito tempo, 
pedindo a Seus discípulos, que O negassem. Muitos deles 
o fizeram. Então, os fariseus alertavam todos aqueles, 
que adoravam nos templos que, se eles continuassem 
a seguir o Meu Filho, nunca mais seria permitido a 
eles entrarem novamente na Casa de Deus. E muitos 
deles paravam de seguir Meu Filho. Estas mesmas almas 
choravam lágrimas amargas e tristes, depois que Meu 
Filho foi crucificado, pois foi só então, que eles 
perceberam como haviam sido injustos com Ele. 

O mesmo será verdade para esta Missão, que prepara 
o caminho do Senhor e o Grande Dia para a Segunda 
Vinda do Meu Filho. Todo o esforço será feito, para 
enfraquecer a Igreja Remanescente; para enfraquecer sua 
determinação. Cada plano será criado, para incentivá-los 
a virar as suas costas para a sua própria salvação e a dos 
outros. 
Vocês nunca devem permitir, que o espírito do mal 
amorteça o seu espírito, enfraqueça sua fé ou encoraja-os 
a negar o Meu Filho! Nunca percam a confiança no Meu 
Filho ou na Sua Promessa de voltar de novo, para levar os 
homens ao Novo Começo! Ele nunca vai deixá-los para 
baixo. Ele entende o quão difícil é para todos vocês, a dor 
que suportam, bem como os sacrifícios que fazem por Ele. 
Lembrem-se, vocês são Dele e se vocês são realmente 
parte Dele e se entregam a Ele, vocês se tornam parte 
de Sua Luz. A Luz de Deus, presente nas almas, 
destrói a escuridão, que está presente em outras 
almas. Quando Satanás usa as almas desta maneira, ele 
vai fazer com que a sua raiva se torne conhecida e 
sentida. Quando forem levantadas objeções a esta 
Missão, que é abençoada por Deus, eles nunca vão ser 
racionais ou calmos. O furor mostrado será um claro sinal, 
de quanto esta Missão é odiada por Satanás. É por isso 
que o Meu Santo Rosário deve ser rezado, todos os dias, 
por todos vocês, a fim de proteger esta Missão. 
Confiem sempre em Minhas instruções, porque Me foi dito 
pelo Meu Filho para ajudar a todos vocês, para lidar com 
as pressões, que vocês terão que suportar, em Seu 
Nome. Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1039. Como o número daqueles, que 
seguem a Satanás, cresce, eles vão usar de 
grandes esforços, para declarar 
publicamente sua adoração ao diabo 
Recebido segunda-feira, 3 de fevereiro de 2014, 21:00 
 
Minha muito amada filha, vocês vão conhecer Meus 
discípulos, não apenas por sua fé, mas pelas suas obras. 
Não adianta dizer que vocês Me amam, a menos que 
vivam a sua fé através dos seus pensamentos, palavras e 
ações. É só pelos frutos, que vocês produzirem, que 
podem verdadeiramente dizer que são Meus discípulos. 
Quando disserem que Me amam, vocês não podem 
rejeitar aqueles, que lhes pedem ajuda – aqueles, que 
estão em extrema necessidade de conforto. Se vocês 
realmente são Meus, não evitem ajudar os outros, que 
são perseguidos ou que estão com dor. Se são fieis 
aos Meus Ensinamentos, não falem com crueldade ou 
com maldade sobre uma outra alma. 
Por outro lado, vocês serão capazes de identificar 
claramente aqueles, que prestam homenagem a Mim, 
pelos frutos que carregam. Eles nunca vão ter medo de 
proclamar a Verdadeira Palavra de Deus. Eles vão sempre 
falar a Verdade, eles nunca vão falar mal dos outros e 
serão os primeiros a trazer conforto para os doentes, os 
necessitados e aqueles, que estão em busca da Verdade. 
Eles vão sempre colocar as necessidades dos outros 
antes de suas próprias necessidades; mostrar paciência, 
quando forem desafiados em Meu Santo Nome, e eles vão 
permanecer em silêncio, quando sofrerem perseguição, 
por causa da sua lealdade a Mim. Eles sempre vão rezar 
pelas almas dos outros e pedir Misericórdia para toda a 
Humanidade. Então, como Eu encontro grande consolo e 
conforto em tais almas, Eu Me esforço para levar as 
almas, que estão cobertas pelo véu do engano, causado 
pela influência de Satanás em suas vidas, em Minha 
Misericórdia. 
Enquanto aguardo o Grande Dia, em que Eu vou reclamar 
Meu Trono, Eu tenho que suportar a agonia de ver a 
besta, Satanás, sentado no seu trono, com os braços 
descansando com orgulho, os pés afastados, com cabeça 
de bode, como ele se espoja na adulação, que é 
livremente dada a ele por aqueles, que ele ilude. O bode é 
um símbolo da sua infestação, onde ele devora os corpos 
e as almas de todos, que ele possui, através do pecado da 
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imoralidade sexual. Seu primeiro objetivo é perverter o 
corpo humano, incentivando as almas a degradar-se em 
todas as maneiras, através dos sentidos. Sua influência 
está em toda parte, e o símbolo do bode e seus chifres 
será visível em cada gesto. Sua arrogância será vista 
em breve, através dos símbolos, que ele incentiva 
seus seguidores a mostrar, para demonstrar sua 
lealdade a ele, em cada caminhada da vida. 
Como o número daqueles, que seguem a Satanás, cresce, 
eles vão usar de grandes esforços, para declarar 
publicamente sua adoração ao diabo; e qualquer um, que 
acredita que isso é inofensivo, seria prudente parar com 
isso agora! Eles devem pedir-Me, Jesus Cristo, para 
ajudá-los a superar o poder do mal, que será exercido no 
mundo, por causa do poder, que Satanás irá exercer 
nestes tempos. 
Para cada ato de desafio contra a Minha Igreja, Meu Pai 
vai punir os culpados! Para cada ato de profanação, que 
eles conduzem dentro dos Santos Templos de Deus, eles 
vão sofrer muito! Mas, no dia, em que eles profanarem o 
Meu Corpo, a Sagrada Eucaristia, um Grande Castigo, 
do tipo nunca visto antes, cairá sobre Meus inimigos. 
Peço a todos, que creiam em Mim, seu amado Jesus 
Cristo, para estarem cientes da maior abominação, 
que está sendo planejada neste momento, para 
destruir os filhos de Deus! O plano perverso, para 
seduzir almas para negarem a Deus, vendendo-se de 
corpo e alma à besta, está sendo astuciosamente 
orquestrado, através do mundo da música rock, cinema, 
política e religião. 
Chegou o momento em que o mundo vai conhecer a 
infestação, de dentro do Templo de Deus. Enquanto 
muitas pessoas rejeitariam tal abominação - se fosse 
apresentada a eles de uma forma aberta - a Verdade é 
que muitos deles já não têm mais o discernimento. Mas, 
quando os símbolos satânicos forem colocados 
dentro das igrejas, eles vão exercer um poder sobre 
os inocentes, e sem as suas orações, sacrifícios e 
sofrimentos, eles vão ser tirados de Mim. 
No futuro, quando este momento chegar, estas almas não 
vão acreditar naqueles de vocês, que conhecem a 
Verdade. Então, quando o núcleo da Presença de Deus 
for atacado, através da Sua Igreja na Terra, os efeitos 
serão sentidos por toda a Terra. Em seguida, a Luz de 
Deus irá diminuir, porque a Presença de Deus será 
extinta. Só vai permear escuridão. 
Eu lhes peço, Meus fiéis servos, para fazerem o seu dever 
e ficarem alertas para todas as coisas, que vocês foram 
avisados. Para os Meus servos sagrados, que em breve 
entenderão claramente o que está acontecendo diante dos 
seus olhos, Eu digo isto: Será por Meu Comando, que Eu 
irei instruí-los para realizarem seus deveres sagrados, 
para salvar tantas almas quanto possível, mantendo-se 
fieis à Minha Palavra e alimentando o Meu Rebanho, até 
que Eu Me faça conhecido no Grande Dia.  
Seu Jesus 
 
1040. Deus Pai: Eu desejo que vocês 
aceitam a Verdade, não com dúvida em 
seus corações, mas com amor e confiança 
Recebido terça-feira, 4 de fevereiro de 2014, 15:00 
 
Minha querida filha, hoje é um dia especial, pois 
finalmente foi dado a Mim o presente de sua total 
aceitação desta Missão. 
Quando Eu toco os corações das almas, a quem Eu 
chamo a proclamar a Minha Palavra, isto é esmagador 
para a alma escolhida. Minha Presença choca, bem 
como acalma. Ela provoca uma tremenda reviravolta e 
isso requer a total confiança da alma. É assustador 
para todos, que testemunham Minha Intervenção, pois 
requer grande discernimento, por causa do conflito de 
emoções, que são criados na alma. 
Em primeiro lugar, a alma é enfraquecida pela força da 
Presença do Espírito Santo e o corpo se sente pesado. 
Os sentidos são aguçados e o intelecto fica 

entorpecido. Logo em seguida, há um impulso natural, 
para questionar o que está acontecendo, e dúvidas 
podem aparecer. Mas, a Presença do Espírito Santo é 
impenetrável e assim permanecerá até que a Minha 
Vontade seja feita, desde que a alma aceite o que se 
espera dela. Então, o desejo de clareza, juntamente 
com uma necessidade de segurança, submerge a 
alma. E, enquanto ela procura conforto e coragem, a 
força do Espírito Santo não pode ser interrompida, 
parada ou retida. 
A boa vontade da alma, para permitir-se a tornar-se 
um instrumento do Espírito Santo, a fim de proclamar 
a Verdade, significa que ela é impotente para 
influenciar a Palavra, interferir com ela ou mexer com 
ela de qualquer maneira. 
De vez em quando o intelecto humano luta contra. 
Enquanto a alma é aliviada pelo Espírito Santo, e já não 
tem mais medo Dele, há sempre a esperança de que a 
vida vai continuar como antes para a alma, quando a 
Missão for concluída. Mas, claro, isso nem sempre é o 
caso. Portanto, nesta, Minha Missão de reunir Meus 
filhos e levá-los para a segurança em Meu Mundo sem 
fim, não há fim para esta Missão. Ela vai permanecer 
até o último Dia. Agora, que você aceitou este fato e já 
não deseja qualquer outra alternativa, você pode 
finalmente encontrar a paz em seu coração, Minha filha. 
Filhos, somente quando vocês aceitarem finalmente o 
Meu Presente para o mundo, o Livro da Verdade, é que 
vocês vão encontrar a paz em seus corações! E só 
quando vocês aceitarem que Eu, Deus, o Altíssimo - Tudo 
o que É e Será - Me comunico com o mundo, neste 
momento, vocês serão capazes de confiar em Mim 
completamente. 
Eu desejo que vocês aceitem a Verdade, não com dúvida 
em seus corações, mas com amor e confiança. Quando 
fizerem isso, Eu vou enchê-los com a Minha Paz e Amor. 
Só então vocês estarão cheios de alegria e felicidade. Só 
então vocês estarão livres.  
Seu Pai, Deus, o Altíssimo 
 
1041. Mãe da Salvação: Estas orações, 
queridos filhos, vêm com grandes Graças 
Recebido quarta-feira, 5 de fevereiro de 2014, 15:27 
 
Minha filha, é mais difícil para as almas, que já conhecem 
o Meu Filho e que se afastaram Dele, voltar a Ele, do que 
para aqueles, que nunca O conheceram. 
Quando vocês experimentam o Amor de Jesus e, em 
seguida, viram as suas costas para Ele, isso cria um 
grande vazio em suas vidas. Nada pode substituir a Sua 
Presença. Então, quando uma alma tenta voltar a Ele e, 
embora Meu Filho sempre a aguarde com grande Amor e 
Paciência, esta pessoa ainda está insegura sobre como 
abrir seu coração. 
Se vocês se sentem afastados do Meu Filho, nunca 
devem ter medo de chamá-Lo! Vocês nunca devem ter 
vergonha de mostrar-se diante Dele, pois Ele é sempre 
Misericordioso e perdoará qualquer pecador, quando a Ele 
for pedido para fazê-lo por uma alma arrependida. 
Quando vocês quiserem chamar Meu Filho, vocês devem 
simplesmente chamar por Ele para levá-los para a Sua 
Misericórdia e deixar o resto com Ele. 
Aqui está uma Cruzada de Orações especial (133): 
Chamada para retornar a Deus 
 
Querido Jesus, perdoai-me, sou uma alma distante, 
que renunciei a Vós, porque eu estava cega. 
Perdoai-me por substituir Vosso Amor por coisas 
inúteis, que não significam nada. Ajudai-me a ter 
coragem para caminhar ao Vosso lado, para aceitar 
com gratidão Vosso Amor e Misericórdia. Ajudai-me a 
permanecer perto de Vosso Sagrado Coração 
e a nunca me afastar de Vós novamente. Amém. 
 
Aqueles, que não conhecem Meu Filho e que desejam ser 
levados diante do Trono de Deus, o Altíssimo, devem 
rezar esta Cruzada de Orações: 
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Cruzada de Orações (134): Para acreditar na 
Existência de Deus 
 
Ó Deus Altíssimo, ajudai-me a acreditar em Vossa 
Existência. Lançai todas as minhas dúvidas para 
longe. Abri meus olhos para a Verdade da vida depois 
desta e guiai-me para o caminho da Vida Eterna. 
Por favor, deixai-me sentir a Vossa Presença  
e concedei-me o Dom da verdadeira fé 
antes do dia da minha morte. Amém. 
 
Estas orações, queridos filhos, vêm com grandes Graças 
e àqueles, que as rezarem, será mostrada a Verdade e 
seus corações serão preenchidos com um grande amor, 
que eles nunca experimentaram até agora. Em seguida, 
suas almas serão purificadas. 
Vão agora, na certeza de que quando vocês estiverem 
perto de Deus, vocês serão abençoados com a Graça de 
uma grande paz. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1042. Mãe da Salvação: Quando os 
sacerdotes do Meu Filho enfrentarem 
terrível angústia e os erros da justiça, eles 
devem chamar por Mim 
Recebido quinta-feira, 6 de fevereiro de 2014, 16:15 
 
Minha filha, quando chegar o momento, em que os 
sacerdotes do Meu Filho enfrentarem terrível angústia 
e os erros da justiça, eles devem chamar por Mim. Foi-
me dada a Graça de ser capaz de dar-lhes a coragem 
que necessitam, para continuar a servir o Meu Filho. 
Refiro-Me, em particular, aos sacerdotes da Igreja 
Católica, porque eles vão sofrer mais do que quaisquer 
outros dos servos de Deus. 
Quando chegar o dia em que forem chamados para 
fazer um juramento, que vai negar a Divindade do Meu 
amado Filho, Jesus Cristo, eles nunca devem duvidar 
das reais intenções daqueles, que vão impor isto a 
eles. Quando forem solicitados para renunciar o 
significado da Santa Eucaristia e aceitar uma nova 
interpretação, eles vão saber, então, que chegou a 
hora. Este será o dia, em que a podridão se 
estabelecerá e o desmoronamento das paredes será 
testemunhado sob os telhados das igrejas em todos 
os lugares. 
Eu desejo que todos os sacerdotes, que tiverem que 
enfrentar estas provações dolorosas,  
rezem esta Cruzada de Orações: 
 
Cruzada de Orações (135) para sacerdotes: Para 
defender a Verdade 
 
Ó amada Mãe da Salvação, ajudai-me no meu 
momento de necessidade! Rezai para que eu seja 
abençoado com os Dons, derramados sobre a minha 
alma indigna, pelo Poder do Espírito Santo, para 
defender a Verdade em todos os momentos! 
Amparai-me em todas as circunstâncias, quando me 
pedirem para negar a Verdade, a Palavra de Deus, os 
Santos Sacramentos e a Santíssima Eucaristia! 
Ajudai-me a usar as Graças que recebo, para 
permanecer firme contra as maldades de Satanás  
e de todas aquelas pobres almas, que ele usa para 
desafiar o Vosso Filho, Jesus Cristo! Ajudai-me na 
minha hora de necessidade! Para o bem das almas, 
dai-me a coragem de oferecer os Sacramentos  
a cada filho de Deus, quando eu for proibido, pelos 
inimigos de Deus, de fazê-lo. Amém. 
 
Quando estes tempos começarem, vocês devem estar 
preparados para continuar a realizar o trabalho de Deus e 
levar a Sua Cruz com força indestrutível e com dignidade, 
para o bem das suas próprias almas e as de todos os 
filhos de Deus. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 

1043. Mãe da Salvação: Muitos acreditarão 
que o Anticristo é um homem muito santo 
Recebido sexta-feira, 7 de fevereiro de 2014, 15:50 
 
Minha filha, se Meu Filho, Jesus Cristo, andasse na 
Terra neste momento, Ele seria assassinado. Nenhum 
oficial na Sua Igreja iria aceitá-Lo. Ele seria motivo de 
chacota, depois temido e tão desprezado, que eles iriam 
crucificá-Lo, assim como antes. 
Desta vez, o Meu Filho vem somente em Espírito e 
pelo Comando do Meu Pai, Ele não vai aparecer na 
Terra como homem, em carne e osso. Peço que esta 
Mensagem se faça claramente conhecida por todos, 
pois muitos virão em Seu Nome, mas um deles se 
destacará e vai dizer que ele é Meu Filho; mas isso 
será uma mentira! 
O Anticristo se levantará e tornar-se-á tão poderoso que 
sua imagem será vista em toda parte. Estátuas serão 
erguidas com sua imagem e seu rosto vai aparecer 
constantemente nos noticiários e nas telas da televisão 
em todo o mundo. Ele vai ser aplaudido pelos líderes mais 
poderosos, mas, ele vai realmente exercer a sua influência 
sobre a Humanidade, quando for abertamente acolhido e, 
em seguida, aprovado pelo Falso Profeta.  
Se fosse Meu Filho fazendo-se conhecido na carne 
novamente e chamando atenção, eles iriam destruí-Lo. No 
entanto, o Anticristo será bem-vindo ao mundo e será 
confundido com Jesus Cristo. 
Cada Palavra contida na Bíblia, sobre a Segunda 
Vinda do Meu Filho, será adaptada e torcida, a fim de 
convencer o mundo de que eles estão testemunhando 
o Retorno de Jesus Cristo. Os inimigos do Meu Filho, 
que se misturam com os Seus servos inocentes nas 
Igrejas do Meu Filho, em todos os lugares, serão 
conduzidos em grave erro. Seus líderes vão abraçar o 
Anticristo e encorajar as almas a idolatrá-lo. Sua influência 
vai chocar muitos que permanecem fiéis a Deus, e é 
importante que vocês protejam as suas almas contra o 
seu apelo hipnótico! 
A Medalha da Salvação, se trouxerem-na em seu 
corpo, vai, junto com as outras Graças que promete, 
protegê-los contra o poder do Anticristo. Não se 
enganem, o Anticristo vai encantar muitos e ele será visto 
como o líder mais poderoso, mais popular, mais 
carismático e mais influente, de todos os tempos! Muitos 
acreditarão que o Anticristo é um homem muito santo e, 
por causa de suas ligações com a Igreja do Meu Filho, 
milhões de pessoas irão converter-se para o que eles vão 
acreditar ser a Verdade. A falsidade exterior de santidade 
vai trazer lágrimas de alegria em todos aqueles, que não 
tinham fé em suas vidas até então, e nem acreditavam em 
Deus. Eles vão esbanjar elogios sobre este homem e 
acreditarão que ele vai salvar as suas almas. 
Primeiro, o Anticristo será visto como um grande líder com 
um fascínio atraente, charmoso e adorável. Em seguida, 
com o tempo, ele vai começar a exibir poderes de cura e 
muitas pessoas virão à frente reivindicando ser curadas 
por ele. Muitos afirmarão também que viram milagres em 
sua presença. Em seguida, haverá lugar a uma série de 
fenômenos falsos em que a imagem do caráter do Espírito 
Santo será vista em todos os lugares. 
Os meios de comunicação irão criar uma imagem divina 
dele e muitos poucos se atreverão a exprobrá-lo 
publicamente. Por causa do seu domínio de muitas 
línguas, ele vai enganar milhões de pessoas em um curto 
período de tempo. Em seguida, os rumores, de que Jesus 
Cristo voltou pela segunda vez, começarão. Estes serão 
alimentados por aqueles, que trabalham incansavelmente 
para o Anticristo, espalhando mentiras, até que, 
eventualmente, as pessoas vão confundi-lo com Meu 
Filho. Todos esses eventos parecem exagero agora, mas 
se todos eles se desvendar diante dos seus olhos, então 
eles vão aparecer como uma série natural de 
acontecimentos, que são vistos por muitos como 
edificante. 
Então, assim como cada falsidade maliciosa vai ser 
apresentado ao mundo de trás para frente, por Satanás - o 
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Anticristo, através de rituais satânicos, será visto subindo 
ao Céu. Meu Filho, em Seu Retorno, será visto 
descendo sobre as nuvens - o inverso de quando 
subiu ao Céu - assim como Ele prometeu. 
Então, o Anticristo e todos aqueles, que servilmente o 
adoravam, serão lançados no lago de fogo e a paz será 
sua, queridos filhos. Para todos aqueles, que 
permanecerem leais à  
Verdade, eles vão, em um piscar de olhos, ser levados 
para o Novo Paraíso, quando o Céu e a Terra se tornarão 
um só. Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1044. Eu nunca vou ignorar aqueles, que 
estão sós, tristes, assustados e inseguros 
quanto a saber se Deus Existe ou não 
Recebido sexta-feira, 7 de fevereiro de 2014, 23:38 
 
Minha muito amada filha, enquanto Minhas Mensagens 
se espalhar e enquanto elas inflamar a necessidade de 
incentivar muitos a voltarem-se a Mim, muitos 
milagres serão testemunhados. 
Os não crentes, os de todas as crenças e aqueles, que 
isolaram-se de Mim, por causa das suas vidas 
pecaminosas, irão se converter. Isto, Eu lhes prometo. 
O homem, cujos olhos estão fechados, vão se abrir. 
Aqueles, com ódio em seus corações, vão chorar lágrimas 
de alegria, quando o peso de sua carga for levantado. O 
homem, que não Me conhece, vai reconhecer-Me. Muitos 
virão e chamarão a Mim e a Presença do Espírito Santo 
será sentida por muitos, quando eles finalmente aceitarem 
que Eu tenho intervido, para salvá-los de todo o mal. 
Minha filha, por favor, reassegura todos aqueles, que se 
sentem tristes com a maneira, pela qual Minha Existência 
no mundo está sendo negada! Diga-lhes que, apesar de 
todos os Meus vestígios serem derrotados; pela graça de 
Deus, Eu vou continuar a iluminar as almas daqueles, que 
clamam por Mim! Eu nunca vou abandonar os Meus. Eu 
nunca vou ignorar aqueles, que estão sós, tristes, 
assustados e inseguros quanto a saber se Deus Existe ou 
não. Se eles simplesmente deixarem seu orgulho de lado 
e pedirem-Me um sinal da Minha Presença, Eu vou 
responder a eles. Nunca antes Eu intervi com tal 
magnitude, como Eu faço agora. É por causa do Meu 
Desejo de salvar a Humanidade inteira, que Eu vou 
tocar os corações daqueles, que até agora Me negaram, 
se e quando eles chamarem por Mim. 
Eu aguardo a sua resposta. Eu antecipo o amor e a 
alegria, com que Eu vou encher seus corações e almas, 
no momento da reconciliação, pois isso é a doçura da sua 
conversão. Este será o momento, em que vocês abrirão 
as suas almas e permitirão que a Luz de Deus traga o 
maior Dom, que vocês poderiam imaginar - o Dom da Vida 
Eterna. Seu Jesus 
 
1045. Mãe da Salvação: Meu Pai vai abalar 
o mundo, tanto fisicamente quanto 
espiritualmente 
Recebido sábado, 8 de fevereiro de 2014, 16:00 
 
Minha querida filha, assim como o Espírito Santo, um Dom 
de Deus, desceu sobre os Apóstolos do Meu Filho, assim 
também será derramado sobre todos aqueles, que amam 
o Meu Filho nestes tempos. 
Meu Pai tem muitos planos, que Ele vai promulgar, a 
fim de salvar cada filho Dele. Estes planos abrangem 
muitos eventos miraculosos, incluindo o 
derramamento da Graça especial, revelações, dadas a 
vocês através destas Mensagens e muitas outras 
intervenções, para garantir que os filhos de Deus não 
se afastem para o caminho errado. Algumas destas 
intervenções irão estar na forma de castigos 
ecológicos. Quando eles se tornarem constantes, os 
homens já não serão capazes de dizer que 
inundações, terremotos, tsunamis, vulcões e furacões 
são causados por negligência dos homens sobre a 
Terra. 

Deus está no controle da Terra, porque Ele a criou. Ele 
decidirá seu destino - ninguém mais - porque todo o Poder 
pertence a Ele. 
Meu Pai vai abalar o mundo, tanto fisicamente quanto 
espiritualmente, enquanto os planos e maldades do 
maligno florescer em cada nação. Cada ato de profanação 
contra Deus será acompanhado por suas retaliações, que 
irão exercer um castigo insuportável. Os pecados dos 
homens vão ser combatidos veementemente por Meu Pai 
e os homens nunca devem subestimar o Poder de Deus! 
O Amor de Deus nunca deve ser tomado como garantido. 
Ele nunca deve ser visto como sendo fraco, só porque 
Seu Amor por Seus filhos é insondável. Sua Misericórdia é 
grande e todos aqueles, que amam a Deus, serão 
poupados durante as tribulações, que serão 
desencadeadas sobre a Humanidade, pois Deus é 
deixado de lado, em favor de falsos deuses e da obsessão 
da Humanidade por si mesmo. 
Rezem, rezem, rezem, porque todas as coisas 
preditas, na preparação para a Segunda Vinda do Meu 
Filho, começará agora. Eventos serão rápidos e o 
exército de Satanás invadirá as Igrejas do Meu Filho com 
passos medidos, de modo que poucos irão notar. Em 
seguida, eles não vão se importar, porque não muito 
tempo depois, eles terão enganado a tantos e tendo-os 
dentro das suas garras, que eles não terão mais que 
esconder suas verdadeiras intenções. 
Vocês, Meus queridos filhos, devem se preparar agora, 
manter a calma, fazer tudo o que vocês têm sido 
instruídos a fazer, e rezar! Fiquem juntos! Tragam para 
outras almas a Verdade, rezem muito para a conversão 
daqueles, que não acreditam em Deus e para todos 
aqueles, que insultam a memória do Meu Filho, Jesus 
Cristo. Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1046. Deus Pai: Não há nada, que Eu não 
faria para Meus filhos. Nenhum sacrifício é 
demasiado grande. 
Recebido domingo, 9 de fevereiro de 2014, 19:00 
 
Minha querida filha, não há nada que Eu não faria para 
Meus filhos. Nenhum sacrifício é demasiado grande. 
Eu Me rebaixo, para que Eu possa colocar Meu Coração a 
seus pés, e ainda assim, eles vão continuar a pisar sobre 
Ele. Eu Me humilho, chamando-lhes através destas 
Mensagens, e eles zombam de Mim e Me escarnecem. 
Eu lhes permiti açoitar e matar Meu Filho, e eles 
subestimam o Grande Sacrifício que Eu fiz por eles, para 
dar-lhes vida e libertá-los da escravidão do mal. 
Eu peço a eles para alterar os seus caminhos, e eles Me 
ignoram. Eu enviei almas escolhidas, para falar com eles e 
para proclamar a Minha Palavra, e eles cuspiram na cara 
delas. 
Eu enviei castigos sobre eles, e eles não aprenderam com 
eles. Em vez disso, eles alegaram que eram apenas uma 
reviravolta do destino e não tinha nada a ver Comigo. 
Eu enviei-lhes Meu Amor, por meio de Dons milagrosos, 
dados aos visionários, videntes, santos e profetas, e 
somente poucos fizeram uso deles. Marquem as Minhas 
Palavras agora: O Livro da Verdade é o maior 
Presente, dado por Mim para o mundo, desde que Eu 
enviei o Meu Único Filho, para resgatar vocês! Deixo 
este Presente Precioso, para que ele abra os seus 
corações, liberte suas almas de seu apego às 
tentações do diabo e ajude a prepará-los para o Meu 
Reino! 
Minha Poderosa Intervenção neste momento significa, 
que a velocidade com que a Minha Palavra vai se 
espalhar, a partir de hoje, vai chocar e surpreender 
muita gente. Quando vocês ouvirem a Minha Palavra, 
falada em toda a língua, onde pouca organização pela 
mão humana está envolvida, vocês terão a prova do 
Poder do Espírito Santo. 
Eu vou garantir que Meu Trabalho persista. Eu vou pisar 
sobre todos aqueles, que tentam deter Minha Mão. Eu vou 
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empurrar pro lado aqueles, que são guiados pelo espírito 
do mal e ensurdecer o som das suas vozes lamentáveis. 
Eu vou, com o golpe da Minha Mão, silenciar aqueles, que 
tentam impedir-Me, quando Eu só desejo salvar cada 
alma. Eu Estou determinado a não permitir que este 
Trabalho seja ignorado, pois uma vez que Eu dei Minha 
Autoridade para uma Missão, tal como esta, vocês podem 
ter certeza de que o poder dos homens não é nada 
comparado a ela. 
Tenham calma, queridos filhos, e confiem em Mim, seu 
amado Pai! Meu Amor é tão grande, que não pode ser 
diluído, não importa quão gravemente vocês pecam. Mas 
Eu Estou permitindo estas provações, tribulações e planos 
iníquos para apagar todos os vestígios do Meu Filho, 
apenas por um curto período de tempo. 
Nunca tenham medo de Meus Planos, pois eles têm um 
propósito, e isto é para acabar com todo o mal e trazer 
para todos vocês uma vida de Glória, de acordo com a 
Minha Santa Vontade. Vocês têm muito a olhar para 
frente. Tudo o que Eu peço é, que rezem e sigam tudo 
o que Eu lhes dei, neste momento, através da Minha 
Santa Missão, para trazer para todos vocês o último 
Presente, de valor inestimável, que Eu criei para vocês 
no Novo Céu e na Nova Terra - Meu Novo Paraíso - 
exatamente como ele foi concebido para ser, quando 
Eu criei Adão e Eva. 
Lembrem-se sempre do Meu Amor por todos vocês, 
quando estiverem se sentindo fracos ou vulneráveis, pois 
é tão grande, que está além da sua compreensão. 
Seu amado Pai, Deus o Altíssimo 
 
1047. Vocês não sabem que, depois que a 
Minha Segunda Vinda ocorrer, suas almas 
vão existir por toda a eternidade 
Recebido segunda-feira, 10 de fevereiro de 2014, 15:43 
 
Minha muito amada filha, o Meu Tempo está próximo e o 
Céu está se preparando para o grande banquete, 
quando o Céu se unir com a Terra, para se tornarem 
um. 
Muitas preparações estão em andamento e Meu amado 
Pai planeja trazer muitos Dons para aqueles, que não O 
conhecem. Todos os Anjos e Santos se reuniram para 
rezar por todas as almas, na esperança que a todas as 
pessoas, especialmente àqueles, que são ignorantes da 
existência do Céu e do inferno, for dada a Verdade. 
Quando às almas é apresentada a Palavra de Deus, elas 
nem sempre recebem-na. Em vez disso, elas evitam a 
Palavra, quando esta é o único meio de salvação. Por que 
o homem é tão teimoso e decidido em acreditar apenas no 
que ele quer e somente naquilo, que satisfaz o seu próprio 
ego? Por que o homem não consegue ver a correlação 
entre o pecado em sua vida e a sensação de insatisfação 
que ele sente, causada por sua incapacidade de aceitar 
que ele não é nada? É só por causa do Amor do Meu Pai, 
pelo mundo e por todos os Seus filhos, que ao homem foi 
dada tantas chances de se tornar completo. No entanto, 
ele preferia viver a metade de uma vida, onde Deus é 
colocado em apenas algumas partes dela e onde lhe 
convém. 
Eu, Jesus Cristo, em breve vou abrir as mentes 
daqueles, que não reconhecem a Palavra de Deus 
nestas Mensagens. Eu vou pegar seus corações e 
enchê-los com um desejo para com a Verdade. Quando 
vocês estiverem cheios de falsidades, apresentados com 
inverdades e alimentados com mentiras sobre o pecado, e 
como isto é visto aos olhos de Deus - Eu estarei como 
uma barreira, para protegê-los. Eu vou frustrar muitos, 
pois eu não desisto facilmente, quando o homem 
ignora o Dom do Espírito Santo. Eu vou tornar-Me como 
um espinho no seu lado - como o efeito de álcool, quando 
derramado sobre uma ferida aberta. Poucos vão ignorar-
Me, mas nem todos vão aceitar Meu Dom Final de 
Salvação Eterna. 
Infelizmente, muitos vão rejeitar Minha Chamada Final e, 
em vez disso, eles vão seguir a besta, e isso significa, que 

eles vão se perder para a eternidade. Vocês não sabem 
que, depois que a Minha Segunda Vinda ocorrer, sua alma 
vai existir por toda a eternidade? 
Vocês terão que escolher a Vida Eterna Comigo ou a 
condenação eterna com o diabo. Não há nada no meio. 
Cada homem vai escolher o caminho da sua escolha. 
Seu Jesus 
 
1048. Finalmente, aos Judeus será 
mostrada a prova do Pacto do Meu Pai 
Recebido terça-feira, 11 de fevereiro de 2014, 23:41 
 
Minha muito amada filha, como esta Missão cresceu e 
como ela vai agora evoluir muito rápido, enquanto Eu Me 
preparo para o Meu Tempo por vir! 
Eu comecei o próximo plano, para trazer a consciência 
para todos os filhos de Deus, sobre o grande mundo 
novo, que espera por vocês, e esta preparação será 
em etapas. A primeira etapa é a purificação. Isto 
significará rompimentos, mudanças climáticas, 
perturbações e uma terrível apostasia, que irá varrer a 
Terra. Todos estes vão acontecer ao mesmo tempo. 
Então, a Minha Igreja vai cair e apenas a 
Remanescente segurará a Verdade e testemunhará a 
Minha Santa Palavra. 
Primeiro, Eu vou reunir pessoas de todos os cantos do 
mundo - de toda a fé cristã. Então Eu vou chamar os 
outros a Mim. Finalmente, aos Judeus será mostrada a 
prova do Pacto do Meu Pai e eles serão trazidos para o 
Reino de Deus, como predito. 
Agora muitas vozes abafam a Minha Própria Voz, mas, 
ainda será apenas a Minha Voz, que eles vão notar, pois a 
Minha Língua é como uma espada e a Minha Presença 
como um relâmpago. Quando Eu fizer a Minha Presença 
sentida, será nos mais humildes dos domicílios e 
compartilhada com almas gentis - as gentis, bem como os 
astutos. Eu vou fazer a Minha Presença conhecida entre 
os pagãos e, pela primeira vez, eles vão questionar sua 
futura eternidade e começar a abrir seus corações para 
Mim. Vocês verão, nenhuma alma será deixada intocada. 
Alguns não vão receber-Me, mas eles vão saber que Eu 
Estou lá. 
Minha hora de fazer a Minha Presença sentida, pelo 
Poder do Espírito Santo, está muito próxima! Eu 
desejo que vocês reconciliem suas almas diante de Mim e 
estejam prontos para receber-Me, porque vocês não vão 
saber o tempo, o dia ou a hora! Uma coisa, Eu vou dizer-
lhes, será repentino! Seu amado Jesus 
 
1049. Mãe da Salvação: Em breve, a oração 
"Ave Maria" não será ouvida dentro ou fora 
da Igreja do Meu Filho 
Recebido quarta-feira, 12 de fevereiro de 2014, 22:45 
 
Minha filha, assim como a Imagem do Meu Filho, Sua 
Palavra e Sua Promessa de voltar serão ignorados e 
depois erradicados, assim será também com qualquer 
referência a Mim, sua amado Mãe. 
Em breve, a oração "Ave Maria" não será ouvida dentro ou 
fora da Igreja do Meu Filho. Muita desaprovação será 
mostrada para aqueles, que visitam Meus santos 
Santuários, e os grupos marianos vão ser criticados por 
muitas razões, tudo sem justa causa. Qualquer admissão 
sobre a autenticidade das aparições, envolvendo a Mim, a 
Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, não será ouvida. 
Em breve, todas as referências a Mim serão 
desaprovadas, por uma recém renovada casca da 
Igreja do Meu Filho na Terra. Devoções por Mim serão 
interrompidas em muitas igrejas, sob o regime recém-
nomeado a ser introduzido no futuro. Eu serei esquecida 
e depois desprezada, por aqueles, que vão reclamar 
para representar um nova e moderna igreja incluindo 
tudo, que terá pouca semelhança com a Igreja criada 
sobre a Rocha, pelo Apóstolo Pedro do Meu amado 
Filho. 
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Quando vocês virem todas as devoções a Mim, a 
Santa Mãe de Deus, tratadas desta maneira, por favor 
estejam cientes, que estas novas regras serão 
ordenadas pelo maligno. O maligno Me despreza, 
tanto quanto ele tem medo de Mim. Ele sabe que, a 
devoção a Mim, por almas, mantém seus maus 
caminhos à distancia e o recital do Meu Santíssimo 
Rosário açoita-o e torna-o impotente. Os dias à frente 
terão que ser enfrentados por aqueles, que Me amam, e 
chegará um momento, em que a associação da Igreja com 
os Meus Santuários será cortada. Quando isso acontecer, 
vocês vão saber, que esta será para separar os filhos de 
Deus da Minha influência, que naqueles tempos será 
necessária, se quiserem que Eu os ajude e os leve ao 
Meu Filho. 
Meu papel é prepará-los para o Grande Dia da 
Segunda Vinda do Meu Filho. Tenho a intenção de 
continuar a chamar a atenção dos Meus filhos, até este 
Dia chegar. Eu só desejo trazer almas ante Meu Filho, 
para que Ele possa dar-lhes a salvação eterna. Tudo é 
para a salvação das almas, mas, o maligno fará todos os 
esforços, para impedir que isto aconteça. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1050. O que a Minha Segunda Vinda 
significa, eles falam só de boca para fora 
Recebido quarta-feira, 12 de fevereiro de 2014, 23:00 
 
Minha muito amada filha, quanto tempo o homens acham 
que Eu iria esperar, para Me comunicar com eles de novo, 
antes da Minha Segunda Vinda? Será que eles acham 
que Eu faria isso um ano antes? Um mês antes? Uma 
semana antes? Ou será que eles acreditam que Eu não 
iria avisá-los de jeito nenhum? 
Antes do Meu nascimento, ao mundo foi prometido 
um Messias. Meu Pai falou por meio dos profetas, para 
que fosse dada à Humanidade esperança, sabedoria e a 
Graça para aceitar a Palavra de Deus, a fim de que eles 
estivessem prontos para a Minha chegada. Eles ouviram? 
Muitos o fizeram e se prepararam para o Meu Tempo. 
Mas infelizmente, quando Eu nasci, eles não estavam 
prontos. Em seguida, João Batista deu-lhes a Palavra e 
avisou-os para se prepararem. Eles estavam prontos? 
Não, pois não acreditaram nele. E, no entanto, muitos 
foram salvos, porque através da Minha morte na Cruz, 
causada por sua rejeição a Mim, Eu os redimi aos olhos 
do Meu Pai. 
Tantos lutaram contra Minha Missão, e ainda assim, 
muitos Me seguiram. Agora o mundo está sendo 
preparado novamente, por causa do Amor do Meu Pai 
por todos os Seus filhos. Desta vez, vai ser mais 
difícil. Apesar do conhecimento que têm sobre Mim, 
eles ainda se recusarão a aceitar, que Deus está 
intervindo e preparando-os por meio da Sua profetisa. 
Quanto mais eles se afastarem de Deus, menos eles 
saberão da Minha Promessa. O que a Minha Segunda 
Vinda significa, eles falam só de boca para fora, porque 
muitos deles realmente não sabem nada sobre isso. 
Desta vez, eles terão pouca opção, mas, vão ver os 
sinais, os quais terão que testemunhar, pois Eu vou 
revelar tudo. Quando Eu digo que algo vai acontecer, e 
quando isso acontece, eles ainda vão negar que a 
profecia veio das Palavras proferidas por Meus Lábios. 
Quando eles virem a Terra torcer, agitar e outras punições 
cair sobre eles, eles ainda vão argumentar que há uma 
razão científica para isto. 
Quando a grande apostasia tragar o mundo e esmagar o 
Cristianismo, em favor do paganismo, eles vão dizer que 
isso é uma coisa boa? A resposta é sim. Assim, como a 
Minha Presença se torna menos venerada por tantos, que 
chance o mundo tem contra Satanás? É por isso que Meu 
Pai prepara vocês agora, pois Ele nunca desiste de 
preparar seus filhos para a Sua Grande Misericórdia. 
A preparação da Humanidade continuará e ao mundo 
vai ser dada a Verdade, a fim de salvar o homem da 
destruição final. Meu Tempo está perto e toda a 
Humanidade deve fixar o tempo necessário, para 

preparar as suas almas! O tempo nunca deve ser 
desperdiçado, quando vocês estiverem se preparando 
para receber-Me! Vocês nunca devem descartar a 
Palavra, dada a um profeta de Deus! Se vocês fizerem 
isso, então estão Me batendo no rosto. 
Seu amado Salvador, Jesus Cristo 
 
1051. Mãe da Salvação: Este é o momento 
em que as almas terão que suportar a dor 
do Purgatório na Terra 
Recebido quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014, 13:43 
 
Minha doce filha, por que você se preocupa com as 
dificuldades, que têm que enfrentar todos os dias nesta 
Missão? Você não sabe que Todo o Poder está nas Mãos 
do Meu Pai, Deus, o Altíssimo? 
Como a limpeza final está sendo suportada pela 
Humanidade, o que pode não ser agradável, mas sem ela 
as almas não serão purificadas. Este é o momento em que 
as almas terão que suportar a dor do Purgatório na Terra. 
Somente aqueles, que estiverem puros e com almas 
limpas, podem entrar no Novo Paraíso, que é o Reino de 
Deus. Então, ao invés de ter medo, Eu peço a todos 
vocês para aceitar a Intervenção de Deus no mundo. 
Conformem-se com o que deve ser, com o que deve 
acontecer e com quaisquer medidas necessárias para 
protegê-los da maldade e injustiças, que serão 
infligidas à raça humana, por aqueles, cuja única 
lealdade é para si mesmo e para com aqueles, que são 
agentes de Satanás. 
Em primeiro lugar, é desejo do Meu Filho, unir todas as 
almas inocentes, que não acreditam em Deus. Meu Filho 
sabe, que aqueles que amam a Deus, mas que não 
podem aceitá-Lo, vão voltar-se para Ele em tempo. Ele 
tem confiança naqueles, que verdadeiramente O amam, 
mas que rejeitam a Sua Intervenção através destas 
Mensagens Divinas, pois eles também virão correndo para 
Ele. São com aqueles, que não O conhecem e com 
aqueles, que se recusam a aceitar Quem Ele É, que Ele 
se preocupa demais. Então, lembrem-se sempre, que 
estas almas perdidas são as primeiras almas, que o 
Meu Filho mais anseia. Estas são as pessoas, que 
mais O machucam; que Lhe causam dor e sofrimentos 
terríveis e que foram a causa das Suas Lágrimas de 
Sangue, quando sofreu a Agonia no Jardim. 
Castigos são enviados, não apenas como punições para 
os pecados da Humanidade, mas como um meio de levar 
a Humanidade à razão, para que, com humildade, dobrem  
seus joelhos. Quando o homem for limpo da sua 
arrogância, da sua crença em sua própria grandeza e 
da crença equivocada, de que o seu poder é maior do 
que o de Deus, então, só através de tal purificação é 
que ele vai poder estar diante de Deus. 
Uma pessoa que está em pecado mortal e que se recusa 
a mostrar remorso, nunca vai ser capaz de suportar a dor 
da Luz de Deus. Então, a Intervenção Divina é um Ato de 
Misericórdia, a fim de preparar a alma, para que ela 
também possa compartilhar a Glória de Deus. É por causa 
do Amor de Deus e Sua Generosidade, que Ele permitirá 
estes tempos difíceis, que já começaram a ter lugar. Não 
porque Ele quer simplesmente punir Seus filhos por a sua 
maldade, mas para garantir, que eles sejam dignos da 
Vida Eterna. Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1052. Sofram em silêncio, quando forem 
atormentados, sofram formas vis de 
crueldade, sejam difamados, abusados ou 
ridicularizados em Meu Nome 
Recebido sexta-feira, 14 de fevereiro de 2014, 22:00 
 
Minha muito amada filha, quando um homem diz que ele é 
conhecedor da ciência, ele terá que provar isso, para que 
vocês acreditem nele. Quando um professor diz que sabe 
de muitas coisas, vocês vão saber o quão bom ele é, se 
vocês puderem aprender com ele. Quando um homem de 
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Deus diz que sabe tudo sobre Deus, ele pode transmitir 
esta informação e vocês vão estar bem informados. Mas, 
quando um homem de Deus diz, que ele é inspirado pelo 
Espírito Santo, vocês vão conhecê-lo apenas pelos frutos 
que produz, e não pelo conhecimento, que ele transmite. 
Quando o Espírito Santo está em Ação, isso resulta em 
muitos frutos, que irão apresentar o seguinte: Pessoas 
que são atraídas pelo Espírito Santo, vão ser levadas 
para mais perto de Deus. Eles vão amar os outros com 
uma intensidade maior do que antes. Eles irão 
compartilhar seu amor. Eles vão querer passar mais 
tempo em oração e de forma especial vão rezar mais 
pelas almas dos outros, ao invés de suas próprias 
intenções. 
O Amor de Deus se tornará mais profundo e mais pessoal. 
E, como elas vão permitir que o Espírito Santo as possua, 
eles vão sentir uma necessidade urgente de entregar-se 
totalmente à Vontade de Deus. Aqueles, que são 
inspirados pelo Espírito Santo, não vão demonstrar 
ódio por aqueles, que os desprezam. Em vez disso, 
eles vão se esforçar, através da oração, para implorar-
Me para salvar esta alma. 
O Amor de Deus só pode penetrar a alma pelo Poder do 
Espírito Santo. A alma sempre vai sentir paz e 
tranquilidade, apesar do sofrimento, que inevitavelmente 
terão que suportar, quanto mais perto de Mim estiverem, 
seu Jesus. 
Eu não divido as pessoas. Eu chamo os benditos - 
aqueles com suficiente amor, resultado de um 
profundo sentimento de humildade para com Deus - 
ao Meu Sagrado Coração. Uma vez acomodado dentro 
de Mim, o seu único desejo é trazer-Me almas. Quando 
eles realmente se tornarem Meus, em união Comigo, eles 
vão ser objetos de ódio. O ódio, mostrado a eles, não 
importa para eles, porque, se o seu amor por Mim for forte 
o suficiente, eles não vão Me abandonar. Eles podem cair, 
de vez em quando, porque vão ser alvo de opressão. Eles 
vão sentir a dor da rejeição - assim como Eu sinto. Vão 
ser escarnecidos, criticados e chamados tolos - assim 
como Eu fui. Vão sentir um fardo pesado, por causa da 
maneira que vão ser banidos - exatamente como Eu fui. 
Seu conhecimento e sua sabedoria, dada a eles pelo 
Espírito Santo, será cruelmente combatido e ainda, o 
que dizem em Meu Nome, permanecerá gravado na 
memória de todos, com quem entrarem em contato. 
Portanto, Meus amados discípulos, pensem em Mim, pois 
Eu ando entre vocês! Vocês não pode ver-Me, tocar-Me 
ou olhar para a Luz do Meu Rosto, mas saibam que Eu 
Estou com vocês, assim como Eu estava, quando andava 
na Terra com Meus amados Apóstolos. Eu não procuro os 
inteligentes, os bem informados ou os baluartes da 
sociedade - apesar de recebê-los e abraçá-los, como Eu 
faço com todos os filhos de Deus. Eu não busco a 
aprovação dos bem informados, os exaltados entre vocês, 
os líderes dos seus Países ou igrejas. Eu não busco o 
selo da aprovação, que o homem deseja tão 
ardentemente. Em vez disso, busco os mansos, os 
humildes e aqueles, que só se preocupam com o bem-
estar dos outros, para além das suas próprias 
necessidades. Estas são as almas, que são 
abençoadas pela Minha Mão. Seu amor pelos outros 
espelha Meu Próprio Amor. Eles aceitam o sofrimento, 
assim como Eu faço, e isso é de pouca importância a 
eles. Estas pessoas são a espinha dorsal do 
Cristianismo e o Espírito Santo está enraizado em 
suas almas, para o bem de todos os filhos de Deus. 
Nunca tenham vergonha do Dom do Espírito Santo! 
Sofram em silêncio, quando forem atormentados, sofram 
formas vis de crueldade, sejam difamados, abusados ou 
ridicularizados em Meu Nome! Pois quando vocês ficam 
com a cabeça inclinada, o diabo e todas aquelas almas 
infelizes, que ele usa para os atormentar, irão falhar na 
sua tentativa de levá-los para longe de Mim. 
Levantem-se e declarem sua fidelidade a Mim, com uma 
leveza de coração e pureza de alma, e Eu os abençoarei 
com o Dom da paz e Tranquilidade. 
Seu Jesus 

1053. Mãe da Salvação: O Anticristo vai 
usar seus assim chamados estigmas, como 
forma de convencer o mundo de que ele é 
Jesus Cristo 
Recebido sábado, 15 de fevereiro de 2014, 17:14 
 
Minha filha, quando o engano engolir as almas sob a 
influência do Anticristo, as pessoas vão ser enganadas por 
muitos atos, ações e palavras, que virão dele. Doce e 
suave e com um comportamento calmo, ele vai justificar 
confiavelmente todo o pecado contra Deus. Mesmo os 
pecados mais vis contra a Humanidade serão explicado 
suavemente, como se não fossem de nenhuma 
consequência. Ele vai convencer muitos, que tirar a vida é 
para o bem dos outros e uma parte importante dos direitos 
humanos. Blasfêmias, que irão derramar da sua boca, 
serão vistas como justas e adequadas. Ele vai justificar 
tudo, citando a Sagrada Escritura, de trás pra frente. 
Aqueles, que ficarem com suas palavras, não saberão o 
suficiente sobre a Palavra de Deus, para serem capazes 
de contradizê-lo. Em seguida, ele vai dar a impressão de 
que ele reza constantemente e vai declarar que ele é 
espiritualmente dotado. 
O Anticristo vai procurar a companhia daqueles, que são 
vistos fazendo grandes obras de caridade e ele vai 
cortejar aqueles, que são vistos como santos aos olhos de 
Deus. 
Com o tempo, as pessoas vão se converter para o que 
elas vão acreditar ser verdadeiramente uma iluminada 
religião mundial, na qual o Anticristo irá desempenhar um 
grande papel. Em seguida, ele vai usar todo o poder 
demoníaco, dado a ele por Satanás, para convencer o 
mundo de que ele tem os estigmas, associados com 
os santos. O Anticristo vai usar seus assim chamados 
estigmas, como forma de convencer o mundo de que ele é 
Jesus Cristo e que ele veio para salvar o mundo. Então, 
ele vai dizer que ele está anunciando a Segunda Vinda 
e aqueles, que caírem aos seus pés, em adoração, 
serão varridos com ele pelos Anjos do Senhor, que 
vão jogá-los para dentro do lago de fogo. 
Sua Mãe, Mãe da Salvação 
 
1054. Nada de bom pode vir do ódio, pois o 
ódio só vem de Satanás 
Recebido domingo, 16 de fevereiro de 2014, 15:47 
 
Minha muito amada filha, quando o ódio entra nas 
almas, elas devem lutar com cada núcleo do seu ser, 
para erradicá-lo. Se não, ele vai então devorar a alma em 
questão e continuar a roê-la, até que tenha sido devorada. 
O diabo causa desconfiança, mal-estar, confusão, 
medo e depois ele não vai descansar, até que a alma, 
que ele tem direcionado, torna-se cheia de ódio por si 
mesma e pelos outros. O ódio na alma cria caos entre 
todas as pessoas, com que a alma entra em contato. A 
alma infestada vai usar todas as táticas e truques, 
para incentivar outras pessoas a se envolver com ela, 
até que a outra alma torna-se infestada também, e 
assim o padrão continua. O ódio se espalha como um 
vírus e cresce, porque engole e possui a alma, até que, 
em seguida, ela sinta-se compelida a produzir esse ódio 
entre outros. Esta é a razão pela qual o assassinato é 
cometido, por causa do ódio, que o homem sente pelo 
outro. O ódio é alimentado por mentiras e inverdades e 
continua a crescer, até assumir tantas almas, que, a partir 
delas somente o mau pode ser emitido. Nada de bom 
pode vir do ódio, pois o ódio só vem de Satanás. 
Satanás é um mentiroso e planta sementes de dúvida 
naquelas almas, que baixam a guarda. Ele usa, a cada 
vez, o pecado do orgulho, para criar o ódio dentro da 
alma, contra outra pessoa. Ele cria discórdia entre os 
filhos de Deus, que, por causa do pecado original, são 
fracos e, a menos que eles sejam verdadeiros seguidores 
Meus e obedeçam a Palavra do Meu Pai, eles vão ser 
vítimas de fraude. 
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Nunca se atrevam a declarar-se um filho de Deus, por 
um lado, e, em seguida, por outro lado cortar outra 
pessoa em dois! Nunca digam que vocês estão cheios do 
Espírito Santo, por um lado, e por outro lado, que uma 
outra alma é um servo do diabo! Nunca julguem uma 
pessoa por aquilo, que vocês acham que é um pecado, 
quando vocês tem desfigurado Minha Imagem! Nunca 
coloquem-se acima de Mim e digam que estão mais 
informados do que Eu, quando vocês estão seguindo 
a direção de Satanás! Aqueles, com olhos que espelham 
Meus Próprios, tudo veem e devem rezar por estas almas, 
de modo que lhes seja dada a Graça de libertar-se das 
garras da besta. 
Meu Caminho à frente está ficando mais difícil. Somente 
àqueles, que são concedidos coragem, dada a eles pelo 
Poder do Espírito Santo, serão capazes de escalá-lo. 
Infelizmente, muitos vão cair na beira da estrada, para o 
prazer do maligno. 
Os espinhos desta Missão podem rasgar a sua carne e a 
zombaria cruel do ódio pode perfurar seu coração, mas Eu 
Sou o Único Que anda na frente de vocês, e Eu Sou, 
portanto, o Único, que tira o peso do ódio. Lembrem-se 
sempre, que os ataques contra esta Missão são 
ataques contra Mim! O ódio contra esta Missão é o 
ódio contra Mim, Jesus Cristo. Vocês não podem dizer 
que Me amam de uma maneira e, em seguida, declarar o 
seu ódio por Mim de maneiras diferentes. Ou vocês são 
para Mim ou são contra Mim. Ou vocês creem em Mim, ou 
não. Se vocês acreditam em Mim, vocês nunca devem 
perseguir uma outra alma, pois, se fizerem isso, vocês 
serão tirados de Mim por Meu inimigo, e vocês não terão o 
direito de declarar que são Meus. Seu Jesus 
 
1055. Tirem uma alma - uma vida - de Mim, 
e sua própria vida - a Salvação Eterna - não 
será mais o seu direito 
Recebido segunda-feira, 17 de fevereiro de 2014, 00:15 
 
Minha muito amada filha, quando chegar a hora, para o 
Último Dia do Juízo Final, muitas almas, que Me 
negaram, sentirão muito medo em seus corações. 
Pois, até então, a Verdade será como um lago de águas 
cristalinas, sem mácula. Tão clara a Verdade vai ser, que 
será como se eles estivessem olhando para um espelho. 
E o que vão ver? Eles vão ver o Meu Rosto, Minha Dor, 
Meu Amor, Minha Tristeza, Minha Ira e, em seguida, 
eles vão testemunhar a Minha Justiça, porque, até 
então, não se pode voltar atrás. 
O tempo, dado para a Humanidade se redimir, é agora! Eu 
tenho concedido este tempo, para que todos vocês se 
preparem! Usem-no com sabedoria, e vocês verão a 
Glória de Deus! Desperdicem-no, e vocês nunca vão ver a 
Luz ou a Glória do Meu Reino! Vocês vão, ao contrário, ter 
que suportar a separação eterna de Mim. Sua única 
companhia será uma matilha de lobos - demônios 
enraivecidos - no abismo - que é a casa da besta. 
Todos aqueles que sucumbem à maldade, não importa a 
escala, vão cair mais e mais para longe de Mim - quanto 
mais vocês negarem a Palavra de Deus. 
Esta tempo foi dado à Humanidade, para que eles se 
prepararem adequadamente. Minha Missão é para tirar as 
teias de aranha dos seus olhos, para que Eu possa 
mostrar-lhes o que precisam fazer, para recebê-los em 
Meu Novo Paraíso. 
Esta Missão pode ser a sua única chance, para capacitá-
los para pegar a Minha Mão, antes de serem mergulhados 
em um grande vácuo de engano! Satanás declarou, que 
ele vai continuar a roubar as almas daqueles, que Me 
amam. Seu único foco, neste momento, é arrastar para 
longe de Mim aqueles, que realmente Me amam. 
Então, ele vai colocar todas as dúvidas, todas as 
mentiras e blasfêmia nestas almas, que vivem suas 
vidas de acordo com a Verdade. Através da sua 
influência, estas pessoas vão Me abandonar. Satanás 
orgulhosamente Me insulta agora, e cada vez que Eu 
perco uma alma para ele, ele jura que nunca deixará de 

interferir com cada Missão na Terra, que foi abençoada 
por Mim, para salvar almas. 
Vocês nunca devem se envolver com Meus inimigos, 
ou defender-Me contra Meus inimigos! Nunca percam 
de vista a Bíblia Santíssima! Que ninguém mexa com ela! 
Ignorem aqueles, que tentam convencê-los de que Deus 
iria tolerar qualquer tentativa de mudar uma única palavra, 
uma única profecia, um único Mandamento, pois este é o 
maior pecado! Nunca quebrem o Primeiro 
Mandamento! Ninguém pode colocar-se acima de 
Deus! 
Quem dentre vocês peca, deve voltar a Mim, outra vez e 
outra vez! Nunca tenham vergonha de vir correndo para 
Mim! Não se permitam serem preenchidos com ódio de 
qualquer espécie! É o seu pecado, que Eu abomino – 
mas ainda Eu o perdoo. Eu os amo e vou continuar a 
amá-los. É porque Eu os amo, que Eu tenho atribuído este 
tempo, para conduzi-los todos juntos. Não permitam que 
o mal separe-os dos seus irmãos ou irmãs! Não 
ouçam qualquer coisa ou qualquer um, que tenta 
puxá-los para longe do Meu Trabalho - esta Missão de 
Salvação! 
Sua fidelidade a Mim é importante, pois são vocês, Meu 
Exército Remanescente, que serão fundamental, para 
salvar o resto do mundo, de sofrer o mesmo destino que 
aqueles, que se recusaram a ouvir a Noé! Qualquer 
pessoa, que é responsável por tomar uma única alma 
de Mim, vai sofrer por isso! Minha Ira se eleva ao 
último nível, quando, vocês não contentes em se 
concentrar sobre o estado da sua própria alma, 
deliberadamente tentam levar outra alma com vocês 
para longe do Meu Amor e do Meu Reino! 
Vocês foram avisados antes das consequências! Agora, 
Eu os lembro de novo! Tirem uma alma - uma vida - de 
Mim, e a sua própria vida - a Salvação Eterna - não será 
mais o seu direito! Seu Jesus 
 
1056. Quando Eu vier para julgar, o mundo 
vai tremer 
Recebido terça-feira, 18 de fevereiro de 2014, 18:09 
 
Minha muito amada filha, quando esta batalha pelas almas 
se intensificar, muitas pessoas vão começar a duvidar da 
Minha Existência, em primeira instância, antes de rejeitar-
Me completamente. 
Um novo e falso substituto será criado, nas mentes do 
mundo, como sendo Eu. Meu Nome será usado 
ousadamente, mas as palavras que eles atribuírem a Mim 
não serão de Mim. Eles vão declarar que Deus não 
permitirá que os pecados do homem possa nublar Seu 
Julgamento. Pelo contrário, Deus irá ignorar o pecado, 
porque isso é de pouca importância, pois o homem é 
fraco e sempre pecará, não importa em que. A vocês 
será dito, que Jesus perdoa todo mundo, porque a sua 
Misericórdia substitui Seu Julgamento. Esta será uma 
mentira, mas muitas pessoas vão acreditar e não sentirão 
nenhuma obrigação, seja qual for, para evitar o pecado ou 
pedir perdão, porque até então eles vão acreditar 
realmente que o pecado não existe. São exatamente estas 
almas, que precisam de mais oração. Que ninguém 
jamais confunda a Minha Misericórdia com Meu 
Julgamento, pois são duas coisas diferentes! 
Minha Misericórdia só será mostrada, a todos que 
mostrarem remorso por seus pecados. Não vai ser 
mostrada para aqueles, que ficarem orgulhosos diante de 
Mim, ou que não fizeram qualquer tentativa de sua parte, 
para buscar o Meu Perdão. Quando Eu vier para julgar, o 
mundo vai tremer. E quando a Minha Misericórdia estiver 
esgotada, Minha Justiça vai cair como um machado. Eu 
vou punir os ímpios, que estão além da ajuda. 
O homem nunca deve, nem por um minuto, ignorar a 
Minha Promessa! Eu virei para reunir todos os filhos de 
Deus, mas, infelizmente muitos deles nunca vão entrar no 
Meu Paraíso, porque eles terão negado a Mim, Minha 
Existência e a existência do pecado. 
Seu Jesus 
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1057. Terremotos serão de tal magnitude, 
que serão sentidos em vários Países, ao 
mesmo momento 
Recebido quinta-feira, 20 de fevereiro de 2014, 18:39 
 
Minha muito amada filha, quando chegar a hora de que 
Eu Me tornar conhecido, na Minha Segunda Vinda, 
vocês não vão reconhecer o mundo, pois terá mudado 
tanto. 
A velocidade, com que a Humanidade vai cair nas 
profundezas do pecado, vai chocá-los. Cada pecado feio 
da carne será visível e muitos terão que assistir estes 
pecados, que serão cometidos em locais públicos. Pouca 
vergonha será mostrada pelos culpados, que, como leões 
em um frenesi, vão afundar-se nas profundezas da 
depravação não visto desde os dias de Sodoma e 
Gomorra. Tal será a infestação da Humanidade, 
provocada pelo maligno, que assassinatos serão 
cometidos em todos os lugares e o suicídio será 
galopante. Como Satanás devora almas, ele vai garantir 
que cada Lei, estabelecida por Meu Pai, seja quebrada. 
Corações frios, almas estéreis e a obsessão por falsos 
deuses e espíritos malignos, irão substituir o amor, que 
ainda existe no mundo, neste momento. 
Meu Nome será usado para falar obscenidades e eles vão 
amaldiçoar o outro em seus corações. Minha filha, a 
Verdade pode ser insuportável às vezes, mas a justiça 
vai ser proferida, por Meu Pai, sobre aquelas terras, 
que profanam a Sua Palavra. Todas as punições, 
proferidas por Meu Pai, terão lugar antes da Minha 
Segunda Vinda. Cidades vão desaparecer, Países serão 
inundados com as marés da Ira do Meu Pai e terremotos 
serão de tal magnitude, que serão sentidos em vários 
Países, ao mesmo momento. 
Minha filha, a você já foi dada a informação sobre as 
cidades,  que vão sofrer muito. Você deve oferecer-Me as 
suas lágrimas, em expiações para os pecados daqueles, 
cujo destino encontra-se na escuridão. Sem o seu 
sofrimento, Eu não posso fazer o que é necessário, para 
salvar estas almas. Então, por favor, sejam generosos 
com sua dor e Eu vou mostrar Misericórdia para aqueles, 
que vocês colocam diante de Mim. 
Montanhas vão afundar, lagos vão misturar-se com os 
mares e as terras serão reduzidas em um terço. 
Chuvas, que correspondem Minhas Lágrimas de 
Tristeza, por causa do ódio nos corações dos homens, 
serão constantes, até Minhas Lágrimas serem 
enxugadas, através da reconciliação dos pecadores, 
que serão convertidos. 
Saibam agora, que os Dons, dados ao mundo por 
Minha Mãe, ao longo dos séculos, devem ser 
utilizados, para vocês protegerem a si mesmos! 
Saibam também, que a Medalha da Salvação - mais 
poderosa do que qualquer outra - será a sua defesa 
contra a atração do Anticristo. Serão feitas todas as 
tentativas, para impedir a Medalha da Salvação, mas nada 
vai impedir as Atribuições associadas a este Dom. 
Meus queridos seguidores, vocês devem se concentrar 
em orações nestes dias e colocar toda a sua confiança em 
Mim, porque aqueles que são Meus, estarão protegidos e 
vocês serão Minha razão para mostrar Misericórdia para 
com os aflitos e os pagãos. Vocês nunca devem 
enfraquecer ou desistir, porque, se fizerem isso, vocês vão 
achar impossível navegar este caminho até Mim sem a 
Minha Luz, que será necessária a cada passo do caminho, 
se vocês quiserem completar esta jornada. Seu Jesus 
 
1058. Se Deus permite a perseguição dos 
Cristãos e Judeus, é por uma boa razão 
Recebido sexta-feira, 21 de fevereiro de 2014, 18:00 
 
Minha muito amada filha, o homem é uma criatura 
vulnerável e fraca, mas ele é um filho de Deus. Por causa 
de um sentido profundo enraizado de preservação, o 
homem vai fazer tudo o que ele precisar fazer para 
sobreviver. Em momentos de grande sofrimento físico, os 

cacos de força dentro dele se tornarão mais nítidos. 
Grande força geralmente será vista nos fracos, nos 
famintos, nos fisicamente aflitos, nos perseguidos e nos 
que sofrem nas mãos de fanáticos. São os mais fracos 
dentre vocês, que vão se tornar mais fortes e aqueles, que 
pensam que são os mais fortes, se tornarão mais fracos. 
Eu Estou separando os fracos, os mansos, os 
humildes e os justos, daqueles que se exaltam e que 
só falam da boca para fora sobre Meus Ensinamentos, 
mas que amaldiçoam os outros em seus corações. Eu 
Estou agora separando o trigo do joio e, por isso, a fé 
de cada um vai ser testada, até que ele ou ela sejam 
trazidos para os limites da sua resistência. Eu incluo 
todos aqueles, que não acreditam em Deus, aqueles que 
rejeitam o Verdadeiro Deus e aqueles, que deram o seu 
coração para o Meu inimigo - o maligno. A cada alma será 
dado estado de igualdade diante de Mim e toda a Graça 
será dada para aqueles, que não Me abraçam neste 
momento. 
O mundo vai ser testado pelo estado do amor, que 
cada pessoa tem para com os outros, o que é um 
verdadeiro reflexo e medição do seu amor a Deus. Seu 
tempo é limitado e para que vocês possam suportar 
esta jornada de penitência, vocês devem aceitar que 
os profetas de Deus simplesmente declaram Sua 
Vontade, apenas para que vocês se tornem Seus, em 
carne e espírito. Não resistam a Mão de Deus! Alegrem-
se, porque as provações, que estão sendo permitidas por 
Meu Pai, trarão uma grande unificação de Suas duas 
Testemunhas na Terra - os Cristãos e os Judeus - e 
destes dois irá produzir uma grande conversão. Quando 
Deus permite a perseguição dos Cristãos e Judeus, é por 
uma boa razão. Por causa do que eles vão ter que 
suportar, muita conversão acontecerá e bilhões de 
pessoas vão ver a Glória de Deus, com uma mente 
clara, onde nenhuma confusão vai estragar a sua 
alegria, quando finalmente reconhecerem a Verdade. 
O momento da Verdade ser vista pelo que ela é, incluindo 
o bem e o mau, está próximo. E então nada vai lhes 
machucar novamente. Não haverá mais separação de 
Deus. O amor vai finalmente conquistar tudo. O Amor é 
Deus e Seu Reino é para a eternidade. Não haverá mais 
ódio, pois o ódio estará morto. Seu Jesus 
 
1059. Muitos de vocês, que dizem que Me 
amam agora, vão trair-Me, assim como 
Judas fez 
Recebido sábado, 22 de fevereiro de 2014, 18:35 
 
Minha muito amada filha, da dor virá alegria, do desespero 
virá esperança e da perseguição virá liberdade, se tudo for 
entregue a Mim com confiança total e para a Glória de 
Deus. 
Toda criatura no Céu, na Terra e debaixo da Terra vai 
se ajoelhar diante do Senhor - todos, sem exceção. 
Mas o homem, fraco e caído, não dá Glória a Deus - 
mesmo o mais devoto e santo - quando ele não consegue 
render-se completamente diante do Meu Pai, por Mim, 
Seu único Filho, Jesus Cristo. Enquanto o espírito do 
mal existe no mundo, o homem não é digno de estar 
diante de Mim. Vocês não podem ajoelhar-se diante de 
Mim, quando estão cheios de sua própria 
autoimportância. Eu não posso ouvi-los, quando vocês 
Me expulsam, como os tiranos que vocês se tornam, 
quando Satanás enche suas mentes com os pecados dos 
sentidos. Somente aqueles, que vêm limpos diante de 
Mim, estando já reconciliados Comigo, podem estar 
verdadeiramente unidos Comigo. 
Quando vocês agem como reis, sentados em tronos 
terrenos, ditando para os outros, vocês nunca poderão ser 
Meus servos. Quando realmente Me servem, não 
importa qual o seu papel, vocês sempre vão falar a 
Verdade. Vocês sempre saberão que, quando 
proclamarem Minha Palavra Verdadeira, ela trará 
sobre vocês muitas críticas. Logo, a Palavra Verdadeira 
deixará de ser falada, por aqueles, que se infiltraram na 
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Minha Igreja, nos escalões mais altos, fingindo que Me 
amam, mas que, na realidade, Me detestam. Então, 
vocês, os fiéis, para permanecer em Mim e Comigo, vão 
precisar de muita coragem. 
Quantos de vocês têm essa coragem? Quantos de vocês 
serão capazes de suportar a perseguição, que irá 
acontecer, quando vocês proclamarem a Verdade? Então, 
com o coração pesado, Eu devo informá-los, que muitos 
de vocês, que dizem que Me amam agora, vão trair-Me, 
assim como Judas fez. Pois, quando a Minha Santa 
Palavra for alterada, para que se torne um vaso vazio e 
estéril, muitos de vocês vão aceitar essa falsa doutrina. 
Muitos de vocês vão rejeitar esta Missão e virar as costas 
para Meu Cálice de Salvação. 
Vocês devem recitar esta Cruzada de Orações, para 
ajudá-los a manterem-se fieis à Minha Palavra. 
 
Cruzada de Orações (136): Para manter a Vossa 
Palavra 
 
Querido Jesus, ajudai-me a ouvir a Vossa Palavra, 
viver a Vossa Palavra, falar a Vossa Palavra, transmitir 
a Vossa Palavra. Dai-me a força para defender a 
Verdade, mesmo quando eu for perseguido por isso. 
Ajudai-me a manter viva a Vossa Palavra, quando ela 
for abafada por Vossos inimigos. Deixai-me sentir a 
Vossa coragem, quando estiver abatido. Enchei-me 
com a Vossa força, quando eu estiver fraco. Dai-me a 
Graça de permanecer digno, quando as portas do 
inferno prevalecerem contra mim, por permanecer fiel 
à Vossa Santíssima Vontade. Amém. 
 
Cada demônio do inferno amaldiçoa esta Minha última 
Missão na Terra. É necessário grande resistência, uma 
enorme coragem e um profundo amor por Mim, seu 
Jesus, para permanecerem fieis a Mim. Os mais fracos 
vão cair primeiro. Os mornos vão cair em seguida e 
apenas aqueles, que permanecerem puros de coração e 
destemidos, permanecerão de pé. Seu Jesus 
 
1060. Quando a vontade de um homem se 
choca com a Vontade de Deus, grande dor 
é suportada de ambos os lados 
Recebido domingo, 23 de fevereiro de 2014, 16:03 
 
Minha muito amada filha, quando a vontade de um homem 
se choca com a Vontade de Deus, grande dor é suportada 
de ambos os lados. Ao homem foi concedido o Dom do 
livre-arbítrio por Meu Pai, e, como tal, ele é livre para fazer 
as escolhas que ele quer na vida, e Deus nunca irá 
interferir com este Dom do Céu. No entanto, aqueles que 
desejam servir-Me completamente, com a intenção de 
ajudar-Me a salvar as almas dos outros, e que Me derem 
o dom de seu livre arbítrio, para eles será um caminho 
muito difícil. 
Quando vocês Me derem o seu livre-arbítrio, para fazer o 
que é necessário para a salvação das almas, o sofrimento 
que vocês terão que suportar, será muito duro. Como sua 
vontade então já não pertence mais a você, sendo a 
natureza humana o que é, isso significa que uma luta 
acontecerá, entre o livre-arbítrio do homem e da Vontade 
de Deus. Muitas pessoas, que Me amam e que querem 
realizar a Vontade de Deus em suas vidas, sempre lutam. 
A fim de satisfazer a Vontade de Deus, a alma deve 
abandonar todo o senso de orgulho e a necessidade 
de satisfazer seus próprios desejos pessoais. Vocês 
só podem servir a Deus verdadeiramente, se 
confiarem Nele completamente e oferecerem todas as 
suas provações e tribulações a Ele, para o bem de 
todos. 
Quando pessoas bem-intencionadas, servem a Deus e 
tentam viver suas vidas como Ele instruiu, e perdem a 
Graça, elas sentem vergonha. Mortificadas por terem 
evitado a Deus e por terem deixado-O de lado por causa 
do egoísmo, sentimentos de auto estima ou arrogância, 
em seguida escondem os seus rostos da Luz de Deus. 

Quando iluminadas pela Verdade, estas almas podem, de 
repente e sem aviso, começar a duvidar da sua fé. Num 
minuto elas amam a Deus com todo o coração e se 
entregam completamente aos Seus cuidados, e no minuto 
seguinte elas se isolam da Fonte de Luz. É então, que a 
pessoa, geralmente usando o intelecto humano, dita a 
Deus em seus próprios termos o que ela está preparada 
para fazer, a fim de servi-Lo. Sim, a alma pode dizer a 
Deus: "Eu vou servi-Lo, mas com a condição de que o 
Senhor me conceda este favor ou aquele." Vocês não 
sabem que não podem servir a dois senhores, pois há só 
um Deus e é Ele que está no comando? Deus é o Senhor 
de tudo o que é e será. O homem está lá para servir a 
Deus, mas ainda assim, Deus fará tudo o que puder, para 
dar conforto a seus filhos. 
Quando vocês perceberem que começaram a duvidar 
de Deus ou que perderam a confiança em Seu Amor 
ou na Sua Promessa, então vocês devem recitar esta 
Cruzada de Orações, a ser conhecida como Oração de 
Restauração. 
 
Cruzada de Orações (137): Oração de Restauração 
 
Ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus Altíssimo, olhai para 
mim, Vosso humilde servo, com amor e compaixão no 
Vosso Coração! Restaurai-me na Vossa Luz! Elevai-
me novamente a Vosso favor! Enchei-me com a Graça, 
para que eu possa oferecer-me a Vós em humilde 
servidão e de acordo com a Vossa Santíssima 
Vontade. Livrai-me do pecado do orgulho e de tudo o 
que Vos insulta e ajudai-me a amar-Vos com um 
desejo profundo e permanente de Vos servir, 
para sempre, em todos os dias da minha vida. Amém. 
 
Por favor, lembrem-se que é muito fácil virar as costas 
para Deus, basta apenas uma pessoa para lançar 
dúvidas na sua alma, sobre a Bondade de Deus e da 
Sua Misericórdia por todos os Seus filhos. 
É preciso muita coragem e resistência para 
permanecerem fieis à Palavra de Deus, mas sem pedir as 
Graças para servi-Lo corretamente, vocês não serão 
capazes de fazer isso por si próprio. Seu Jesus 
 
1061. Mãe da Salvação: Todas as 
referências sobre o inferno foram abolidas 
e o homem foi enganado com uma falsa 
sensação de segurança 
Recebido domingo, 23 de fevereiro de 2014, 16:28 
 
Minha filha, enquanto existir o reino de Satanás, na Terra, 
a Verdade sempre será suprimida. 
Desde a morte do Meu Filho na Cruz, todas as tentativas 
para espalhar a Sua Palavra foram frustradas. E, desde 
que o Cristianismo se espalhou, muitas rachaduras 
apareceram e a Doutrina ditada pelo Meu Filho, Jesus 
Cristo, por meio dos Seus discípulos, foi adaptada. A 
Verdade sempre foi adulterada, mas, apesar disso, a 
Palavra de Deus ainda permanece viva no mundo e por 
meio da Eucaristia a Presença do Meu Filho foi mantida. 
A Verdade, sobre a existência de Satanás e da 
realidade do inferno, foi suprimida por muitas décadas 
e isso teve um efeito prejudicial sobre a salvação da 
Humanidade. Todas as referências sobre o inferno foram 
abolidas e o homem foi enganado com uma falsa 
sensação de segurança. Então, agora, hoje, poucas 
pessoas acreditam na existência do diabo ou no abismo 
do inferno. Esta mentira tem sido o flagelo da 
Humanidade e, como resultado, muitas almas foram 
perdidas, porque o inferno é negado. O pecado mortal 
não é mais considerado como uma realidade e por 
isso não é feita nenhuma tentativa para evitá-lo. 
Aqueles, que servem ao Meu Filho, Jesus Cristo, em Suas 
Igrejas, têm o dever de preparar as almas, de modo que 
elas estejam aptas para entrar no Reino dos Céus. 
O inferno pode ser evitado, através da compreensão 
das consequências do pecado mortal, mas nenhuma 
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palavra sobre isso é mencionada. Almas são perdidas, 
porque elas nunca foram instruídas corretamente como 
evitar o pecado e buscar o arrependimento. Para 
tornarem-se dignos de entrar no Reino do Meu Filho, 
vocês devem gastar tempo vivendo suas vidas, de acordo 
com a Palavra de Deus. Por favor, não ignorem a 
Verdade, pois se o fizerem, vocês estarão perdidos! 
Rezem, rezem, rezem, para que a Humanidade venha a 
aceitar a existência de Satanás, pois enquanto não o 
fizerem realmente, eles nunca aceitarão a Promessa da 
Redenção do Meu Filho. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1062. Vocês, Minhas duas Testemunhas na 
Terra, devem defender seu território 
Recebido segunda-feira, 24 de fevereiro de 2014, 16:00 
 
Minha muito amada filha, Meus inimigos não estão dentro 
da hierarquia das falsas religiões. Muitas destas almas 
não sabem a Verdade e elas vão aceitar-Me, quando Eu 
Me fizer conhecido a elas. São aqueles, que vão planejar 
a maior apostasia, de dentro das fileiras da Minha Própria 
Igreja na Terra, que são os mais perigosos de todos. 
Nem todos, que vêm vestidos como Meus servos, são 
Meus, mas saibam disso: A Minha hora está próxima e 
logo antes da Minha Segunda Vinda, a praga da 
apostasia descerá e devorará a Minha Igreja na Terra. 
Assim como estes lobos em pele de cordeiro, 
enganarão o mundo e farão acreditar que a Casa de 
Deus aceita qualquer fé, incluindo aqueles que negam 
a Mim, Jesus Cristo, eles vão convencê-los de que 
essa abominação será a maior evangelização que o 
mundo já viu. E isso vai incorrer na Ira de Deus por si 
mesmos. Enquanto o mundo e todas as suas religiões for 
sugado por esta nova, falsa igreja, o caminho será 
preparado por eles, para orgulhosamente prepararem o 
homem da iniquidade. 
Enquanto aqueles de vocês, que permanecem alertas 
para Meu Aviso, e aqueles, que desafiadoramente vão 
manter-se fieis a Minha Palavra, sofrem, Eu também lhes 
darei a força, para suportar este evento triste. Estes 
impostores, que arrumaram um jeito de entrar na Minha 
Igreja, vão ter enganado a muitos, e eles vão continuar a 
enganar milhões de pessoas, incluindo todas fé Cristãs, 
bem como aqueles, que ainda não Me honram. Todos 
estes enganadores vão espalhar heresia, e com o tempo, 
eles vão formar uma religião mundial. Nenhuma outra fé 
será tolerada, além da nova falsa doutrina - a doutrina do 
inferno. Os Cristãos e os Judeus serão as duas 
crenças, a partir das quais o Exercito Remanescente 
será formado. 
Quando Minhas Profecias trouxer lágrimas aos seus 
olhos, saibam que, porque Eu os abençoei, vocês 
permanecerão fieis a Mim, seu Jesus, através desta 
Missão, com nervos de aço e uma determinação de ferro. 
Vocês, Minhas Duas Testemunhas na Terra, devem 
defender seu território! Resistam qualquer tentação de 
afastarem-se de Mim e persistam em seu amor por Mim 
em todos os momentos! Minha Igreja Remanescente vai 
ser formada, tanto do lado de fora desta Missão, bem 
como a partir de dentro dela. Aqueles de vocês, que 
rejeitam esta Missão agora, mas que realmente Me 
amam, vão também ser levados para o Meu Exército 
Remanescente na Terra. No dia em que isso 
acontecer, vocês vão ter percebido que o Livro da 
Verdade foi, de fato, um Presente do Céu, para ajudá-
los em sua jornada final, para o Meu Reino e para a 
Vida Eterna. Só então vocês vão se alegrar e estar sem 
medo, porque vão ter toda a confiança necessária, para 
darem Glória a Deus.  
Seu Jesus 
 
 
 
 
 

1063. O "deus" que eles vão proclamar, não 
será Meu amado Pai 
Recebido terça-feira, 25 de fevereiro de 2014, 13:50 
 
Minha muito amada filha, foi predito que o ódio da 
Humanidade por Deus atingirá proporções sem 
precedentes no Fim dos Tempos. As pessoas, então, 
não serão capazes de distinguir entre o bem e o mal. 
Muita confusão vai manchá-las e dentro delas reinará uma 
escuridão da alma, que lhes trará pouca paz. 
Deus será negado. Eu, Seu único Filho, serei 
ridicularizado e Minha Divindade rejeitada. Todos os que 
Me amam serão tentados a se afastar de tudo o que Eu 
ensinei. Cada pessoa que Me nega, vai tentar justificar a 
sua razão por fazê-lo. Suas razões serão estas: "Jesus - 
eles vão dizer - é simplesmente uma pessoa 
representativa, um profeta, enviado para ensinar às 
pessoas a Verdade." Eles acreditarão em breve que a 
Minha Divindade era uma mentira e que somente a 
fidelidade a Deus - um Deus de Bondade - é tudo o 
que é necessário, para todas as religiões, de modo 
que elas podem ser unidas como uma. 
O "deus" que eles vão proclamar, não será Meu amado 
Pai. Em vez disso, eles vão idolatrar falsos espíritos, 
disfarçados como anjos de Deus. Enquanto o mundo se 
alegra, junto com os Cristãos, que se mantêm fiéis a Mim, 
e os Judeus, que permanecerão fieis a Meu Pai, o 
Momento da Minha Segunda Vinda descerá tão de 
repente, que poucos estarão prontos. Em seguida, os 
perseguidores serão silenciados, os ímpios destruídos e 
aqueles, cujos nomes estão no Livro da Vida, vão se unir 
e viver uma vida de glória eterna.  
Seu Jesus 
 
1064. Deus Pai: A perfeição do Paraíso 
perdido será renovada em sua antiga Glória 
Recebido quarta-feira, 26 de fevereiro de 2014, 16:26 
 
Meus filhos, ouçam-Me, pois Eu Chamo vocês e declaro 
Meu profundo e duradouro Amor por todos vocês. No meio 
das provações, da tristeza, da crueldade, da maldade e, 
certamente, na alegria e na paz, Eu Estou no Comando de 
tudo. 
O tempo é maduro para a purificação intensificar-se, 
mas apenas o bem, virá destes tempos. Pensem sobre 
estes tempos, como uma criança doente e acamada 
acometida com uma doença, que a tornasse fraca, 
impotente, sem energia, sem nutrientes e com uma febre 
muito alta. Ela não iria se recuperar, até que a febre 
dissipasse, e ainda, seria a febre, que a livraria da doença. 
A Purificação dos homens foi predita e Eu a permito, para 
que Eu possa livrar a Humanidade da doença, que flagela 
os corações e as almas daqueles, que não Me conhecem 
verdadeiramente. As divisões no mundo vão aumentar, 
antes de serem finalmente esgotadas. Guerras, que 
irrompiam e destruíam, vão desaparecer e a paz 
reinará. A apostasia envolverá muitas almas, mas depois 
a maioria dos Meus filhos vão ver a Verdade e vão vir 
correndo a Mim, através do Amor que eles irão 
experimentar por Meu amado Filho, Jesus Cristo. 
Minha Criação vai se tornar perfeita, quando Satanás e 
todos os demônios, que infestam a Terra, forem banidos. 
A Luz vai se tornar mais brilhante, a Perfeição do Paraíso 
perdido será renovada em sua antiga Glória e a 
Humanidade se tornará uma em Mim. 
Minha Promessa de trazê-los de volta para o Paraíso, 
que Eu criei para cada um de vocês, ainda antes da 
sua primeira respiração, está prestes a ser 
testemunhada. A cada um de vocês foi dado este direito 
de nascimento. Preparem-se! Vocês vão ser levados para 
o Meu Paraíso através do amor, que Eu vou colocar em 
seus corações e pelas Graças, que serão concedidas em 
suas almas. Nenhuma alma dentre vocês será capaz de 
dizer que Eu não os dei todas as chances, todos os sinais 
e toda a prorrogação.  
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Rezem, para que vocês tenham a amabilidade para 
aceitar a vida gloriosa, que Eu tenho pronta para 
vocês, de um mundo sem fim. 
Seu amado Pai, Deus, o Altíssimo 
 
1065. Mãe da Salvação: Amor, só o Amor 
vem de Deus. O ódio só vem de Satanás. 
Não existe meio-termo. 
Recebido quinta-feira, 27 de fevereiro de 2014, 14:48 
 
Minha filha, há muito ódio contra esta Missão de Salvação, 
porque o maligno não quer perder uma única alma para 
Deus. Quando Deus fala através de um profeta, isso 
cria indignação no inferno. Nestas circunstâncias, todo 
esforço é feito pelo maligno, para calar a Palavra de Deus. 
Ele, Satanás, fará todo o possível para envenenar as 
pessoas contra qualquer coisa, que irá salvar as almas da 
Humanidade. 
Ele vai espalhar ódio, até que as almas, já preenchidas 
com o seu ódio, se tornem agentes dispostas dele e que já 
não controlam mais o que fazem. Cheias de sua revolta, 
elas vão achar que é impossível sentir amor em seus 
corações, por aqueles, que acreditam ser os seus 
inimigos. Então, elas vão começar a odiar-se a si próprias 
e quanto mais pecarem contra Deus, serão preenchidas 
com uma terrível angústia. Eventualmente, quando o ódio 
deste tipo ultrapassa as almas, elas não são capazes de 
libertar-se de Satanás. Muita oração é necessária por 
estas almas. Se uma alma blasfema contra a Palavra de 
Deus, elas serão confrontadas em uma luta tão feroz 
contra a besta, que vai tornar impossível extraditar-se do 
seu poder. Sua maldição contra Deus torna-se a sua 
maldição e nada pode ser feito por elas, nessa fase. 
Almas, que estão cheias de ódio, não falam a Palavra de 
Deus, porque isso não pode ser. O ódio nunca vai 
derramar dos lábios daqueles, que verdadeiramente 
amam a Deus. Vocês nunca devem subestimar o poder de 
Satanás, pois ele pode interceptar qualquer alma, não 
importa quão boa elas são! Primeiro, ele, o maligno, será 
muito convincente quando encher a vítima com suas 
mentiras. Ele vai até mesmo criar um sentido espiritual, 
que sou Eu, a Mãe de Deus, que está se comunicando 
com a alma. Ele vai usar o amor que a alma tem por Deus, 
para incutir no seu interior um sentimento de indignação 
contra o que a alma percebe ser um ato, uma ação ou 
uma palavra de maldade. Ele aprisiona as almas, que às 
vezes podem ser fiéis servos de Deus. Mas, uma vez que 
uma alma permite que o maligno a preencha com 
qualquer forma de ódio, ele ou ela vai achar que é 
impossível tornar-se livre dele. Somente a oração e 
grandes atos de penitência e humildade podem afastá-lo. 
Depois de um tempo, a alma vai saber que algo a está 
incomodando, quando a raiva, desconforto, ansiedade e 
completa falta de paz, assumi-la.  
O maligno não vai descansar até que, por fim, a alma se 
volte contra Deus e blasfeme contra Ele. 
Filhos, vocês nunca devem se envolver com aqueles, que 
colocam dúvidas nas suas almas sobre a Perfeição de 
Deus! Quando vocês se envolverem com estes, que 
amaldiçoam a Deus, vocês se tornarão contaminados. 
Quando vocês fizerem isso, vocês também serão 
preenchidos com um ódio, que nunca sentiram antes. 
Então vão precisar de grande ajuda e intervenção, antes 
de se tornarem dignos de permanecer na Presença de 
Deus novamente. 
Ignorem qualquer forma de ódio, porque isso nunca 
poderia vir de Deus! Há apenas uma fonte de onde o ódio 
evolui, e que é Satanás. Comprometam-se com Satanás 
e/ou com aqueles, cujos corações ele encheu de ódio, e 
então este veneno irá derramar-se em sua alma também! 
Ignorem esta situação! Permaneçam em silêncio! Rezem 
por aquelas almas, que odeiam a outros! Vocês devem 
rezar Meu Santo Rosário, para protegerem-se desta 
tentação! 
Eu os advirto sobre estas coisas, pois neste momento o 
poder de Satanás é tão forte, e ele tenta, em todo o 

mundo, roubar as almas de todas as pessoas, que 
acreditam em Meu Filho, Jesus Cristo, e aqueles, que são 
leais a Mim, Sua amada Mãe. Por favor, prestem 
atenção a Mim, neste momento, e recitem esta Oração, 
para protegê-los do ódio! 
 
Cruzada  de Orações (138): Proteção contra o ódio 
 
Ó Mãe da Salvação, protegei-me de todo o tipo de 
ódio! Ajudai-me a permanecer em silêncio, quando 
confrontado pelo ódio! Mantende-me forte na minha 
fidelidade a Jesus Cristo, quando eu estiver me 
sentindo fraco! Selai meus lábios! Ajudai-me a virar as 
costas aos que me envolvem com palavras, que 
negam os Ensinamentos do Vosso Filho, ou aos que 
me insultam por causa da minha fé! Rezai por essas 
almas, querida Mãe, para que elas renunciem a 
Satanás e sintam a paz do Vosso amor e o Reinado do 
Espírito Santo dentro das suas almas! Amém. 
 
Amor, só o Amor vem de Deus. O ódio só vem de 
Satanás. Não existe meio-termo. Nenhuma mistura. Ou 
vocês são para o Meu Filho, ou contra Ele. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1066. O mundo vai se curvar, se ajoelhar 
em ambos os joelhos e idolatrar a besta 
Recebido sexta-feira, 28 de fevereiro de 2014, 21:42 
 
Minha muito amada filha, Eu dou ao Meu Exército 
Remanescente e a todos aqueles, que nunca desviam 
da Minha Santa Palavra, a autoridade sobre as nações, 
quando a apostasia cegar todos em nome da 
unificação. 
A vocês será dados grandes Favores, grandes Graças 
e o poder de conduzir os fiéis, os fracos e os que se 
perdem em um deserto estéril. Vocês vão se tornar o 
Espírito Verdadeiro, o único Vestígio Remanescente 
do Espírito do Senhor, numa igreja, que será 
abandonada da Minha Santa Presença. Minha Presença 
irá residir apenas naqueles, que for dada a autoridade 
para ditar a Palavra de Deus e levar almas sedentas à 
Fonte da Vida. 
Quando os falsos mensageiros, que dizem que estão 
recebendo palavras e direção do Céu, surgirem em breve, 
eles vão se tornar como príncipes no trono, que será 
revelado em breve no novo templo da abominação. Este 
novo centro dirigente será adornado com seus próprios 
servidores dedicados, cartomantes e aqueles, que estão 
cheios do espírito das trevas - os quais vão bajular o 
Anticristo. 
O mundo vai se curvar, se ajoelhar em ambos os joelhos e 
idolatrar a besta. Nenhum pingo de amor puro 
permanecerá em seus corações - mas saibam disso: 
Quando vocês cortarem o seu braço direito fora de Deus, 
vocês vão, com a sua mão esquerda, apertar as mãos 
com a besta, que vai puxá-los e envolvê-los em seu aperto 
cruel. Quando vocês abrirem suas almas para o mal, ele 
vai entrar e ele nunca vai lhes dar um momento de paz. 
Por causa do seu livre arbítrio, vocês vão tentar lutar 
contra ele, mas não vão ser forte o suficiente. 
Meu Exercito Remanescente avançará, sem medo e 
marcado com a Luz do Meu Rosto, pois eles reúnem 
milhões dos quatro cantos da Terra, para trazer-lhes a 
Verdade. Eles vão pregar os Evangelhos, proclamar a 
Minha Palavra e nunca se desviar da Verdade. Eles vão 
ser desprezados, ridicularizados, perseguidos, traídos - 
mesmo por aqueles mais próximos a eles - e, ainda assim, 
eles nunca irão tirar os seus olhos de Mim. 
O mundo não vai acolher a Verdade, depois de ter sido 
doutrinado com falsa piedade e a gratificação que vai 
sentir, porque, nessa fase, o pecado será negado em 
todas as suas formas. 
Em qualquer guerra só pode haver um vencedor. Quando 
o homem luta contra Deus, ele sempre irá falhar. Quando 
ele se coloca ao lado do enganador, ele será expulso e 
nunca verá a Luz do Meu Rosto. 
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Rezem, Meus amados Remanescentes, por aqueles, que 
serão enganados pelo Anticristo! Eu desejo que estas 
almas sejam trazidas sob a Minha Proteção. Elas não vão 
Me procurar, mas através das suas orações, Meu Pai vai 
interceder, de modo que elas possam vir para Minha 
Misericórdia. Seu Jesus 
 
1067. Quando Me têm, vocês têm tudo 
Recebido domingo, 2 de março de 2014, 20:14 
 
Minha muito amada filha, há momentos de luta em que as 
pessoas podem se sentir impotentes. Há momentos de 
tragédia, em que elas sentem medo. E há momentos em 
que o homem se desespera e toda a esperança se 
evapora da sua vida. E há momentos de miséria, em que 
o homem se isola daqueles, que ele ama - quando ele 
sente que a vida é muito difícil para suportar. Eu digo para 
aqueles, que suportam tal dor: Chamem-Me e peçam-Me, 
seu Jesus, para tirar todo o seu sofrimento! Ofereçam-Me 
todas as suas provações, quando elas se tornarem 
pesadas para vocês suportar. No momento, em que vocês 
entregarem suas angústias terríveis, Eu vou levantar a 
nuvem, que escurece a sua alma e que confunde a suas 
mentes. 
Nunca cedam ao sofrimento! Nunca sintam que tudo está 
perdido, porque uma vez que Me têm, vocês têm tudo. Eu 
sou sua muleta nesta vida e somente Eu posso ajudá-los. 
O homem deve sempre se esforçar para sobreviver, lutar 
contra a injustiça, defender a virtude e nunca ter medo de 
proclamar a Verdade. Mas quando isso, que vocês 
testemunham, trouxer muita dor e sofrimento, por causa 
de injustiças, somente Eu posso sustentá-los durante 
estas tribulações. 
Nada do que o mundo tem a oferecer pode trazer-lhes 
o verdadeiro conforto em seus momentos de 
necessidade. Só Eu, Jesus Cristo, posso conceder-
lhes a paz da mente, a força e a coragem para suportar 
o ódio, a injustiça, a perseguição e o isolamento. Eu 
devo ser a sua primeira escolha em sua hora de 
necessidade, quando vocês devem chamar por Mim. 
Somente Eu vou lhes trazer calma, paz e liberdade de 
ansiedade, pois Eu Sou Amor e quando o Amor reside 
em suas almas, vocês podem fazer qualquer coisa. 
Seu Jesus 
 
1068. O Amor pode derrotar toda aflição, 
sofrida pela raça humana 
Recebido segunda-feira, 3 de março de 2014, 23:37 
 
Minha muito amada filha, pense em Mim, com amor em 
seu coração, pois é somente através do Amor, que Eu 
Me comunico com o mundo, por meio do Livro da 
Verdade. 
Pelo Comando do Meu Pai, Eu reúno todos os Seus 
filhos preciosos, como um com Ele e Nele. É o Amor, 
que permite esta Intervenção Divina. Meu Pai sofre Dor, 
Ira, Impaciência e Frustração, por causa da mancha do 
pecado, que mancha as almas de cada um dos Seus 
filhos. Mas é o Seu Amor eterno por todos vocês, que 
mantém o Luz de Deus brilhando na Terra. 
Sem essa Luz, haveria apenas escuridão, não apenas de 
espírito, mas na própria Terra. A luz do dia não existiria. O 
sol não brilharia, nem a lua iluminaria a noite. As estrelas 
desapareceriam. No entanto, todos estes Presentes 
permanecem no local, por causa do Amor de Deus. 
Quando este Amor é recíproco, isso traz grande 
alegria para o Meu Pai, pois Ele sabe que, uma vez que 
o espírito de amor está presente nas almas, isso pode 
superar todas as trevas da alma. 
O Amor pode derrotar toda aflição, sofrida pela raça 
humana. O amor pelo outro vai destruir o mal. O amor a 
Deus vai destruir o poder de Satanás sobre o homem. A 
lealdade para com os Mandamentos de Deus irá 
aperfeiçoar a alma e, por sua vez, em seguida, salvar a 
raça humana do banimento e da separação de Deus. 

Quando a Luz de Deus é mantida em seus corações e o 
Amor de Deus pelo outro está presente em suas almas, 
então, todo o mal pode e vai ser conquistado. Quando 
vocês amarem a Deus, vocês vão sentir uma profunda paz 
dentro de vocês, pois quando mostrarem o seu amor por 
Ele, Ele vai enchê-los com as Suas Graças. Vocês devem 
sempre ter conforto no Amor poderoso, que Deus tem em 
Seu Coração para com cada um de vocês! Seja quem 
você for, seja qual for a ofensa, que você pode ter 
causado a Ele, e não importa o quão ímpio os seus 
pecados sejam, Ele vai lhes perdoar - sempre. Tudo o 
que vocês devem fazer é chamá-Lo, perguntando-Me, 
Seu amado Filho, Jesus Cristo, para intervir em seu 
nome, através da reconciliação. 
Vinde a Mim com a sua oração e digam: "Jesus, leva-
me sob o Seu Refúgio, para meu Pai, e me traga 
Salvação Eterna!" 
Quando vocês vem a Mim, com arrependimento 
verdadeiro em suas almas, seu será o Reino dos Céus. 
Seu Jesus 
 
1069. Guerras vão intensificar-se, até a 
Grande Guerra for declarada 
Recebido terça-feira, 4 de março de 2014, 17:00 
 
Minha muito amada filha, é importante que as pessoas, 
em todo o mundo, voltem e peçam-Me para protegê-
los do flagelo da guerra, neste momento! 
Guerras vão intensificar-se, até a Grande Guerra ser 
declarada e, em seguida, o maior inimigo, que é o 
comunismo, vai criar grande agitação entre todas as 
nações. O poder e uma fome por ele, nasce do egoísmo. 
Aqueles, que buscam o poder, com o tempo não vão ter 
nada, quando eles estiverem diante de Mim. Aqueles, que 
perseguem os fracos e os vulneráveis, vão sofrer a sua 
própria perseguição, três vezes pior do que eles infligiram 
aos outros. 
Estas guerras vão acabar em tumulto. Vidas serão 
perdidas, mas depois a guerra no Oriente irá 
desencadear uma guerra ainda maior. Quando esta 
guerra ocorrer, milhões de vidas serão perdidas. Quando 
tudo parecer sem esperança, o homem de paz vai 
aparecer e, em seguida, o início do fim será 
testemunhado. 
Minha Vida, Minha Presença, irá garantir que a esperança, 
o amor e a oração vão continuar, de modo a aliviar a dor 
dos filhos de Deus, durante estes tempos. Todas as 
guerras, Eu lhes garanto, serão curtas. Todos estes 
acontecimentos terríveis serão de curta duração, mas 
saibam que, quando eles ocorrerem, que o tempo de tudo 
o que é feito para ser, vai estar nas Mãos do Meu Pai. 
Seu Jesus 
 
1070. Eu Sou Todo-Misericordioso. Eu não 
busco vingança. 
Recebido terça-feira, 4 de março de 2014, 21:25 
 
Minha muito amada filha, lembrem-se que Deus sempre 
julga a favor dos oprimidos. Ele nunca vai exaltar aqueles, 
que se exaltam. Por cada homem que é exaltado, o mais 
baixo dos baixos em seu mundo será exaltado no Meu 
Reino. Os opressores em seu mundo vão se tornar os 
oprimidos, no Dia do Juízo Final. 
Eu Sou Todo-Misericordioso. Eu não busco vingança. Eu 
não repreendo-os, replicando os erros que vocês fizeram 
para os outros, o ódio que infligiram aos outros ou a 
maneira dura, com que vocês julgaram os outros. Tão 
grande é o Meu Amor, que Eu vou lhes perdoar 
qualquer pecado, exceto o pecado eterno, que 
amaldiçoa a Palavra de Deus. Eu sempre vou lhes 
perdoar, não importa como vocês Me crucificaram ou os 
Meus servos, enviados para resgatá-los. Desde Minha 
Crucificação a Humanidade não testemunhou a Minha 
Intervenção, como agora, quando Eu lhes trago o 
Livro da Verdade. 
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O tempo está próximo agora, pois Eu ajuntarei todas 
as nações para a reunião final. Eu vou levar os que são 
Meus, através dos seus atos, suas palavras e as suas 
obras, em um novo começo, que se tornará o novo 
mundo, o Novo Paraíso. Meu Reino será o seu. Eu vou 
reunir o Meu povo, de todos os cantos da Terra. Alguns 
serão Meus, enquanto os outros serão punidos por suas 
maldades. Aqueles, que são chamados, bem como 
aqueles, que foram escolhidos desde o início dos tempos, 
serão como leões. Coragem será dada a vocês do Céu 
e vocês vão precisar disso, para superar o ódio, que 
será mostrado contra vocês. 
Por favor, nunca tenham medo dos Meus inimigos! 
Ignorem seu veneno! Suas vozes podem rugir e seus 
gritos podem ser ensurdecedor, mas eles não têm 
poder sobre vocês. Se são realmente Meus, então o fogo 
do inferno nunca prevalecerá contra vocês. Seu Jesus 
 
1071. O errado será visto como correto e o 
correto será visto como errado 
Recebido quinta-feira, 6 de março de 2014, 13:45 
 
Minha muito amada filha, quando as pessoas tentam 
encorajar os outros a pecar, elas fazem isso de várias 
maneiras, que pode não parecer evidente. 
A tentação para o pecado é um sedutor e as vítimas 
sempre vão encontrar dificuldades para se afastar. No 
caso de roubo, os pecadores serão atraídos para os 
grandes preços, que serão seus, se concordarem para 
roubar. No caso de agressão física e lesão corporal 
infligido em outros, as vítimas serão seduzidas pelo ódio, 
apresentado a elas como sendo uma coisa boa. Elas vão 
estar convencidas de que estão simplesmente envolvidas 
em uma punição, que é necessária, em nome da justiça. 
Em outros casos, as vítimas serão arrastadas para 
cometer pecado e não verão nada de errado com isso, 
porque o fascínio será muito atraente. 
O pecado e a tentação de se envolver no ato será sempre 
apresentado como sendo uma coisa boa, inofensiva, e em 
muitos casos será percebido como sendo correto. O 
errado será visto como correto e o correto será visto como 
errado. Cada coisa, com que Satanás está envolvido, e 
particularmente quando ele tenta o homem, com todas as 
razões imagináveis, para que ele vira as costas para 
Deus, estará de volta para a frente. Em todos os lugares 
onde Satanás está presente, haverá confusão. Nada será 
como deve ser. Nada de bom pode vir da sua infestação. 
Almas, que participam de seus planos, vão, durante e 
após o pecado cometido, sofrer uma consciência profunda 
e inquietante. A lição importante aqui é, evitar situações, 
em que vocês estão confrontados com a tentação. Para 
fazer isso, devem rezar para ter força, para 
permanecerem em estado de Graça. 
Que nenhum homem jamais acredite, que ele tem 
suficiente força de vontade para resistir às pressões, 
colocadas sobre ele pelo espírito do mal. Quando 
vocês acreditarem nisso, vocês vão cair de repente e 
inesperadamente. Vocês devem permanecer alerta, a 
cada minuto de cada dia, porque nunca sabem quando o 
mal está no trabalho. Ele é muito astuto e muito 
cuidadoso. Muitos não têm ideia de como Satanás 
trabalha, mas uma coisa é clara: Ele vai lhes trazer 
somente miséria e tristeza. Vocês devem, portanto, 
rezar todos os dias a oração ao São Miguel Arcanjo: 
 
"São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate! 
Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do 
demônio! Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, 
e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, 
precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos 
malignos, que andam pelo mundo para perder as 
almas! São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-
nos! Amém." 
 
Satanás e todos os demônios, que vagam pela Terra, 
estão trabalhando muito duro, para levá-los longe de 
Mim neste momento - mais do que qualquer outro 

momento, desde que Eu andei na Terra. Vocês devem 
manter os seus olhos em Mim e Me escutar, para que Eu 
possa continuar a protegê-los! Seu Jesus 
 
1072. É através da influência do diabo, que 
vocês se tornam impuros aos Meus Olhos 
Recebido sábado, 8 de março de 2014, 13:37 
 
Minha muito amada filha, o Poder do Espírito Santo está 
no Seu máximo neste momento no mundo, através 
destas Mensagens. Como o ódio, que Satanás tem para 
a Humanidade em todo o mundo, tornou-se intenso, assim 
também o Poder do Espírito Santo aumentou e, com 
grande força, vai atacar o núcleo do mal. 
Lembrem-se sempre de que a batalha, que existe entre 
Deus e Satanás, é pelas almas dos homens. E, 
enquanto todos os poderes e Graças estão derramadas 
sobre a Humanidade por Meu Pai - todas as ações e atos 
maus estão infligidos pelo maligno sobre as almas. Muitas 
pessoas são insensíveis ao que está acontecendo e, 
infelizmente, muitos dão-se voluntariamente a Satanás, 
abrindo suas almas e permitindo a ele para entrar nelas. 
Pode levar algum tempo antes que Satanás realmente se 
manifeste dentro das almas e àquelas, que continuamente 
buscam a reconciliação através de Mim, Jesus Cristo, 
serão dadas as Graças para levantar-se contra ele, a fim 
de proteger-se de sucumbir a atos, que podem levar a 
completa depravação. Eu exorto todos vocês a rezar 
pelas almas, que são vítimas dos esquemas e más 
intenções de Satanás. 
Por favor, rezem esta Oração: 
 
Cruzada de Orações (139): Para ter força para derrotar 
o mal 
 
Querido Jesus, protegei-me da malicia do diabo! 
Cobri-me e a todos aqueles, que são fracos e 
indefesos, na sua presença, com o Vosso Precioso 
Sangue! Dai-me a coragem de negá-lo e ajudai-me a 
evitar qualquer tentativa dele para me envolver de 
qualquer forma, todos os dias! Amém. 
 
Por favor, não ignorem Meu aviso, sobre os perigos de 
se envolver com o diabo, por sucumbir aos seus maus 
caminhos! Quando vocês imitarem seus traços, que 
incluem mentir, auto-indulgência, infligindo dor aos outros 
e caluniar o seu próximo, então vão saber que ele os 
devorou e só vai ser através de Mim, e das Graças que Eu 
os concedo, que vocês serão capazes de retirar-se do 
aperto, que ele irá realizar sobre vocês. 
Sempre chamem a Mim, Jesus Cristo, quando sabem em 
seus corações, que é através da influência do diabo, que 
vocês se tornam impuros aos Meus Olhos. Seu Jesus 
 
1073. Mãe da Salvação: Após o GRANDE 
ALERTA virá um grande desejo de dar 
Glória a Deus 
Recebido domingo, 9 de março de 2014, 17:25 
 
Meus filhos, vocês estarão sempre sob Minha proteção, 
quando Me chamam, a Mãe da Salvação, ao longo desta 
Missão. Eu sou uma serva de Deus e Meu papel é 
servir ao Meu Filho, Jesus Cristo, e ajudá-Lo em Sua 
busca de almas, que cobrirá toda a Terra. Nenhuma 
nação será excluída por Ele. Os planos do Meu Filho, 
para preparar o mundo, incluem todas as raças, nações, 
credos e cada homem, mulher e criança estará ciente do 
que Ele está vindo para ajudá-los. Ele faz isso por causa 
do profundo Amor, que Deus tem em Seu Coração por 
Seus filhos. 
Muitas pessoas, que não praticam nenhuma religião, 
não serão capazes de ignorar a Intervenção no mundo 
por Meu Filho, Jesus Cristo. Elas serão superadas e 
incapazes de compreender, primeiro, a experiência 
espiritual extraordinária que vão sentir, em cada fibra 
dos seus corações e almas. Que alegria o GRANDE 
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ALERTA será para muitas pessoas, pois irá trazer consigo 
a prova da Existência do Meu Filho! Com este Presente, 
muitos serão preenchidos com uma paz, que nunca 
sentiram antes, assim como um grande desejo de estar na 
companhia de Jesus. 
Enquanto todas as dúvidas sobre a Existência do Meu 
Filho vai fugir das mentes daqueles, que são cegos para a 
Verdade da Palavra de Deus - e muitos vão precisar de 
orientação espiritual, quando a Verdade do GRANDE 
ALERTA for revelado. Após o GRANDE ALERTA virá um 
grande desejo de dar Glória a Deus. Este será um período 
de grandes provações, porque os inimigos de Deus farão 
todo o possível, para convencer o mundo de que o 
GRANDE ALERTA - a Iluminação da Consciência - não 
ocorreu. 
Quando Deus se humilha para chamar Seus filhos e 
quando Ele pede-lhes para ouvi-Lo, este é um dos 
maiores Atos de Generosidade da parte Dele! Filhos, 
aceitem o GRANDE ALERTA de bom grado, porque 
para muitos será a tábua de salvação, que precisam 
para viver no mundo sem fim! Nunca rejeitem grandes 
atos ou milagres do Céu, pois eles são para o bem de 
todos, de modo que a salvação é concedida para as 
massas e não apenas para alguns! 
Dão sempre graças pela Misericórdia do Meu Filho! Vocês 
já ouviram como Generoso Ele é, e em breve vão 
testemunhar a extensão da Sua Misericórdia, que irá 
abranger o mundo. Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1074. Exigir os direitos dos Cristãos será o 
mesmo que violar a lei 
Recebido segunda-feira, 10 de março de 2014, 15:30 
 
Minha muito amada filha, muito em breve vocês vão 
ouvir uma série de anúncios por impostores, que se 
infiltraram na Minha Casa na Terra. As heresias, que 
cairão das suas bocas e dos seus atos, irão resultar em 
novas leis, que contaminarão a Palavra de Deus e que 
serão forçadas a todos aqueles, que são fiéis à Palavra. 
Os Sacramentos se tornarão menos e o número das 
Missas lentamente vai ser retirado, até que elas 
raramente serão celebradas. Cada desculpa será feita, 
mas tudo isso vai esconder a verdadeira razão por trás 
dos seus motivos. Vocês, Meus amados seguidores, estão 
testemunhando tudo o que Minha querida Mãe predisse 
em La Salette e Fátima. Vocês devem entender, que o 
plano é profanar cada Igreja de Deus, antes que o 
Anticristo se assenta no trono em Meu Templo, com toda 
a sua glória vil. Aqueles, que exigem respostas, serão 
ignorados e depois ridicularizados por se atrever a 
questionar aqueles, que afirmam liderar a Minha Igreja na 
Terra. 
Todo pecado aos Olhos de Deus será eventualmente 
demitido. O pecado não vai ser somente rejeitado, mas 
será apresentado em cada forma vil sobre o Meu Altar. 
A abolição do pecado será vista na doutrinação da 
educação infantil. Especialmente as crianças serão 
alimentadas à força com as heresias. A elas será dito, 
que, se elas não aceitarem estes ensinamentos, elas vão 
ser culpadas de julgar com severidade aqueles, que 
declaram o pecado ser uma coisa boa. As crianças vão 
ser instruídas a nunca proclamar abertamente a Palavra 
de Deus na presença de outros, por medo de ser 
acusadas de ser contra os direitos humanos. 
Qualquer tentativa de promover a moralidade, de qualquer 
forma, entre os jovens, será violentamente combatida e 
condenada. Cristãos e aqueles, que declaram 
publicamente seus direitos de implementar Ensinamentos 
Cristãos, serão abatidos e silenciados. Suas palavras se 
tornarão sussurros e as pessoas vão ter vergonha de 
admitir que elas são Cristãos. E enquanto os direitos dos 
não-Cristãos vão ser encorajados, serão os direitos dos 
ateus, que serão declarados de suma importância. Como 
Eu já lhes disse, o ódio contra os Cristãos será montado 
fora da Minha Igreja. Em seguida, o interior (da Igreja), vai 
ser desmontado, peça por peça, até que nada resta, a não 
ser uma concha. Os tijolos e a argamassa ainda estarão 

em vigor, mas a Minha Igreja na Terra, como vocês a 
conhecem, será mudada além da sua compreensão. 
Meu povo é o Meu povo – aqueles, que vão defender a 
Santa Palavra de Deus e que continuam a aproveitar-
se dos Santos Sacramentos, que serão 
disponibilizados a vocês por Meus servos sagrados 
bravos e corajosos, que nunca Me abandonarão. 
Quando vocês ouvem a Minha Palavra - contida na 
Palavra escrita e transmitida ao longo dos séculos no Livro 
do Meu Pai - sendo questionada e analisada, com o 
desejo de reescrevê-La, então vocês devem saber isso: 
Eu não autorizo tal heresia! Eu condeno estes traidores, 
por causa das almas, que vão levar ao erro. Vocês, 
também, não devem nunca dar ouvidos a quem lhes diz 
para negar a Minha Palavra! 
Em breve, vocês verão todas as leis em seus Países e 
igrejas mudar, para acolher todo o tipo de pecado e 
legislar para isso. Ambos os conjuntos de leis (as leis 
civis e as Leis de Deus) vão misturar juntos como um só, 
até que, eventualmente, a Palavra de Deus não vai ser 
discutida ou respeitada. Exigir os direitos dos Cristãos 
será o mesmo que violar a lei e será punido de muitas 
maneiras. Para aqueles, que não acreditam que estas 
coisas são possíveis: então, vocês vão, infelizmente, 
testemunhar estas coisas em sua própria vida, como 
predito. 
Quantos de vocês vão permanecer fieis a Minha Palavra? 
Aos Meus Ensinamentos? Não muitos. No entanto, são 
aqueles, que dizem agora que Me honram e que se 
dedicam a Minha Igreja, que serão os primeiros a virar as 
costas para a Verdade. Seu Jesus 
 
1075. Mãe da Salvação: Eles vão apresentar 
um novo livro vermelho, com a cabeça de 
uma cabra embutida dentro de sua capa  
Recebido terça-feira, 11 de março de 2014, 20:39 
 
Minha querida filha, quando Eu dei à luz Meu Filho, isso 
não significava somente que Eu entreguei o Filho do 
homem, o Salvador do mundo, mas também trouxe um 
novo começo. O mundo foi redimido pelo nascimento do 
Meu precioso Filho e a Humanidade recebeu um Presente 
muito especial. Este Presente foi rejeitado, mas a 
Humanidade ainda se beneficia, hoje, porque muitos 
aceitaram a Verdade. 
O nascimento do Meu Filho proclamava o nascimento 
da Sua Igreja na Terra, já que ambos nasceram de 
Mim, uma simples serva do Senhor. Vai ser Eu, a 
mulher vestida de sol, que será banida pela serpente, 
juntamente com a Igreja do Meu Filho, para o deserto. 
Cada traço de Mim, a Mãe de Deus, será eliminado. 
Aparições, que são atribuídas a Mim, serão 
ridicularizadas e as pessoas serão instruídas, pelos 
inimigos dentro da Igreja do Meu Filho, para rejeitar 
todo crédito que lhes estão associados. Então, a Igreja 
do Meu Filho será descartada, juntamente com aqueles, 
que são verdadeiros seguidores de Cristo. As Santas 
Missas cessarão e enquanto tudo isso está acontecendo, 
a serpente espalhará seus servos, e eles vão reclamar os 
seus lugares em cada igreja Cristã. Tão grande será a 
magnitude dessa tomada, que muitas pessoas, 
verdadeiros crentes, serão tão espantadas, elas estarão 
com muito medo de se levantar e se opor contra a 
profanação, que terão de testemunhar, por medo por suas 
vidas. 
Durante este tempo, os Remanescentes do Meu Filho vão 
se reunir em todas as nações, em todo o mundo, e guiar 
os perdidos e os desnorteados, durante este terrível 
período de infestação. A este Exército será dado um 
grande poder contra o mal, que será testemunhado 
como foram as Igrejas do Meu Filho. Eles vão, pelo 
Poder do Espírito Santo, pregar a Verdade - os 
Verdadeiros Evangelhos - a Palavra Verdadeira, dada ao 
mundo na Bíblia Sagrada. A Bíblia será desafiada 
abertamente, por impostores em igrejas Cristãs e eles vão 
questionar cada Ensino, que alerta para o perigo do 
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pecado. Eles vão torcer o seu conteúdo e eles irão 
apresentar um novo livro vermelho, com a cabeça de uma 
cabra embutida dentro de sua capa, escondida dentro do 
símbolo da cruz. 
Para o mundo exterior dos incrédulos, isso parecerá ser 
uma revolução e uma, que vai fasciná-los e apelar 
àqueles, que rejeitam a Existência de Deus. Grandes 
celebrações terão início em muitas nações. Eles vão 
acolher a celebração da liberdade, de todas as obrigações 
morais, em nome da unidade global e uma celebração dos 
direitos humanos. 
A Luz da Presença do Meu Filho será erguida, como um 
farol, por aqueles, que vão lidar o Exército Remanescente 
do Meu Filho. Esta Luz continuará a chamar as almas, em 
todos os lugares, apesar da propagação do paganismo em 
todas as igrejas, de todos os credos, com exceção das 
duas testemunhas - os Cristãos e os Judeus, que se 
mantêm fiéis à Vontade de Deus. 
Então, quando amanhecer o Grande Dia, após os três 
dias terríveis das trevas, uma grande Luz vai aparecer 
sobre a Terra. Esta Luz irá cercar o Meu Filho, e o sol, 
que será na sua maior força, descerá sobre o mundo - 
os dois ao mesmo tempo. Nenhuma pessoa vai deixar 
de assistir este espetáculo sobrenatural. O rugido do 
anúncio será ouvido por todos, através de cada forma de 
comunicação conhecida pelo homem. Portanto, tudo vai 
antecipar um grande evento, mas eles não vão saber o 
momento, a hora ou a data. E então aqueles, cujos nomes 
estão listados no Livro da Vida, serão reunidos. 
Rezem, rezem, rezem, para que o mundo não rejeite a 
preparação, que é necessária antes que a Humanidade 
possa ver a Luz do Rosto do Meu Filho! 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1076. Minhas Lagrimas terão deixado até 
então, mas Minha Tristeza nunca será 
terminada 
Recebido quarta-feira, 12 de marco de 2014, 21:08 
 
Minha muito amada filha, quando um homem se separa 
de Mim, Eu o sigo até os confins da Terra, para atraí-lo 
de volta à Mim. Ele pode insultar-Me, cometer 
atrocidades terríveis e ir tão longe até idolatrar todo 
mal, inclusive tornando-se um escravo do diabo, mas 
Eu nunca vou desistir. 
Eu vou intervir em sua vida de muitas maneiras. Eu 
vou introduzir verdadeiro amor em sua vida; Eu vou abrir 
seu coração para o amor por outras pessoas; Eu vou dar 
um puxão em sua consciência; Eu vou deixá-lo sofrer nas 
mãos dos outros - só para fazê-lo humilde e, portanto, 
mais aberto para Mim, Jesus Cristo. Eu vou deixá-lo ver a 
simplicidade do mundo em toda a sua beleza gloriosa, 
como criada pelo Meu Pai, para seduzi-lo para longe de 
falsidades, que arruinar a sua vida. Eu vou, por meio de 
crianças, mostrar-lhe a importância de colocar as 
necessidades daqueles, que confiam nele, antes de suas 
próprias necessidades. Eu vou fazê-lo rir, mostrar-lhe 
grandes atos de bondade, através de almas puras, e vou 
mostrar-lhe exemplos da sua própria fraqueza, de modo 
que ele sabe que ele não é maior que Deus. Eu posso 
deixá-lo ficar doente, se isso fizer render-se a Mim e, 
nestes casos, então a Minha Misericórdia estará no seu 
auge. Pois são estas almas que estão mais propensas a 
recorrer a Mim e, em seguida, elas vão e podem ser 
salvas por Mim. 
Quanto esforço é feito por Mim, seu amado Jesus 
Cristo, para levar cada um de vocês para a segurança 
dos Meus Braços – Meu Refugio! E quantos de vocês 
ainda vão virar para o outro lado e Me ignorar! 
Eu intervenho por meio de mensagens, dadas a videntes e 
visionários genuínos, e estes converteram milhões. Eu 
envio sinais; Eu derramo Graças do Céu; Eu trago-lhes 
Dons por intermédio dos Santos Sacramentos e milhões 
se converteram. Infelizmente, não suficientes se voltaram 
para Mim e é por isso que Eu não vou descansar, até que 
todos os sinais, cada milagre, cada Presente, todas as 

profecias e cada Intervenção for esgotada, antes de Eu vir 
a julgar. 
Vai ser um dia triste, se aqueles, que recusam Meus 
Presentes e Minha Intervenção, têm que ficar diante de 
Mim no Grande Dia e ainda negar-Me! Mesmo assim, 
quando Eu lhes der a chance de colocar o seu orgulho de 
lado e vir a Mim, eles ainda recusam. Até então, não 
haverá mais nada que Eu possa fazer para trazê-los a 
Vida Eterna, pois não vão acolhê-la. Vocês podem se 
perguntar por que este é o caso, e por isso Eu vou 
explicar: 
Quando o diabo tenta a alma, leva-se algum tempo, antes 
que ele ganha uma posição forte dentro da pessoa. Mas 
uma vez que ele a devora, ele dita cada movimento que a 
pessoa faz - como ela pensa, como ela se comunica com 
as pessoas, como ela peca e do tipo de pecado, que ele 
quer que a alma comete. O maior domínio, que Satanás 
tem sobre elas, é convencê-las de que Deus é mal. 
Satanás vai convencer a alma, que ele é Deus e que 
Deus é, de fato, o mal. É assim, que estas almas serão 
destruídas, através da astúcia desonesta e da 
manipulação do diabo. Tão escuras estas almas vão 
tornar-se, que, para ficar na Minha Luz, vai ser 
extremamente doloroso para elas e elas vão esconder 
seus rostos de Mim. Minhas Lagrimas terão deixado até 
então, mas Minha Tristeza nunca será terminada. 
Seu Jesus 
 
1077. Deus Pai: Porque este é o período 
final - o capítulo final do cumprimento da 
Minha Santa Vontade 
Recebido quinta-feira, 13 de março de 2014, 20:45 
 
Minha querida filha, Minha Proteção estender-se agora 
sobre todos os Meus filhos no mundo, que Me amam. 
Eu faço isso em abundância, por causa das ameaças, 
que a Humanidade enfrenta durante este tempo na 
história. 
Meus filhos, vocês devem rezar por cada um daqueles, 
que estão perdidos para Mim! Eu anseio por eles. Eu 
imploro o seu amor. Eu choro por eles. Eu espero pelo dia, 
em que eles vão entender o Meu Pacto, criado por Mim no 
início. Pois este é o período final - o capítulo final do 
cumprimento da Minha Santa Vontade. Foi por Meu Pacto, 
que Eu dei ao homem o tempo necessário, para chegar a 
seus sentidos e reconhecer a si mesmo, para que ele 
saiba o que ele é e o que ele não é. O homem foi criado 
por Minha Mão amorosa, em Minha Própria Imagem. Eu 
inundei a sua alma com Meu Amor, Eu dei-lhe total 
liberdade, através do Meu Dom do livre arbítrio e livre 
escolha. Eu nunca quis que o homem retribuísse o seu 
amor por medo de Mim. Eu só queria que ele Me amasse, 
assim como Eu o amava. Eu criei Meus Anjos antes do 
homem, para servir-Me, mas por causa do Meu Amor por 
eles, eles também receberam o Dom do livre arbítrio. 
Foi por causa da traição de Lúcifer, que o homem sofreu. 
Ele, Lúcifer, foi amado e favorecido por Mim. Ele foi 
legado com dons e poderes extraordinários e muitos Anjos 
serviram sob ele. Quando Eu criei o homem, Lúcifer 
entrou em uma raiva de ciúmes. Ele não podia suportar, 
que Eu amasse Meus filhos em tal grande medida e assim 
ele começou a separar-Me dos Meus filhos. Ele tentou 
Adão e Eva, e isso significava, que eles, por sua livre 
vontade, negaram Meu Poder e pensavam - assim como 
Lúcifer fez - que poderiam atingir o Meu Poder e 
reivindicar um pedaço da Minha Divindade. 
Lúcifer, junto com seus anjos leais - todos eles cometeram 
atrocidades contra os Meus filhos - antes e agora - foram 
lançados no abismo para a eternidade. Mas por causa de 
seu livre arbítrio - dado por Mim livremente e com Amor à 
Humanidade, Eu nunca exigi a devolução do livre arbítrio. 
Então, Eu criei o Pacto, para ganhar de volta suas 
almas, através dos Meus Planos para resgatá-los. Eles 
receberam enormes favores de Mim. Eu enviei profetas 
para adverti-los dos perigos de ceder à tentação do diabo. 
Eu dei-lhes os Dez Mandamentos, para orientá-los e 
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ajudá-los a viver de acordo com Minha Vontade. Eu enviei 
Meu único Filho, tirado da Minha Própria Carne, para 
trazer-lhes a liberdade do inferno. Eles não iriam aceitar 
isso, mas a Sua morte na Cruz foi o ponto da virada no 
Meu Plano do Pacto Final. 
O Livro da Verdade é a última parte da Minha 
Intervenção, antes do Dia Final, quando Eu trouxer 
todos os Meus filhos juntos e de volta para o Paraíso, 
que Eu criei para eles, em primeiro lugar. Aqueles, que 
ouvem a Verdade e que permanecerem fieis a Minha 
Santa Palavra, vão encontrar grande favor Comigo. 
Aqueles, que não vão, ainda encontrarão favor Comigo, 
através da vida que levam, através do amor que mostram 
aos outros e sua pureza de alma. Eu vou recebê-los, uma 
vez que eles confirmarem aceitar a Mão de Misericórdia, 
que será estendida a eles por Meu Filho. 
A fase final do cumprimento do Meu Pacto vai ser uma 
fase dolorosa. Devido à influência de Satanás e seus 
demônios, muitas pessoas serão enganadas em adorá-lo 
e todos os seus servos, que caminham entre vocês. Eu 
vou tolerar o sofrimento das almas e as dificuldades, que 
serão suportadas por muitas pessoas inocentes, mas 
apenas por um curto período de tempo. Depois, Eu vou 
varrer os Meu inimigos da face da Terra. Eu prometo a 
vocês, queridos filhos, que vou aliviar sua dor, tristeza e 
medo, legando-lhes poderosas Graças e Bênçãos. Vocês 
estarão protegidos pelo círculo da Minha Hierarquia dos 
Anjos. 
Para pedir-Me para dissolver seu medo e tristeza e 
conceder-lhes a liberdade da perseguição, por favor, 
rezem esta oração: 
 
Cruzada de Orações (140): Proteção pela Hierarquia 
dos Anjos 
 
Querido Pai, Deus de toda a Criação, Deus o 
Altíssimo, concedei-me a Graça e a Proteção através 
da Vossa Hierarquia de Anjos! Capacitai-me a me 
concentrar no Vosso Amor para cada um dos Vossos 
filhos, não importa como eles Vos ofendem. Ajudai-me 
a espalhar a notícia do Pacto Final, para preparar o 
mundo para a Segunda Vinda de Jesus Cristo, 
sem medo no meu coração! Concedei-me Vossas 
Graças e Bênçãos especiais para me elevar acima da 
perseguição, infligida a mim por Satanás, seus 
demônios e seus agentes na Terra! Nunca me 
permitais temer Vossos inimigos! Dai-me a força de 
amar meus inimigos e aqueles que me perseguem em 
Nome de Deus! Amém. 
 
Filhos, vocês devem permanecer fortes neste momento! 
Nunca ouçam o ódio e o veneno, que cobrirá a Terra, por 
causa da infestação que virá! Se vocês ignorá-lo, vocês 
podem servir-Me da forma mais benéfica, sem qualquer 
malícia em seus corações. 
Preparem-se, porque muita raiva está prestes a entrar em 
erupção no mundo, que será dirigido a Mim, Deus o 
Altíssimo, e a Meu Filho amado, Jesus Cristo! Rezem por 
aqueles, que serão sugados num vácuo de mentiras, que 
trará somente tristeza para eles. 
Permanecem em Mim, Comigo e para Mim! 
Seu amado Pai, Deus o Altíssimo 
 
1078. Será somente quando a Sagrada 
Eucaristia for abolida completamente, que 
o Anticristo entrará na Minha Igreja 
Recebido sábado, 15 de março de 2014, 20:10 
 
Minha muito amada filha, como a apostasia ondula 
através da Minha Igreja, o maior teste de todos será 
colocado diante de todos aqueles, que Me servem 
dentro dela. As crises dentro da Minha Igreja na Terra 
significam, que muitos sacerdotes vão sofrer um terrível 
dilema. A fé de muitos deles já foi abalada e eles terão 
de escolher, se querem ou não aceitar uma nova 
doutrina substituta, que irá substituir a Palavra, ou 

manter-se fieis à Verdadeira Fé. Até mesmo os mais 
devotos entre eles serão confundidos pelas vozes dos 
impostores e eles vão começar a questionar a relevância 
dos Meus Ensinamentos no mundo de hoje, onde o 
pecado não será mais declarado de qualquer significado. 
O caminho está sendo preparado para as sementes a 
serem semeadas e o filho de Satanás em breve estará 
pronto para abraçar a nova igreja falsa. Minha Igreja 
sofrerá um período terrível de escuridão e a Minha 
Crucificação vai ser suportada por toda alma, que 
permanecer fiel a Mim. Meus inimigos vão fazer 
declarações arrebatadoras e radicais, exigindo que tudo, 
que é um insulto para o Meu Santo Nome, seja declarado 
aceitável aos olhos da Minha Igreja. Poucos do clero 
lutarão contra a profanação, por causa do pecado da 
covardia, mas saibam isso: Se eles participarem em 
falsos sacrifícios, falsos sacramentos e falsos 
ensinamentos, que eles então vão tentar impor aos Meus 
seguidores leais, Eu vou declará-los a não ser mais aptos 
para estar diante de Mim. 
Grande parte dos danos, que será infligida aos cidadãos 
comuns, será pelas mãos daqueles, que entraram Minha 
Igreja por falsos meios. Quando eles dizem a vocês que 
Meu Corpo significa algo diferente do Meu Corpo 
físico, saibam então, que a “santa comunhão”, que 
vocês receberão, não vai ser de Mim! Vocês nunca 
devem permitir que eles mudem o sentido da Sagrada 
Eucaristia! Será somente quando a Sagrada Eucaristia 
for abolida completamente, que o Anticristo entrará na 
Minha Igreja e assumi-la. Este é o dia, em que vocês vão 
saber, que o mundo da política irá fundir-se com as igrejas 
Cristãs, em todos os lugares, e que Eu não vou mais estar 
Presente dentro delas. Minha Igreja, no entanto, nunca 
pode morrer e então vão ser Meus Remanescentes, que 
vão manter a Minha Luz brilhando e a Minha Presença 
viva e muitos vão ter que procurar Igrejas escondidas, e 
aqueles Meus servos sagrados, que, pela Graça de Deus, 
conseguem manter intacta a Minha Igreja. 
Nunca assumam que o filho de Satanás, o Anticristo, 
vai aparecer de forma agressiva ou como um ditador 
mal, pois isso não vai ser o seu estilo. Em vez disso, 
ele vai ter muitos amigos. Ele será amado por muitos 
governos, bem como os inimigos dentro da Minha Igreja, 
que vão aplaudir cada movimento seu, vocalmente, até 
que a ele for dada uma posição honorária dentro da Minha 
Igreja. Cardeais, bispos e outros membros da Minha Igreja 
vão falar dele constantemente e elogiá-lo em suas 
homilias. Seu poder de sedução será tão grande, que vai 
ser hipnótico. Ele vai, pelo poder sobrenatural de Satanás, 
atrair todos aqueles, que tomam decisões dentro da Minha 
Igreja, até que, com o tempo, eles se dobrarão diante 
dele, como se ele fosse Eu. 
Será através de membros ambiciosos do clero, que 
caíram em sua fé, mas que ainda, no entanto, são 
abençoados com o Dom das Ordens Santas, que o 
Anticristo vai ganhar potência extra. Ele vai tirar destes 
Meus pobres traidores equivocadas, o último segmento de 
poder, a partir de dentro da Minha Igreja, até que esteja 
pronta para ele entrar como seu novo líder. Durante todo 
esse período de trevas, Meus inimigos vão, com uma 
forma suave e encantadora, ter uma capacidade 
extraordinária, para apresentar mentiras como sendo a 
Verdade. Somente aqueles, que continuam a rezar por 
proteção e que denunciam Satanás, em todas as 
maneiras que lhes foi ensinado, serão capazes de escapar 
das garras do Anticristo. Seu Jesus 
 
1079. O Paraíso, criado por Meu Pai para 
Seus filhos, está para ser devolvido a eles, 
enfim, em toda a sua Glória original 
Recebido domingo, 16 de março de 2014, 18:00 
 
Minha muito amada filha, quando o Verbo se fez Carne, 
através do Meu nascimento, isso significava que a Santa 
Palavra de Deus se materializou, como profetizado no 
Livro do Meu Pai. 
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A Palavra de Deus é muito clara e nunca muda. Ela vai 
durar para a eternidade. Qualquer um, que rasga a 
Palavra de Deus em partes e altera-la, para atender a si 
mesmo ou a outros, é culpado de heresia. Quando Eu vim 
ao mundo, os filhos de Deus - e especialmente Seus 
servos aprendidos nos Seus Templos na Terra - 
conheciam as profecias contidas no Livro do Meu Pai. Não 
era segredo que Meu Pai iria enviar Seu Messias, para 
redimir a Humanidade, e este fato foi ensinado nos 
templos e incluído em cada leitura das Sagradas 
Escrituras. Tudo, que vem do Meu Pai, é a Verdade. Ele 
não mente. A Palavra de Deus é lançado em pedra. O que 
Meu Pai disse no início, vai acontecer. O que Ele 
prometeu, será cumprido, independentemente se a 
Humanidade está aceitando o fato ou não. 
Meu Pai deu ao mundo a Sua Palavra, depois Sua Carne, 
através do Meu nascimento - Seu único Filho Jesus Cristo 
- e, em seguida, prometeu ao homem a Salvação Eterna. 
Cada Palavra contida na Bíblia Sagrada, como foi dada no 
seu formato original, incluindo o Livro do Apocalipse, é a 
Verdade. Portanto, a Promessa do Meu Pai para o 
mundo, que Ele enviaria Seu Filho novamente - só que 
desta vez para julgar os vivos e os mortos - nunca 
deve ser rejeitado! O período antes deste Grande Dia 
será turbulento, e detalhes do tempo, que levará para 
Minha Segunda Vinda, estão contidos no Livro do 
Apocalipse, como ditado a João pelo Anjo do Senhor. 
Dizer que vocês aceitam uma parte do Livro do Meu Pai e 
não o outro, é negar a Palavra de Deus. Vocês não podem 
aceitar uma parte da Verdade e declarar o resto da 
Palavra de Deus ser uma mentira! O Livro da Verdade foi 
predito para Daniel e, em seguida, dado em partes 
para João Evangelista. Muito do que está contido no 
Livro do Apocalipse ainda está para se desenrolar. 
Muitas pessoas temem o seu conteúdo e, como tal, vão 
tentar negá-lo, pois a Verdade é uma pílula amarga para 
engolir. E, no entanto, a Verdade, quando for aceita, é 
algo que vocês podem agarrar muito mais facilmente, 
porque com ela vem a clareza. Clareza significa, que 
vocês podem se preparar mais facilmente e com a paz em 
suas almas e alegria em seus corações, porque vocês 
saberão que Eu Estou vindo, para renovar o mundo. 
Vocês saberão que o Paraíso, criado por Meu Pai para 
Seus filhos, está a ser devolvido a eles, enfim, em toda a 
sua Glória original. 
Nenhum homem pode realmente entender o Livro do 
Apocalipse, pois nem todo evento é registrado em 
detalhes ou em sequencia, e nem foi destinado a ser. 
Mas saibam disso: Vocês podem ter certeza, que este é o 
período, em que o reino de Satanás morre e como ele 
chega ao fim, ele vai fazer tudo o que ele pode contra 
Mim. Ele vai fazer isso por se infiltrar na Minha Igreja na 
Terra, a partir de dentro. Ele vai roubar almas de Mim e 
profanar o Meu Corpo, a Sagrada Eucaristia. Mas Eu Sou 
a Igreja e Eu vou guiar o Meu povo. Satanás não pode 
destruir-Me, pois isso é impossível. Ele pode, no entanto, 
destruir muitas almas, enganando-as a acreditar que ele 
sou Eu. 
Assim como o mundo estava preparado para Minha 
Primeira Vinda, assim também é agora a ser preparado 
para a Minha Segunda Vinda. Para aqueles, que se 
opõem a Mim, em Meus Esforços para salvar almas e que 
abraçam Meus inimigos, saibam disso: Vocês nunca vão 
derrotar o Poder de Deus! Vocês nunca vão destruir a 
Palavra! E se vocês profanarem o Meu Corpo, vocês não 
vão ser autorizados a permanecer de pé! 
Quando as profecias, que estão contidos no Livro do 
Apocalipse, se desdobram, vocês não devem desesperar-
se, pois tenham certeza de que o Amor de Deus para 
Seus filhos significa, que Ele vai tratar seus inimigos 
duramente e se esforçar para trazer todos os Seus filhos, 
que Me reconhecerem, Seu único Filho, para o Seu Divino 
Céu de Paz. E enquanto os inimigos de Deus vão roubar 
as almas de muitos, através de um verniz de encanto e 
engano, muitas pessoas vão desprezar a Verdadeira 
Palavra de Deus. 

Para aqueles, que estão abençoados com a visão: não 
tenham medo dos Meus inimigos, mas da Ira de Deus, 
quando desce sobre aqueles, que tentam roubar as almas 
daqueles, que se deixam enganar sobre o que está 
ocorrendo! 
O Amor de Deus é Todo-Poderoso e Sua Fidelidade para 
a sobrevivência de cada pessoa é infinita. Mas Seu 
Castigo sobre os Seus inimigos é tão feroz como é final. 
Seu Jesus 
 
1080. É muito melhor suportar dor em Meu 
Nome, do que para ser glorificado por 
pecadores para fazer mal aos Meus Olhos 
Recebido terça-feira, 18 de março de 2014, 16:20 
 
Minha muito amada filha, que ninguém se envergonha da 
perseguição, que pode enfrentar, quando ele Me defende 
como ser Cristão! Vocês nunca devem temer perseguição 
em Meu Santo Nome, porque, quando vocês acharem que 
são criticados por falar a Verdade, saibam, então, que são 
verdadeiros servos Meus. 
Somente aqueles, que estão em Mim e Comigo, sofrem 
ridículo ou ódio em Meu Nome. Aqueles de vocês, que 
são verdadeiramente Meus e renderem a sua vontade 
para que se torne a Minha, vão sofrer mais. Vocês 
sempre devem entender que, quando o ódio contra 
qualquer um dos Meus amados seguidores está mais 
intensa, vocês podem ter certeza que este é o 
momento quando a Minha Presença é mais forte. É 
muito melhor suportar dor em Meu Nome, do que para ser 
glorificado por pecadores para fazer mal aos Meus Olhos! 
Meus queridos seguidores, deixem-Me assegurá-los que 
a Minha Mão está guiando-os, todos os dias, nesta, 
Minha última Missão na Terra! Minha Palavra vai agitar 
as suas almas e as almas de todos estes bilhões, que 
irão segui-los – pois em breve o mundo vai ouvir a 
Minha Voz. Que nenhum obstáculo fica no seu caminho, 
quando vocês falam de Mim; quando lembram as pessoas 
dos Meus Ensinamentos e quando vocês lembram Meus 
santos servos da sua obrigação de permanecer fieis a 
Minha Palavra, contida nos Santos Evangelhos! 
Quando pedirem vocês a denunciar-Me, seja através da 
(versão alterada da) Sagrada Eucaristia ou através de 
uma versão alterada da Bíblia Sagrada, vocês devem 
recusar-se a fazer isso, abertamente e sem vergonha! 
Vocês devem defender a Palavra, recusando-se a aceitar 
mentiras em Meu Nome! A fim de protegê-los dos 
perseguidores, que vão infligir ultrajes contra a Minha 
Igreja e contra todos aqueles, que permanecerem fiéis 
à Palavra de Deus, por favor, rezem esta Cruzada de 
Orações: 
 
Cruzada de Orações (141): Proteção contra a 
perseguição 
 
Querido Jesus, defendei-me na minha batalha  
para permanecer fiel à Vossa Palavra a qualquer 
custo! Protegei-me contra Vossos inimigos! Protegei-
me dos que me perseguem por causa de Vós! 
Compartilhai minha dor! Facilitai meu sofrimento! 
Erguei-me na Luz da Vossa Face, até o Dia em que 
Vós vierdes de novo, para trazer a Salvação Eterna 
para o mundo! Perdoai os que me perseguem! 
Usai o meu sofrimento para expiar seus pecados, 
para que eles possam encontrar a paz em seus 
corações e receber-Vos com remorso em suas almas, 
no último Dia! Amém. 
 
Vão e se consolam com a esperança de que Eu vou levar 
todos os Meus inimigos e aqueles, que perseguem 
qualquer um de vocês em Meu Nome, para o Refúgio da 
Minha Misericórdia. 
Seu Jesus 
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1081. Aqueles, que Me amaldiçoam, serão 
amaldiçoados 
Recebido quarta-feira, 19 de março de 2014, 16:05 
 
Minha muito amada filha, quando Me refiro aos Meus 
inimigos, Eu sempre falo daqueles, que, através de 
meios ilícitos, tentam roubar almas de Mim. Refiro-Me, 
em particular, para aqueles, que usam a fachada de 
santidade, para enganar deliberadamente as almas a 
cometer o pecado. Quando alguém tenta seduzir uma 
outra alma em acreditar falsidades sobre Minha Santa 
Palavra, dado ao mundo por meio do Livro do Meu Pai, 
então ele é um inimigo Meu. 
O máximo de dor Eu suporto pelas mãos daqueles, 
que professam ser Meus devotos seguidores e que se 
vangloriam de seu conhecimento de Mim. Quando 
estas pessoas tentam ferir os outros e pensam nada em 
admoestando-os em Meu Nome, então este é mais 
doloroso para Mim. Eu encontro almas, que estão 
fechadas para Mim e Eu as atraí de várias maneiras na 
Minha direção e Eu não incluo apenas aqueles, que já 
fazem parte da Minha Igreja na Terra. Eu busco sempre 
aqueles, que se espalharam, que estão perdidas e que 
não podem ver, em primeiro lugar. Elas são as primeiras 
almas que Eu busco e elas são as, que, nas mãos 
erradas, podem ser enganadas. 
Peço-lhes que sempre se lembrem daquelas nações, 
daquelas religiões, daquelas sem qualquer crença em Mim 
- sempre - em suas orações! Por favor, recebem-nas, 
assim como Eu faria! Nunca tentam forçar suas opiniões 
sobre eles ou intimidá-los em Meu Nome! Sempre 
cheguem até eles com amor e generosidade, pois eles 
são tão importantes para Mim como os mais devotos entre 
vocês! Não importa a quem vocês chegar, saibam que 
nenhum entre vocês é mais merecedor do que o outro, 
porque todos vocês são pecadores. 
Todos os filhos de Deus, com o tempo, testemunharão a 
Verdade final de Seu Plano para cumprir o Seu Pacto. 
Todos vão saber a Verdade e, em seguida, eles vão achar 
mais fácil aceitar a Minha Mão de Misericórdia. Neste dia, 
pessoas de todas as religiões, credos, cores e 
nacionalidades verão a evidência da Minha Existência. 
Aqueles, que deixarem cair as barreiras, que colocavam 
entre eles e seu Criador, vão chorar de gratidão, porque 
afinal eles vão testemunhar o Amor de Deus. E, como 
vocês planejam e se preparam para os próximos tempos, 
saibam que, não importa que obstáculos são colocados 
antes de vocês nesta marcha para a Salvação Eterna, 
Meus inimigos serão tratados com a maior severidade. 
Aqueles, que Me amaldiçoam, serão amaldiçoados. 
Aqueles, que lutam contra o Plano do Meu Pai para 
salvar almas, serão derrotados. E aqueles, que 
perseguem os filhos de Deus e ficam no caminho do 
Senhor, vão, eles mesmos, ser perseguidos pelo 
servo, a quem pagaram a sua fidelidade. Nada vai ficar 
no Meu Caminho, pois isso é impossível. Pelo Poder de 
Deus, todos os inimigos serão destruídos e todos aqueles, 
que proclamam as palavras, atos e ações do Anticristo, 
serão lançados para fora, e o Reino de Deus será, então, 
concluído. Seu Jesus 
 
1082. Se levantará um exército temível, 
como nunca foi visto antes 
Recebido quinta-feira, 20 de março de 2014, 21:42 
 
Minha muito amada filha, o mundo está à beira de muitas 
guerras e estas terão muitas repercussões sobre a 
velocidade com que a Igreja vai entrar em erupção. Será 
durante qualquer negociação final de paz, que terá lugar 
depois de muita carnificina e destruição, que muitas 
pessoas vão se sentir desamparadas, sozinhas, com 
medo e sem qualquer liderança real. Será por causa dos 
elos fracos no mundo político, que o mundo vai ser mais 
vulnerável. Devido a isso, se levantará um exército 
temível, como nunca foi visto antes. Como o mundo 
se fragmentará, assim também fragmentarão muitas 

igrejas. Então, quando tudo parece sem esperança, 
um grupo unificado, composto por líderes políticos e 
líderes das Igrejas Cristãs, será criado sob uma 
organização mundial (one-world organization) - a 
partir da qual vai brotar uma nova abominação: uma 
nova religião mundial. 
Todos estes eventos ocorrerão em etapas. Seu dever, 
Meus amados seguidores, é a Mim, como Eu os guia, pois 
há apenas um caminho para a paz e segurança, e que é 
por Mim, Jesus Cristo. Eu vou guiá-los através dos 
espinhos, da dor e do horror da abominação da 
desolação. Vocês estarão seguros, se agarrarem-se a 
Mim. 
Seja forte, Minha querida filha, durante estas provações 
difíceis, pois será através da sua força e coragem, que Eu 
vou ser capaz de mostrar o Caminho da Verdade, quando 
o mundo está virado de dentro para fora, por causa da 
maldade provocada pelo amor ao poder e corrupção, que 
vai trazer estas guerras e depois a Grande Guerra. 
Movam-se rapidamente e dedicam suas vidas à oração 
e para a proteção da Minha Igreja na Terra! Meus Dons 
vão proteger cada um de vocês e Eu vou sempre 
responder àqueles, que Me procuram, neste momento 
de grande turbulência pela frente. Quando estes 
eventos se desdobram, Meu Exército na Terra vai 
aumentar. Aqueles, que se opõem a esta Missão, vão 
seguir-Me, pois então eles já não serão capazes de negar 
a Verdade - quando eles acham que eles também vão 
sofrer a perseguição a ser enfrentada pelos Cristãos em 
toda parte, quando eles têm que suportar o reinado do 
Dragão. Sua única esperança será seguir-Me, o seu 
Jesus, nessa fase, pois só por Mim eles serão capazes de 
vir ao Reino do Meu Pai. Seu Jesus 
 
1083. Uma vez que uma alma é criada por 
Meu Pai, ela vai durar para a eternidade 
Recebido sábado, 22 de março de 2014, 14:00 
 
Minha muito amada filha, a morte nunca deve ser temida, 
se vocês aceitam Minha morte na Cruz. A morte é 
apenas um momento de passar deste mundo para a 
Casa do Reino do Meu Pai. Temer a morte é negar a 
Minha Misericórdia, porque Eu vou salvar cada alma que 
Me reconhece e que Me pede para perdoar seus pecados. 
Uma vez que uma alma é criada por Meu Pai, ela vai durar 
para a eternidade. Ela vai ter a Vida Eterna, se a alma vai 
permitir-Me para reivindicá-la. Caso contrário, ela será 
perdida para Satanás, se a alma Me nega, quando ela 
sabe Quem Eu Sou. 
A morte de uma alma na Terra é tão natural quanto o 
nascimento. Quando uma alma deixa o corpo e vem a 
Mim, ela será preenchida com uma abundância de 
Graças e será envolvida na família do Meu Pai - Seu 
Reino, que é preenchido com muito amor, alegria e 
felicidade, nunca pode ser alcançado na Terra. Muitos 
de vocês, que experimentaram amor, alegria e felicidade 
em suas vidas, têm apenas saboreado um pequeno 
pedaço do que a Vida Eterna é. Vocês devem se esforçar 
sempre, com alegria em seus corações, para o momento 
quando vocês vão entrar no Reino do Meu Pai, porque 
isso é de saudar - não de temer! 
Se vocês tiverem que enfrentar a morte ou se um ente 
querido tem que enfrentar a morte, então sempre 
recorrem a Mim, seu Jesus, para obter ajuda! Quando 
vocês fizerem Eu vou levantá-los em espírito, enxugar 
suas lágrimas, banir todo o medo dos seus corações, se 
vocês recitarem esta oração: 
 
Cruzada de Orações (142): Preparação para a morte 
 
Meu querido Jesus, perdoai-me os meus pecados! 
Purificai a minha alma e preparai-me para entrar no 
Vosso Reino! Concedei-me as Graças para eu me 
preparar para a minha unificação Convosco! Ajudai-
me a superar qualquer medo! Concedei-me a coragem 
para preparar a minha mente e a minha alma, 
de modo que eu seja digno de estar diante de Vós! 
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Eu Vos amo. Eu confio em Vós. Eu me dou a Vós em 
corpo, mente e alma para a eternidade. Deixai que a 
Vossa Vontade seja a minha  e libertai-me da dor, das 
dúvidas ou da confusão. Amém. 
 
Eu congratulo-Me com todas as almas, que rezam esta 
oração, sem exceção. Minha Misericórdia é estendida, 
especialmente, para almas que estão enfrentando a 
morte, mas que não acreditam em Mim, se elas dizem 
esta oração três vezes por dia, em seus últimos dias. 
Seu Jesus 
 
1084. Qual é a vantagem para Mim, se um 
homem é trazido diante de Mim, arrastando 
e chutando os calcanhares? É inútil. 
Recebido domingo, 23 março de 2014, 11:30 
 
Minha muito amada filha, é importante estender o amor de 
qualquer um de vocês tem para a sua família, fora da sua 
casa. Eu exorto todos vocês para ver aqueles, que 
vocês conhecem, aqueles que vocês não conhecem, 
seus inimigos, assim como as pessoas próximas a 
vocês, assim como vocês fariam, se fossem seus 
irmãos naturais. Muitas pessoas se esqueceram de 
como amar os outros, assim como Eu os amei. Não é fácil 
amar os estranhos, mas Eu digo a vocês: sejam gentis 
com os outros e mostram-lhes respeito, mesmo que eles 
os rejeitam. Acima de tudo, vocês têm que mostrar-lhes 
caridade! Vocês devem cuidar as necessidades dos 
outros, assim como se Eu os enviei para cuidar deles 
diretamente! 
Quando Eu lhes dei a Minha Palavra, era Meu Desejo que 
todas as almas sejam salvas. A fim de ser salvo, vocês 
não devem ser egoístas e atender apenas as suas 
próprios almas! Vocês, Meus amados seguidores, têm o 
dever de compartilhar os Dons que Eu trago agora, 
através destas Mensagens, para os outros! 
Compartilhem Meu Amor com os outros e, especialmente, 
seus inimigos! Rezem por todos aqueles, que precisam da 
Minha Intervenção! Tratem-nos com paciência! Quando 
vocês derem-lhes Meus Dons, Minhas Orações e a 
Proteção do Selo do Deus Vivo, então vocês devem se 
retirar e permitir-lhes tempo, para voltarem-se a Mim. 
Eu não os instruo para forçar as pessoas a aceitar o Livro 
da Verdade. Por seu livre arbítrio, será sua própria 
escolha, se eles querem ouvir-Me ou não. Assegurem 
aquelas pessoas, que cada Intervenção será feita por 
Mim, Jesus Cristo, para conquistar suas almas! Os mais 
fracos dentre eles irão responder, de alguma forma, ao 
Meu Chamado. Aqueles, que têm ódio em suas almas 
para Comigo, vão encontrar, em algum momento, um 
abrandamento de seus corações e elas não vão entender 
o porquê disso. Portanto, vocês devem sempre trazer-Me 
almas, através do amor e da paciência! 
Qual é a vantagem para Mim, se um homem for trazido 
diante de Mim, arrastando e chutando os calcanhares? É 
inútil. As Cruzadas de Orações, que Eu dei ao mundo, 
são tão poderosas, que, através do Amor de Deus, às 
almas de todos aqueles, para quem vocês rezam, será 
mostrado grande Amor, Compaixão e Misericórdia por 
Mim. Tudo o que vocês têm que fazer, é dar-lhes as 
Orações e, em seguida, pedir-Me para levar estas almas a 
Mim. Pois Eu nunca rejeito o pecador, que tem mais 
necessidade da Minha Misericórdia. Seu Jesus 
 
1085. Deus Pai: A fome, que vai agarrar o 
mundo, quando o terceiro selo será aberto, 
não vai limitar-se a falta de alimento para o 
corpo 
Recebido segunda-feira, 24 de março de 2014, 15:33 
 
Minha querida filha, a fome, que vai agarrar o mundo, 
quando o terceiro selo será aberto, não vai limitar-se a 
falta de alimento para o corpo. A fome, sobre que falo, 
será a fome do espírito, pois todos os vestígios da 

Verdade será apagada pelos inimigos, que se infiltram 
na Igreja, criada na Terra pelo Meu Filho, Jesus Cristo, 
em união com o Seu Corpo. 
Em breve, a Verdade vai se tornar confusa e o Espírito 
Santo será substituído pelo espírito do mal. Aqueles, 
que vão espalhar a nova forma da falsa evangelização, 
serão responsáveis por reter o Alimento da Vida dos Meus 
filhos. Se estão sedentos da Verdade, vocês terão pouco 
para nutrir as suas almas e depois, com o tempo, vocês 
vão cair no paganismo. Eu Estou intervindo em todas as 
etapas do processo, pelo qual vocês serão levados ao 
erro. Todo esforço será feito por Mim e Eu vou, por meio 
da Misericórdia do Meu Filho, trazer para muitos dos Seus 
servos sagrados as Graças que precisam, para discernir a 
Verdade da ficção. 
Como Eu vou atraí-los para longe do inimigo, muitos de 
vocês vão achar que é difícil manter-se fiel à Palavra de 
Deus. Vocês vão ser atormentados por dúvidas, a falta 
de coragem para aderir à Santa Palavra e um terror de 
ser declarado um traidor da Igreja. A batalha pelas 
almas será tão intensa, como era na época do Meu Filho 
na Terra. A maior dificuldade vai ser provocada por causa 
do fracasso da parte dos santos servos do Meu Filho, para 
detectar a fraude em suas próprias fileiras. E assim, eles 
vão, por causa de sua fé morna e falta de discernimento, 
levar muitos dos seus companheiros de clero em grave 
erro, como predito. 
Eu declaro a vocês que o tempo é curto. Não será 
concedido a vocês o tempo necessário, para levar todos 
os Meus filhos nos Braços Misericordiosos do Meu Filho. 
Para aqueles de vocês, que têm o privilégio de ter 
recebido a Graça de conhecer o Dom do Livro da 
Verdade, muito se espera de vocês por isso! Através 
de sua fé e confiança em Mim, seu amado Pai, vocês vão 
ajudar a levar Meus filhos de volta, de modo que eles vão 
aceitar prontamente a Intervenção do GRANDE ALERTA, 
quando Meu Filho abraça o mundo dentro dos Raios da 
Sua Misericórdia. 
Estes tempos estão sobre vocês e é hora de pegar sua 
armadura e lutar pela Verdadeira Palavra - a Verdade - 
que deve ser conservada! Sem a Verdade não há vida. 
Seu Pai, Deus o Altíssimo 
 
1086. Mãe da Salvação: Peçam-Me, a sua 
amada Mãe, para dar-lhes a força para 
continuar e para proteger a Missão de 
Salvação 
Recebido terça-feira, 25 de marco de 2014, 15:30 
 
Meus queridos filhos, quando Deus Me escolheu como 
Mãe do Seu Filho Unigênito, foi para que Eu pudesse dar 
glória a Deus, servindo-O, de entregar ao mundo o tão 
esperado Messias. Eu era apenas uma humilde serva, 
então, como Eu sou agora. 
Lembrem-se sempre que, quando vocês servem a Deus, 
em Seu Plano para trazer Salvação Eterna para o mundo, 
vocês são simplesmente Seus servos. Para servir a Deus 
requer um profundo sentimento de humildade. Não pode 
ser de qualquer outra forma. Esta Missão, a Missão final, 
sancionada pelo Meu Pai no Seu Plano, para trazer a 
Salvação Final para Seus filhos, vai atrair milhões de 
almas para servi-Lo. Eles virão de todos os cantos da 
Terra. Muitos não estarão conscientes de sua vocação, 
até rezarem as Cruzadas de Orações. Será através do 
recital das Cruzadas de Orações, que o Espírito Santo vai 
arrebatar estas almas e então elas estarão prontas para 
carregar a Cruz do Meu Filho. 
Se vocês realmente servem o Meu Filho e virem em 
Seu auxílio, para que Ele possa trazer a salvação a 
todos os pecadores, então vocês vão ter que aceitar o 
peso da Cruz. Quando vocês servem o Meu Filho, mas 
depois se ressentem do sofrimento que isso levará, isso 
fará com que a barreira, que protege contra o mal, 
quebrar. 
Satanás nunca vai incomodar aqueles, que seguem falsos 
videntes ou seus seguidores, porque ele sabe, que eles 
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não produzem frutos. Ele vai, no entanto, no caso de 
missões autênticas, atacar com crueldade severa. Ele vai 
usar almas fracas, atingidas com o pecado do orgulho, 
para assaltar verdadeiros discípulos do Meu Filho. Para 
aqueles, que responderem a Mim, a Mãe da Salvação, o 
seu ódio será mais evidente, quando a Minha Medalha de 
Salvação for disponibilizada em todo o mundo. 
A Medalha de Salvação irá converter bilhões de almas 
e, portanto, todos os esforços serão feitos pelo 
maligno, para impedi-la. Vocês vão ver através de tais 
ataques o puro veneno, que derramará do maligno e de 
cada agente dele, porque ele não quer que esta Medalha 
seja dada aos filhos de Deus. Filhos, vocês nunca 
devem se curvar às pressões ou a maldade, que 
emanam daqueles, que se afastaram do Meu Filho! 
Fazer isso é dar a Satanás. Em vez disso, vocês devem 
Me pedir, sua amada Mãe, para dar-lhes a força para 
continuar e para proteger a Missão da Salvação, neste 
momento do aniversário da Anunciação. 
 
Vocês devem recitar esta Cruzada de Orações (143): 
Para proteger a Missão da Salvação 
 
Ó Mãe da Salvação, protegei esta Missão, um Dom de 
Deus, para levar a Vida Eterna a todos os Seus filhos, 
em todos os lugares! Por favor, intervinde, em nosso 
nome, por meio do Vosso amado Filho, Jesus Cristo, 
para dar-nos a coragem de realizar os nossos deveres 
de servir a Deus, em todos os momentos e, 
especialmente, quando sofremos por causa disso! 
Ajudai esta Missão a converter bilhões de almas, 
de acordo com a Divina Vontade de Deus 
e transformar esses corações de pedra em servos 
amorosos de Vosso Filho! Dai a todos nós, que 
servimos a Jesus nesta Missão, a força para 
superarmos o ódio e a perseguição à Cruz 
e acolhermos o sofrimento que vem com ela, 
com generosidade de coração e com plena aceitação 
do que pode vir pela frente! Amém. 
 
Meus queridos filhos, nunca permitem que o medo de 
servir a Deus fique no caminho da sua proclamação da 
Sua Santa Palavra! O medo vem de Satanás - e não de 
Deus. Coragem e força, combinada com humildade e 
desejo de aderir à Vontade de Deus, só podem vir de 
Deus. 
Eu dou graças hoje, neste aniversário da Anunciação, ao 
Meu amado Pai, Deus o Altíssimo, para o Dom que Ele 
deu ao mundo, quando Ele Me pediu para dar o Seu 
amado Filho, a fim de redimir a Humanidade e para trazer 
o mundo em Seu Reino Eterno. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1087. Elas são Minhas. Eu Sou delas. Isso 
será sempre o caso. Eu amo todos elas. É 
simples assim. 
Recebido quarta-feira, 26 de março de 2014, 14:52 
 
Minha muito amada filha, Eu chamo todos os Meus 
seguidores, em todo o mundo, para unirem-se como 
um só em Mim, para rezar pelas almas dos que se 
separaram de Mim. Eu chamo especialmente Meus 
Grupos de Oração de Cruzada de Orações, em toda 
parte, e todos aqueles, que responderam ao Meu 
Chamado, através do Livro da Verdade, amar uns aos 
outros como Eu os amo! Ponham de lado suas 
diferenças - caso elas ocorram; ignorem divisão, caso ela 
surja e não acatam o ódio, que Satanás e as almas, que 
ele ludibriou, mostram para vocês, pois esta é Minha 
última Missão, em preparação para a Minha Segunda 
Vinda. 
Vocês devem entender o propósito do Meu Plano para 
redimir o mundo, por meio do Livro da Verdade! É para 
salvar todas as almas, em todos os lugares, não importa 
quem elas sejam, o que elas acreditam, como elas pecam, 
o que fazem uns aos outros e qual e a visão que têm. Elas 

são Minhas. Eu sou delas. Isso será sempre o caso. Eu 
amo todos elas. É simples assim. Não pode ser de outra 
maneira. 
Sempre que são perseguidos em Meu Nome, sempre 
superem isso e rezem pelas almas, que os maldiçoam, 
pois Meu Coração está partido por elas! Eu sofro 
terrivelmente por estas almas. Tragam-nas para Mim, para 
que elas possam abrir seus corações para o Meu Amor 
por elas. Ajudem-Me a chegar a suas almas tristes e 
quebradas e seus corações endurecidos, porque sem 
Mim e sem Minha Intervenção, elas vão murchar e 
morrer! Isso não é o Meu Desejo. Venham, todos vocês! 
Apelo a quem está em Mim e Comigo. Apelo a quem não 
Me conhece verdadeiramente, mas que acha que Me 
conhece. Apelo àqueles, que são desleais para com os 
Meus Ensinamentos. Apelo àqueles, que rejeitam esta 
Missão e que declara que ela é falsa. Não Me 
abandonem, pois Eu não os abandonei! Não tenham 
medo de Mim, pois Eu não sou seu inimigo, e Eu desejo 
as suas almas, de modo que vocês possam ser parte de 
Mim e, em seguida, vocês vão encontrar a paz em seus 
corações. 
Meu tempo é agora, como Eu os guio, abro seus corações 
e lembro-os da Verdade da Minha Palavra, que nunca 
muda. O momento para a Minha Vinda está próximo e é 
importante que vocês preparem as suas almas e as almas 
das pessoas, com quem vocês entrarem em contato! 
Minha chegada será repentina e vocês não terão 
nenhum aviso prévio. Não negligenciem as suas almas, 
pois vocês vão precisar para estar prontos para ver a Luz 
do Meu Rosto e para que possam ficar em pé diante de 
Mim, se desejam entrar no Meu Reino. 
Eu sempre vou amá-los quando vocês Me servem de todo 
o coração. Eu sempre vou amá-los quando vocês Me 
recusam, denunciar Minha Missão ou caluniam outros em 
Meu Nome, pois vocês não sabem o que estão fazendo. 
Quando chegar o Dia, Eu vou chamá-los, um por um, e, 
em seguida, levá-los em Meus Braços, para dar lhes o 
conforto que vão precisar. Porque, naquele Dia, Eu vou 
unir todos os que Me amam e Eu vou declarar as Portas 
para serem abertas, para permitir a entrada de todos os 
filhos de Deus, de todo o mundo, incluindo aqueles que 
morreram e que irão subir novamente - como um em Mim. 
Em seguida, a Vontade do Meu Pai será feita, por fim. 
Seu Jesus 
 
1088. Ao permitir ser intimidado pelos 
pagãos, eles se tornarão como pagãos 
Recebido quinta-feira, 27 de março de 2014, 14:30 
 
Minha muito amada filha, é Meu Desejo que Meus 
seguidores, incluindo os Cristãos de todas as 
denominações, passam mais tempo em Minha 
Companhia neste momento. 
Não importa o quão perto vocês podem achar que estão 
de Mim, todos os esforços serão feitos pelo maligno, para 
tentá-los a todo o tipo de iniquidade. Nenhum entre vocês 
é tão forte em sua fé, que pode suportar a influência do 
espírito do mal. Vocês devem se esforçar para passar 
mais tempo em oração, diariamente, e usar este tempo 
para construir em torno de vocês a armadura 
necessária, para protegê-los, se querem permanecer 
fieis a Mim! Falhando em não falar Comigo, através da 
oração e dos Sacramentos, irá torná-los fracos, fazê-
los inseguros do seu amor por Mim e, em seguida, 
vocês vão deixar-se abertos a dúvidas sobre os Meus 
Ensinamentos, Minhas Promessas e Meu Poder. As 
provações que irão enfrentar, trazidas com o advento do 
terror de ser infligido aos Meus verdadeiros seguidores, 
que permanecerão ferozmente leais à Santa Palavra de 
Deus, vai ser muito difícil. 
A vocês foi dado o livre arbítrio por Deus, como seu direito 
natural e, ainda, aqueles impostores, que vão invadir a 
Minha Igreja, vão tentar levá-lo para longe de vocês. 
Vocês serão forçados a aceitar inverdades, que lhes 
serão apresentadas sob o pretexto de novas 
interpretações dos Santos Evangelhos, e se vocês se 
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atrevem a questionar estas, vocês vão ser expulsos 
em desgraça. Muitos de vocês, por covardia, cegueira e 
uma devoção equivocada àqueles, que vocês acham que 
lidam Meu rebanho, vão encontrar-se abraçar a falsa 
doutrina. 
A falsa doutrina, que será introduzida, será 
cuidadosamente camuflada com palavras amorosas. 
As maneiras de reconhecer, que ela não vem de Mim, 
serão três: Ela vai colocar as necessidades dos pecadores 
em primeiro lugar, ao declarar que vocês devem rezar 
para elevar os direitos dos homens, para pecar perante o 
Senhor. Segundo, vocês serão solicitados a declarar, que 
o pecado é uma coisa natural e que vocês nunca devem 
temer o futuro por causa disso - e que Deus nunca irá 
rejeitar um pecador e que todos os Seus filhos vão entrar 
no Paraíso. Terceiro, a vocês será dito, que os 
Sacramentos têm que ser adaptados, a partir de suas 
origens no Cristianismo a apelar para os pagãos, que 
merecem ter seus direitos humanos satisfeitos aos Olhos 
de Deus. Quando estas coisas acontecerem, isto 
significará apenas uma coisa: O homem vai apresentar, 
diante dos altares das Minhas Igrejas, em todos os 
lugares, a sua interpretação das Leis, estabelecidas por 
Deus; quais das Leis combinam com ele e quais não. Ele, 
então, espera que Deus se curve às suas exigências. Ele 
vai, de fato, ditar a Deus, porque ele vai acreditar que ele 
é maior do que Eu. 
Eu lançarei estas almas para longe de Mim, pois não 
serão mais capazes de se declarar Cristãos. Ao permitir 
ser intimidado pelos pagãos, eles se tornarão como 
pagãos. Não há lugar no Meu Reino para aqueles, que 
não se dão a Mim do jeito que Eu os ensinava, quando 
Eu andei na Terra. Vocês vão achar que é difícil, nos 
próximos anos, para permanecerem fieis aos Meus 
Ensinamentos, porque aqueles, que dizem 
representar-Me, vão levá-los em grave erro, como 
predito. Tenham cuidado! Verifiquem o que vocês serão 
solicitados a aceitar, como um substituto para a Minha 
Santa Palavra! Aqueles, com verdadeiro discernimento, 
dado a eles pelo Poder do Espírito Santo, vão saber 
imediatamente, quando estas coisas acontecem. Outros 
não serão abençoados, porque eles não vão ter prestado 
atenção a tudo o que Eu ensinava. Eles vão encontrar-se 
em um lugar muito escuro e solitário, sem Minha Presença 
para iluminar o caminho da Verdade. Este tempo está 
chegando muito perto. Seu Jesus 
 
1089. Todos os esforços serão feitos pelos 
homens da ciência, para refutar a 
Existência de Deus, ao longo dos próximos 
dois anos 
Recebido sábado, 29 de março de 2014, 14:30 
 
Minha muito amada filha, todos os esforços serão feitos 
pelos homens da ciência, para refutar a Existência de 
Deus, ao longo dos próximos dois anos. Eles afirmarão 
falsamente, que o homem pode sustentar a vida em outros 
planetas, além da Terra.  
A Terra é a única parte para viver no universo, criado 
por Deus para Seus filhos. Mas esta não é a única 
razão, que estas reivindicações serão feitas para provar 
que Deus não existe. Eles vão proclamar a grandeza do 
homem; sua inteligência e seus avanços na ciência, 
para dissipar a noção que o homem foi criado por 
Deus. O maior insulto vai ser, quando eles declaram 
que o homem foi criado por um milagre da ciência. 
Eles vão fazer grandes esforços, para provar que o 
homem é invencível e, ainda assim, eles não terão 
resposta para o que acontece após a morte física do 
corpo, que todo homem tem que enfrentar. Esta parte será 
ignorada por aqueles, que mentem e que negam Deus. 
Eles vão ridicularizar qualquer um, que declara a crença 
na Existência do Céu ou no seu Verdadeiro Criador, Deus 
o Altíssimo. E durante todas estas declarações 
públicas contra a Verdade, nenhuma palavra será 
pronunciada por aqueles, que afirmam liderar a Minha 

Igreja. Nos últimos dias, a religião se tornará um conceito 
pagão, quando a adulação da Terra, do sol, da lua e das 
estrelas serão os substitutos, quando prestam 
homenagem a Deus. 
A maioria do mundo se voltará para o paganismo e tragará 
a morte para suas almas. Apesar de todas as 
Intervenções do Meu Pai, eles vão virar para o outro lado. 
É por isso que Meu Pai prometeu ao mundo o Livro da 
Verdade, o desenrolar do Livro do Apocalipse, para salvar 
as suas almas tristes. O homem é teimoso. O homem é 
orgulhoso, vaidoso e que mais avanços ele faz na ciência, 
menos ele sabe e mais ele se afasta da Verdade. 
Prestem atenção agora a Minha Palavra, pois logo tudo o 
que Eu os ensinei será gradualmente retirado, etapa por 
etapa, a partir das Minhas Igrejas na Terra. A Palavra será 
tirada de vocês, mas Eu nunca vou lhes abandonar, 
porque Eu sempre vou ficar com vocês, guiando-lhes, 
ensinando-lhes e enchendo-lhes com Meu Amor. Vocês 
estarão sempre em Meu Coração e vai ser por causa de 
seu amor por Mim, que Eu sou capaz de salvar aqueles, 
que estão perdidos. Vocês, Meus amados seguidores, 
são Meu laço aos filhos de Deus e através das suas 
orações, Eu vou Me esforçar para unir o mundo. É por 
isso vocês nunca devem desesperar, mesmo quando tudo 
parece perdido. Seu Jesus 
 
1090. Ai daqueles escolhidos pelo Senhor, 
para servi-Lo nos últimos dias, porque eles 
não serão despertos a Minha Chamada 
Recebido domingo, 30 de março de 2014, 20:00 
 
Minha muito amada filha, vocês nunca devem tomar como 
concedido Minhas Palavras para vocês, pois elas são 
dadas a vocês como um Ato de Grande Misericórdia! Elas 
não são dadas para o mundo, porque o homem é digno, 
mas sim porque ele está morrendo de fome pela Palavra. 
Cada Dom, dado ao homem através da intercessão da 
Minha Mãe, desde a Minha morte na Cruz, foi para 
ajudar a todos os pecadores se preparar para o 
Grande Dia. Minha Mãe respondeu à Vontade Divina do 
Meu Pai, quando Ela deu à luz a Mim, o Salvador e 
Redentor do mundo. Ela, por sua vez, foi apontada como 
a intercessora entre o homem e a Justiça Divina de Deus. 
É seu papel para interceder em favor dos pecadores, a fim 
de avisá-los e prepará-los para receber-Me, Seu Filho, no 
último Dia. 
Cada uma das aparições da Minha amada e 
Santíssima Mãe, que teve lugar no mundo, foi pela 
Autoridade do Meu Pai. Tudo o que Ela predisse, vai 
acontecer agora e tudo o que Ela declarou foi esquecido 
pela maioria dos Meus servos sagrados, que optaram por 
ignorar os Seus avisos. 
Ai daqueles escolhidos pelo Senhor, para servi-Lo nos 
últimos dias, porque eles não serão despertos a Minha 
Chamada! Surdos e cegos, eles vão seguir uma versão 
diluída do Livro do Meu Pai e, em vez de obter os frutos, 
para que foram chamados, nada mais que frutos podres 
brotarão de suas bocas. Altivos e arrogantes, eles 
negaram as intercessões da Minha Mãe, Suas aparições e 
Sua chamada para recolhê-los, a fim de trazê-los para a 
sabedoria da Hierarquia Celestial, onde a Verdade reina 
como Rei. A Verdade tenha se desviado e, em vez deles 
mesmos prostrarem-se em pura humildade diante do 
Trono de Deus, eles seguem as regras do homem - 
homem falível - que não conhece a Verdade das 
Promessas feitas por Deus para o Seu povo. 
O mundo de hoje pode ter feito grandes avanços na 
medicina, na tecnologia e no conhecimento, mas eles 
trocaram a sabedoria, que é necessária para entrar no 
Meu Reino, em troca de dinheiro, riqueza e poder. 
Todas as coisas deste mundo - dinheiro, poder, posses, 
posições de poder no governo - não são nada aos Meus 
Olhos. Eu posso tirá-las com apenas um toque da Minha 
Mão. O respeito pelo conhecimento humano e os 
avanços na ciência são inúteis, pois eles não vêm de 
vocês – eles são talentos, dados ao homem de Deus, 
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por causa de Seu Amor por Seus filhos. Se Ele os 
tirasse para longe, junto com todo o conforto material, que 
vocês têm, então com o que vocês ficariam? Com nada. 
Quem Me conhece, verdadeiramente, não se preocupa 
com nada, porque eles sabem que, quando eles são 
Meus, eles só vão ganhar alívio, quando eles confiam 
em Mim completamente, porque eles sabem que Eu 
nunca iria deixá-los à própria sorte. Por que então 
vocês procuram coisas, que não são de Mim - coisas que 
nunca vão lhes satisfazer? Quanto mais vocês Me 
rejeitarem e procurarem promessas vazias, mais vocês 
vão se sentir isolados, quando chegar a hora de Eu dividir 
o joio do trigo. 
A única escolha que vocês podem fazer, é se tornar 
um verdadeiro filho de Deus, sem o Qual vocês não 
são nada. Não é quem você é, a posição que vocês têm 
nesta vida, que papel que fazem, que conta. É só porque 
vocês são amados por Deus, que vocês vão ser salvos. 
Nenhum homem é digno de estar diante de Mim. Nenhum 
homem é tão puro de alma, que ele possa alcançar a 
santidade. Ninguém entre vocês pode ser elevado para o 
Meu Reino, em seus méritos. É só por causa da Minha 
Misericórdia, que serão feitos dignos de viver a Vida 
Eterna. Seu Jesus 
 
1091. Deus Pai: Terremotos vão atacar suas 
cidades 
Recebido segunda-feira, 31 de março de 2014, 14:00 
 
Minha querida filha, chegou o momento, em que o 
homem, depois de ter pecado e se manchado aos 
Meus Olhos, por tanto tempo, agora vai afundar nas 
profundezas finais da depravação, quando ele vai se 
esforçar para destruir tudo o que é sagrado para Mim. 
Toda a vida vem de Mim. A vida da alma é Minha. A vida 
da carne é também Minha. Que ninguém interfira com 
qualquer um - para que a sua própria vida não seja tirada 
por Mim! Disso vocês podem ter certeza! Toda forma de 
vida, que foi trazido pela Minha Mão, será assassinada 
pelas mãos dos homens ímpios. Eles vão tirar a vida 
daqueles no útero e declarar que este é uma forma de 
direito humano. Vocês, Meus filhos, não têm o direito 
de destruir a vida dos Meus filhos – nem antes e nem 
depois do nascimento - e se vocês fizerem isso, então 
vocês vão sofrer um terrível castigo. Sem 
reconciliação e sem arrependimento por este pecado 
de abominação, Eu vou destruí-los, assim como os 
Países, que incentivam esse mal! Quando vocês 
destruírem as suas próprias vidas, vocês Me ofendem, 
pois (a vida) não pertence a vocês e só Eu tenho o direito 
de dar a vida e levá-la embora, no Meu Tempo. Por 
interferir com a vida da carne, vocês interferem com a 
Minha Divindade e Eu nunca vou ficar para trás e ignorar 
tal afronta a Minha Criação. 
Quando tirar a vida não é suficiente, o homem 
subservientemente atacará a vida da alma, trazendo a 
morte à Minha Santa Palavra, sobre a qual ele vai 
atropelar, até ele tritura todas as partes, de modo que se 
tornará como cascalho sob seus pés. Então o homem, 
arrogante e cheio de sua própria visão distorcida de 
suas habilidades, tentará buscar um novo planeta, 
para encontrar um novo lar para a Humanidade, 
embora isso seja impossível. O Dom do próprio solo, 
sobre o qual Eu coloquei a Humanidade, será considerado 
como não ser suficiente para as necessidades do homem. 
E assim vai continuar - esta marcha para a auto-
destruição. O homem será o autor de sua própria 
morte. Ele vai destruir sistematicamente tudo o que é 
sagrado para Mim. 
O Dom da vida, dado por Mim a todas as Minhas criaturas, 
vai ser roubado de Mim pelo homem, sem um pingo de 
remorso. Ele irá aceitar cada parte de sua intenção 
assassina, declarando a tirar a vida de ser uma coisa boa. 
Morte, pelo aborto, é o maior insulto de todos e Eu alerto a 
Humanidade que a Justiça vai ser Minha, pois Eu já não 
permito que vocês Me amaldiçoam desta maneira! 

Terremotos vão atacar suas cidades e todas as nações, 
que toleram a tomada da vida: Vocês vão sentir o 
despertar da Minha Ira, quando Eu ferir seus corações 
graves e odiosos! Aqueles, que buscam 
arrependimento por estes delitos, serão poupados, 
mas saibam que nenhuma nação entre vocês vai 
escapar deste Castigo! 
A morte da Minha Igreja não será tolerada, como homem, 
juntamente com os falsos líderes, que ele vai seguir 
servilmente, irá destruir os Sacramentos e recriá-los, de 
modo que eles vão desaparecer. Eu vou puxar para baixo 
seus templos e suas igrejas, como vocês continuem sua 
profanação do Corpo do Meu Filho! Vocês açoitaram Ele, 
escarneceram e perseguiram Seus seguidores - até que 
vocês barbaramente assassinaram Ele, quando O 
crucificaram. Ainda assim, vocês não aprenderam nada. 
Sua falta de humilde servidão, para Aquele Que lhes deu 
a vida, trouxe Redenção e Que agora tenta prepará-los 
para o Grande Dia, Me repugna! 
Eu Sou Doloroso. Estou Triste e Eu Estou com Ira, 
porque vocês finalmente conseguiram matar todas as 
formas de vida que Eu lhes dei. Refiro-Me tanto a vida 
da carne e a vida da alma. A vida que Eu lhes dei, já não 
é suficiente, por isso Eu vou levá-la de volta no último Dia, 
desde aqueles, que têm jogado de volta para Mim. 
Enquanto o seu ato de guerra contra Mim, o Criador do 
Mundo, de tudo que é, continua, Eu só vou permitir seus 
atos iníquos de destruição para durar por um tempo muito 
curto. 
Agora Eu dei-lhes o tempo para examinar os pecados da 
Humanidade contra tudo o que é sagrado, para que vocês 
possam expiar os pecados do mundo. A batalha final já 
começou e muitas vidas - o Dom da vida, criado por Mim - 
será destruído pelo homem. E por isso Eu vou punir o 
mundo. Seu Pai, Deus o Altíssimo 
 
1092. Foi por estas pobres almas, que Eu 
chorei Lágrimas de Sangue no Jardim de 
Getsêmani 
Recebido terça-feira, 1° de abril de 2014, 21:00 
 
Minha muito amada filha, às vezes a velocidade e o 
crescimento desta Missão Sagrada pode ser esmagadora. 
É importante que a Minha Palavra seja ouvida em 
todos os Países e que os Grupos de Oração (Cruzadas 
de Orações) sejam criados em todos os Países e, 
especialmente, em Países onde Eu não sou 
reverenciado. 
Nunca permitem que a intensidade desta Palavra ofusca a 
razão pela qual Eu devo chegar para o mundo. Eu quero 
mesmo as mais endurecidas das almas, que não têm 
desejo de permitir que o Espírito Santo toca seus 
corações, para escutar e ouvir o que Eu digo e de 
entender a Minha Promessa. 
Meu Plano de Salvação não é o de preservar os mais 
fieis - é para todos, incluindo aqueles, cujas almas 
enegrecidas podem repugná-los. Foi por estas pobres 
almas, que Eu chorei Lágrimas de Sangue no Jardim de 
Getsêmani. Eram as almas dos amargos, os perdidos - os 
amantes da besta, que foram exibidas diante de Mim, por 
Satanás. Ele mostrou-Me quantos ainda iriam rejeitar-Me, 
apesar da Minha oferta a Deus de Minha Vontade e Meu 
Desejo de redimir o mundo por Minha morte na Cruz. 
Minha dor para estas almas é insuportável e você, 
Minha filha, nunca deve ignorar o Meu Desejo de 
chegar aos não-crentes! Não importa quanto vocês 
estão desprezados; cuspidos e maldiçoados, vocês devem 
subir acima do ódio, que será sempre colocado a esta 
Missão e trazer-Me estas almas, não importa o custo. 
Tragam-Me Meus queridos seguidores, e em seguida 
aqueles, que não Me conhecem ou aqueles, que podem 
não conhecer-Me. Depois tragam-Me as almas 
daqueles, que Me odeiam! Este deve ser o objetivo de 
cada um de vocês! Quando vocês trazem-Me estas 
almas tristes e pobres, Eu vou legar a elas grandes 
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Graças, para que Eu possa atraí-las para a Minha 
Misericórdia. 
Quando vocês olharem ao seu redor e verem as almas 
daqueles, com quem vocês entrarem em contato, que 
esqueceram Meu Plano para voltar, vocês devem 
alcançá-los e consagrá-los para Mim. Vocês vão trazer-
Me grande conforto e alegria, quando fizerem isso, porque 
então Eu posso fazer qualquer coisa para unir todas as 
almas em qualquer lugar. 
Vão e se multipliquem, pois o caminho foi preparado! Foi 
um curto espaço de tempo, desde que Eu chamei pela 
primeira vez para o mundo, através desta Missão. No 
entanto, tem sido uma árdua jornada e agora todos os 
caminhos vão subdividir-se e ramificar-se, para que 
nenhuma nação seja excluída, tal é a Minha Misericórdia. 
Seu Jesus 
 
1093. Mãe da Salvação: A conversão, 
prometida por Meu Pai, começará neste 
mês 
Recebido quarta-feira, 2 de abril de 2014, 16:27 
 
Minha filha, a conversão, prometida por Meu Pai, 
começará neste mês e vai se espalhar por todo o 
mundo, pelo poder do Espírito Santo. Almas serão 
poupadas e grande Misericórdia será mostrada por 
Meu Filho, para os pecadores mais endurecidos. 
Muitas pessoas, que não têm nenhuma crença em Deus e 
vivem suas vidas como se não há Vida Eterna, serão as 
primeiras pessoas, que Meu Pai deseja mostrar a Luz da 
Verdade. Estas pessoas são muito amadas e sua falta de 
crença será substituída por um amor e um desejo de 
reconciliação com Jesus Cristo, Que foi abandonado por 
elas. As almas daqueles, que cometeram pecados 
terríveis e que estão infestadas pela influência do 
diabo, serão as próximas. Elas receberão grandes 
Graças e a Misericórdia do Meu Filho vai furar seus 
corações, tão de repente, que sua conversão será 
instantânea. Tão inesperado vai acontecer este milagre, 
que, quando eles começarem a espalhar a notícia dos 
Evangelhos, muitos vão se sentar e ouvi-los. 
Será por causa da conversão dos mais aflitos, que muitas 
mais almas podem ser e serão salvas. Depende, então, 
de todos aqueles, que já seguem a Verdade, se 
desejam permanecer fieis ao Meu Filho e aos Seus 
Ensinamentos ou não. São estas almas, que mais 
sofrerão, pois elas são de Deus e, por isso, todos os 
esforços serão feitos pelo maligno, para atormentá-las 
com dúvidas sobre a Verdade. Estas são as almas, que 
serão tiradas para longe do Meu Filho e as, que o maligno 
cobiça mais. 
Para a proteção da fé dos Cristãos em todos os lugares, 
por favor, recitem esta Cruzada de Orações: 
 
Cruzada de Orações (144): Para proteger a Fé Cristã 
 
Ó Mãe da Salvação, por favor, intercedei em favor das 
almas dos Cristãos de todo o mundo! Por favor, 
ajudai-os a preservarem sua fé e a se manterem fiéis 
aos Ensinamentos de Jesus Cristo! Rezai para que 
eles tenham a força da mente e do espírito para 
defenderem a sua fé em todos os momentos! 
Intercedei, querida Mãe, em seu nome, para abrir os 
olhos deles para a Verdade e para dar-lhes a Graça de 
discernirem qualquer doutrina falsa, apresentada a 
eles em Nome de Vosso Filho! Ajudai-os a 
permanecerem verdadeiros e leais servos de Deus 
e a renunciarem ao mal e às mentiras, mesmo que 
tenham que sofrer a dor e o ridículo por causa disso! 
Ó Mãe da Salvação, protegei todos os Vossos filhos 
e rezai para que cada Cristão siga o caminho do 
Senhor, até seu último suspiro! Amém. 
 
Filhos, Jesus ama a todos. Ele sempre vai lutar para 
protegê-los do mal e Ele irá intervir nas formas mais 
extraordinárias, para protegê-los de todo o mal, nos dias 

das trevas, que vocês terão que suportar em Seu Nome. 
Confiem em Mim, sua amada Mãe, pois Eu vou interceder 
em seu nome, para trazer-lhes mais perto do Meu Filho, 
durante as provações pela frente. 
Obrigada por responder a esta Chamada do Céu. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação, Mãe de Deus 
 
1094. Enquanto o amor prospera, a raça 
humana pode sobreviver 
Recebido quinta-feira, 3 de abril de 2014, 17:11 
 
Minha muito amada filha, o amor é um dos Dons mais 
poderosos de Deus. Enquanto o amor prospera, a raça 
humana pode sobreviver. O amor transcende todo o mal, 
divisão e ódio, pois é de Deus, Que é Todo-Poderoso, e 
nenhuma força do mal pode destruí-lo completamente. 
Quando uma alma está realmente perto do Meu 
Coração, Eu vou preenchê-la com amor. Eu vou 
envolver esta pessoa com este Dom e, por isso, elas 
vão achar que é impossível odiar outra pessoa, 
incluindo aqueles que os atormentam. O amor, quando 
presente em uma alma, é usado por Deus para chamar 
outras almas a Ele. O amor é usado para trazer alegria e 
conforto para aqueles, que precisam e que sofrem. É uma 
Graça, no entanto, e é concedido a estas almas 
escolhidas, de modo que elas vão compartilhar com os 
outros, para a Glória de Deus. Oh, que alegria estas almas 
Me trazem, quando aceitam o Amor, sem condições, a 
partir de Mim! Quando dão boas-vindas a Minha 
Presença, com corações abertos e permitirem-Me para 
inundar as suas almas, estas almas tornam-se Meus 
vasos, e como um bom vinho, elas vão encher e satisfazer 
as almas daqueles, que têm sede da Minha Presença. 
O amor é a maneira pela qual Eu Me comunico com o 
mundo, até o Grande Dia, quando Eu virei, para 
reivindicar Meu Reino. Quando há presente verdadeiro 
amor, Eu estou lá. Quando não há amor, a Minha 
Presença é retirada. Muitas pessoas fecham-Me para fora 
e, portanto, são incapazes de sentir a plenitude do Dom 
do Amor, como deveria ser. 
Eu prometo a todos vocês, que Eu vou espalhar o 
Dom do Meu Amor por esta Missão. Meu Amor será 
uma característica distintiva e todos aqueles, que 
respondem ao Meu Chamado, será envolvidos com o Meu 
Amor, quando rezarem esta Cruzada de Orações: 
 
Cruzada de Orações (145): Enchei-me com o Vosso 
Dom de Amor 
 
Querido Jesus, enchei-me, um vaso vazio, com o Dom 
do Vosso Amor! Inundai a minha alma com a Vossa 
Presença! Ajudai-me a amar os outros, como Vós me 
amais! Ajudai-me a ser um receptáculo de Vossa Paz,   
de Vossa Calma e de Vossa Misericórdia! Abri sempre 
o meu coração para os sofrimentos dos outros e dai-
me a Graça de perdoar os que Vos rejeitam e pecam 
contra mim! Ajudai-me a proclamar Vosso Amor 
através do exemplo, como Vós faríeis se estivésseis 
no meu lugar! Amém. 
 
Eu vou tocar as almas de todos, que permite a Minha 
entrada. O amor vai lhes trazer a felicidade eterna. Ao 
aceitar o Meu Amor, sem dúvida e com o coração aberto, 
vocês vão trazer-Me grande alegria. Meu Dom agora é o 
seu e Eu desejo que vocês coloquem o Dom do Amor 
antes de vocês em tudo o que fazem, deste este dia em 
diante. Desta forma, vocês vão ajudar a derrotar o ódio, 
que infesta a Humanidade e que vem de Satanás. Com 
este Dom do Amor, Eu derramo, em cima de vocês, uma 
Bênção especial; uma bênção, que é única e poderosa, 
que vocês vão sentir, quando rezam esta Oração e 
especialmente em um Grupo de Oração das Cruzadas de 
Orações, que é especialmente importante nesta, Minha 
Missão de Salvação. 
Seu Jesus 
 
 



O Livro da Verdade 

www.jesusfala.org/O_Livro_da_Verdade.pdf 457

1095. Eles vão levar milhões de Católicos 
em grave erro e Minhas Igrejas perderão 
sua Santidade 
Recebido sexta-feira, 4 de abril de 2014, 23:20 
 
Minha muito amada filha, as profecias não são reveladas 
ao homem, por Deus, para criar sensação. Elas são dadas 
para preparar a Humanidade para o seu futuro no Meu 
Reino, para que ela possa ser avisada de potenciais 
perigos para suas almas. Cada Intervenção pelo Comando 
do Meu Pai, em suas vidas, é para o seu próprio bem e o 
de outras almas. 
Minhas Profecias, dadas a você, Minha filha, 
comaçaram bem e verdadeiramente. Os impostores 
tomaram o controle, a partir de dentro, e eles vão 
continuar a enganar o mundo, em acreditar que uma 
nova doutrina - onde mudanças da Santa Doutrina 
existente, estabelecido por Deus, têm sido feitas - 
pode ser alterada, para satisfazer a vida de todos os 
homens e todas as religiões. Tenham cuidado com a 
palavra "ecumênico", ou qualquer tentativa de levar a 
Minha Igreja na Terra e despojá-la da sua Divindade. 
Aquele, que mexe com a Liturgia, não é um servo 
autêntico Meu e, no entanto, é exatamente o que vai 
acontecer. E o que vão fazer os Meus servos sagrados? 
Eles abaixarão as cabeças, levantarão os braços em 
gloriosos elogios para a nova doutrina falsa e negarão 
Tudo o que Eu dei ao mundo. Seu amor de assuntos 
mundanos; seu desejo de ser admirados e suas 
ambições arrogantes vão tira-los de seus votos. Eles 
se tornarão traidores e virarão as costas para Mim. Eles 
vão levar milhões de Católicos em grave erro e Minhas 
Igrejas perderão sua Santidade. Logo em seguida, 
quando o núcleo da Minha Igreja for profanado, eles 
irão unir todas as outras crenças Cristãs e conceber 
novas seitas ecumênicas, que levará à declaração 
pública, que nega a existência do inferno. Em seguida, 
trabalharão para trás, na direção exatamente oposta à 
Verdade, todos os fiéis serão informados de que o pecado 
está nos olhos de quem vê e que, por causa do pecado 
original, é impossível evitá-lo. Portanto, vocês serão 
informados, que não é algo para se preocupar. O pecado 
será redefinido. Quando isso acontecer, todo o senso 
de moralidade vai morrer. Quando a moral já não é 
considerada importante, então o pecado se tornará 
galopante. O pecado vai se espalhar, crescer, até que a 
sociedade vai quebrar e para aqueles, que vão 
permanecer fieis a Minha Igreja - a Verdadeira Igreja - 
será um horror para testemunhar. 
As pessoas vão se orgulhar do pecado, exibir 
abertamente sua falta de moralidade e a nova religião 
mundial vai ditar que o pecado nunca irá bloquear 
vocês ou danificar vocês, aos olhos de Deus. O deus, 
a que eles se referem, é Satanás, mas eles nunca vão 
lhes dizer isso. Para zombar de Mim, eles vão 
apresentá-los com o Anticristo, que será recebido com 
entusiasmo, porque ele vai ser aplaudido pelo Falso 
Profeta e idolatrado por ele. O Anticristo vai fazer tudo o 
que contradiz os Meus Ensinamentos, mas ele vai fazer 
isso com carisma e charme. Milhões de pessoas irão 
adorá-lo. Ele será tudo o que Eu não Sou. Ele vai enganar 
tantos, que será fácil para ele levar os filhos de Deus em 
heresia e terrível desolação. 
Eu Estou preparando a todos por este dia. É muito difícil 
para muitos de vocês para ouvir esta notícia, mas é a 
Verdade! A Verdade vai libertar suas almas da morte. 
Lutem contra a Verdade e nada de bom virá a partir deste 
- só desespero. Evitem que outras pessoas permaneçam 
leais a Minha Igreja, incentivando-as a seguir a heresia, 
que está prestes a ser infligida ao mundo pela Minha 
Igreja, a partir de dentro, e vocês serão jogados aos leões. 
Aqueles, que destroem as almas dos outros, pela 
força, enfrentarão o maior castigo pela Minha Mão. 
Aceitem a Verdade e preparem-se! Seguem-Me e Eu vou 
levá-los em segurança para o Meu Reino! Seguem a besta 

e ele vai levar vocês e aqueles, que vocês levarem com 
vocês, para o fogo do inferno, por toda a eternidade. 
Seu Jesus 
 
1096. Meu Plano final para reunir a Minha 
Igreja em Meu Refúgio está prestes a ser 
revelado 
Recebido sábado, 5 de abril de 2014, 18:15 
 
Minha muito amada filha, Eu desejo dar coragem e força 
para cada um de vocês, a quem foi dado o Dom de 
discernimento para reconhecer a Minha Voz, como Eu falo 
com o mundo, através destas Mensagens. 
Como vocês, Meus Remanescentes, marcham para a 
frente, em união com a Minha Igreja na Terra, em 
breve vocês verão muitas pessoas se retirar dos 
Santos Sacramentos. Isso vai ser perturbador para vocês 
e, em seguida, tornar-se um tormento, porque em breve 
eles serão profanados e não serão mais os mesmos 
Sacramentos, que Eu dei ao mundo. Vocês nunca devem 
perder tempo, se realmente acreditam que Eu estou 
falando com vocês! Vão e reúnem os Meus sacerdotes 
e aqueles, que respondem ao Meu Chamado! Em 
seguida, se prepararem para os próximos anos, para 
que eles possam alimentar Meu rebanho com o 
Alimento da Vida, quando não haverá nenhum traço 
da Minha Presença deixado. 
Quando tudo o que é de Mim e de Quem Eu Sou for 
retirado das Minhas Igrejas, tudo o que será deixado, virá 
de tudo o que Eu não Sou. O diabo encarnado entrará 
na Minha Igreja e ele vai infestar cada um, que se 
curva diante dele e adorá-lo. Ele vai devorar as almas 
para a eternidade, e vocês devem manter-se alertas em 
todos os momentos, para aqueles tempos pela frente! Não 
deixem-se abertos à heresia, que vai invadir a Minha 
Igreja, a partir de dentro e de fora dela! Vocês estão sendo 
preparados agora, então vocês devem seguir tudo o que 
Eu vou dizer-lhes, para que possam salvar a Minha Igreja, 
em tanto quanto possível, dos Meus inimigos! 
Meu Plano final para reunir a Minha Igreja em Meu 
Refúgio está prestes a ser revelado. Quando Eu instruí-
los, vocês vão precisar de muita força e perseverança, 
porque o seu adversário será o Anticristo - e seu 
exército, infelizmente, será maior que o Meu, no 
tamanho. E assim, isso vai ser assustador para vocês - 
mas saibam disso: O exército dele não terá o Poder de 
Deus por trás, e ele nunca vai superá-los, quando vocês 
permanecerem fieis a Minha Palavra. 
Vão em paz e aguardem as Minhas instruções! 
Seu Jesus 
 
1097. Aqueles, que tentam defender a 
Palavra, dentro das Minhas Igrejas, serão 
silenciados por expulsão 
Recebido segunda-feira, 7 de abril de 2014, 19:15 
 
Minha muito amada filha, as sementes foram semeadas 
e todos os detalhes do plano, para preparar o mundo 
para o Anticristo, foram concluídos. Cada mudança, 
que vocês vão testemunhar no mundo da política e na 
Minha Igreja na Terra, estão ligados - como cada gesto é 
feito entre as nações – e como é cada lei, que desafia as 
Leis de Deus. Não é por acaso, que estas leis estão sendo 
introduzidas, em todo o mundo, a tal velocidade como 
estão agora, pois foram orquestradas cuidadosamente. 
Novos anúncios repentinos, sobre a formação de vínculos 
entre o Estado e a Igreja, onde suas leis tornam-se 
entrelaçadas, saltarão em cima de vocês. Aqueles, que 
tentam defender a Palavra, dentro das Minhas Igrejas, 
serão silenciados por expulsão. Nenhuma piedade será 
mostrada para aqueles, que tentam defender a Minha 
Igreja, porque Meus inimigos vão declarar o oposto da 
Verdade. Vocês, Meus seguidores, serão declarados 
hereges, por desobedecer as novas regras, que em breve 
serão estabelecidas pela Minha Igreja. A vocês será dito 
que a Minha Igreja não pode errar, e por isso, mesmo se 
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vocês defenderem a Verdade, vocês serão isolados. 
Minha Igreja nunca vai errar. Meus líderes escolhidos 
nunca vão errar, mas quando um impostor toma o 
poder, vocês não devem segui-lo, quando ele declara 
que a Verdade seja uma mentira! 
Vocês vão saber através do Poder do Espírito Santo, 
quando este dia chegar. E, naquele dia, vocês devem 
seguir-Me, seu Jesus! Rezem por Minha Coragem, para 
que Eu possa sustentá-los, porque vocês vão precisar 
nervos de aço, para permanecerem fieis a Mim, 
quando o mundo vai ser coagido a queda plana, em 
completa rendição de livre vontade, diante o 
Anticristo. Seu Jesus 
 
1098. Vocês vão conhecer estes traidores 
por seus gestos simbólicos, que insultam a 
Minha Divindade 
Recebido terça-feira, 8 de abril de 2014, 20:20 
 
Minha muito amada filha, aqueles, que são Meus inimigos, 
não são aqueles, que não acreditam em Mim. Não, eles 
são aqueles, que sabem bem Quem Eu Sou, mas que Me 
odeiam. Nem todos entendem por que eles Me odeiam, 
mas eles podem ser divididos em dois campos. 
O primeiro grupo não gosta da Verdade. Eles gostam de 
participar em atividades pecaminosas, justificar cada ação 
e ato perverso, e satisfazer apenas as suas próprias 
concupiscências, em detrimento das necessidades dos 
outros. Eles se preocupam apenas consigo mesmos e 
imitam todas as características do diabo. E há aqueles, 
que sabem Quem Eu Sou e o Que Eu Sou, mas que Me 
rejeitam completamente, em favor de Satanás, sob cujo 
feitiço eles tornaram-se aprisionados. Estas são as 
pessoas, que vão fazer, não somente tudo o que é o 
oposto do que Eu os ensinava, mas que sempre Me 
insultam, a cada oportunidade. 
Assim como o culto satânico envolve símbolos, estes 
Meus traidores vão insultar-Me, colocando tais maus 
símbolos do diabo diante de Mim. Em cada ritual, que 
eles participam, a fim de adorar a Satanás, eles vão 
profanar a Minha Cruz e tudo a ver com a Minha 
Paixão. Vocês vão conhecer estes traidores por seus 
gestos simbólicos, que insultam a Minha Divindade. 
Logo, aqueles de vocês, com olhos que podem ver a 
Verdade, serão capazes de distinguir entre aqueles, 
que verdadeiramente Me servem e aqueles, que não o 
fazem. 
Estes servos sagrados, que são leais a Mim, vão Me 
honrar durante a Semana Santa, por seus gestos 
humildes, incluindo prostrado-se diante Minha Santa 
Cruz e colocando seus lábios com um beijo selado 
sobre Meus Pés. Seu foco será todo sobre Mim, Jesus 
Cristo, Minha morte na Cruz e Minha Promessa de redimir 
o homem do pecado. Mas saibam disso: Desde a 
Semana Santa, neste ano, as rachaduras aparecerão e 
o sentido da Minha Crucificação vai ser torcido. Novas 
interpretações serão apresentadas diante dos fieis e 
mentiras vão derramar das bocas dos Meus inimigos. 
Minha Paixão será escarnecida de maneiras sutil e não 
vão ser imediatamente aparentes. Mas quando o foco 
se move da Minha morte na Cruz e quando gestos 
estranhos acontecem em Minhas Igrejas, vocês vão 
saber que este é o início do desmantelamento da 
Minha Igreja na Terra. 
Quando Satanás ataca a Humanidade, seu primeiro 
foco será sempre a família, porque a família 
representa tudo o que é do Meu Pai. Ele vai destruir 
casamentos, mudar o significado do que o casamento é, 
incentivar o aborto, seduzir as pessoas a cometer suicídio 
e ele vai dividir e separar famílias. Em seguida, ele vai 
destruir e acabar com Minha Família - Minha Igreja na 
Terra, pois é o que ele jurou, que faria para Mim, na hora 
final. Ele já começou a desmontar a Minha Igreja, e ele 
não vai parar, até que ela entra em colapso como uma 
pilha aos Meus Pés. Meu Pai tem permitido um 
destruidor, na forma do Anticristo, para fazer isso, mas ele 

pode ir só até este ponto. Minha Igreja é a Minha Família 
e, enquanto uma grande proporção de filhos de Deus vão 
deixar ela e seguir uma igreja falsa e reestruturada, muitos 
ainda se agarram a Mim, e por isso a Minha Igreja – Meu 
Corpo - não pode morrer. 
Por favor, não Me abandonem, Meus amados 
seguidores! Vocês não devem sucumbir a esta 
desonestidade! Se vocês Me amam, vocês devem 
lembrar-se de tudo o que Eu os ensinei! Não aceitem 
nada de novo, quando se trata da Minha Santa 
Palavra! Eu nunca vou tolerar uma só palavra, que não 
veio dos Meus Lábios Sagrados! Vocês também não 
deveriam! Ou vocês são para Mim ou contra Mim. Aceitem 
qualquer nova interpretação da Minha Palavra, que está 
contida nas Sagradas Escrituras, e vocês vão Me trair! Se 
vocês fizerem isso, vocês vão engolir tudo de uma 
doutrina nova, que irá destruir as suas almas! Eu amo 
vocês e se vocês realmente Me amam, vocês sempre vão 
permanecer fieis a Minha Palavra, que nunca vai mudar! 
Qualquer um, que diz que vem em Meu Nome - seja ele 
um servo sagrado, um líder na Minha Igreja ou um profeta 
- e declara a Minha Palavra para ser uma mentira, então 
ele não é de Mim! Seu Jesus 
 
1099. Mãe da Salvação: Meu Filho, Jesus 
Cristo, vai ser traído por outro Judas, um 
Judas com grande autoridade 
Recebido quarta-feira, 9 de abril de 2014, 15:30 
 
Minha querida filha, quando Judas Iscariotes traiu Meu 
Filho, Jesus Cristo, isso teve consequências de longo 
alcance. Porque ele era um dos aliados mais próximos do 
Meu Filho, e como membro de Seus preciosos Apóstolos, 
a traição era muito dolorosa para o Meu Filho. Porque ele, 
um traidor, veio de dentro do domínio do Meu Filho, isso 
significava que as dúvidas penetravam aqueles, que não 
tinham certeza se Meu Filho era, de fato, o verdadeiro 
Messias, ou não. As dúvidas se espalharam e muitos dos 
Seus Apóstolos e seguidores se sentiram confusos, 
perdidos e com medo. Eles sabiam, que uma vez que ele 
foi capturado por seus inimigos, a Verdade seria 
questionada e negada. Eles também sabiam, que, se eles 
defendessem o Meu Filho em público, eles também 
sofriam e poderiam ter terminado suportando o mesmo 
castigo que Ele. Eles também sabiam, que não teriam tido 
a coragem de ficar em pé desafiadoramente contra Seus 
inimigos, por medo do ridículo. 
Então, a traição de Meu Filho, a partir de dentro da 
Sua Igreja na Terra, será o mesmo. Meu Filho, Jesus 
Cristo, vai ser traído por outro Judas, um Judas com 
grande autoridade, a partir de dentro da Sua Igreja na 
Terra. Quando esta, a segunda maior traição, desde 
que Judas Iscariotes vendeu o Meu Filho por 30 
moedas de prata, ocorrer, isso vai fazer as pessoas de 
todas as raças, nações e da fé Cristã, questionar a 
Verdade. Esta traição também terá consequências de 
longo alcance, porque vai colocar a Divindade do Meu 
Filho em questionamento. Quando isso acontecer, a 
Verdade vai entrar em colapso. Em seu lugar, um cadáver 
será levantado, podre até o núcleo, sem nenhum sinal de 
vida. Uma doutrina morta será elevada e vestida com 
todos os falsos atributos, associados com o Meu 
Filho, mas não dará fruto. No entanto, ela vai parecer 
como uma nova conversão. 
A verdadeira conversão vem do amor das pessoas por 
Deus, alimentado pelo Dom do Espírito Santo e por sua 
livre e espontânea vontade. Esta nova doutrina será 
imposta sobre o mundo, sem o seu livre arbítrio. Rejeitam-
na, e vocês serão punidos por inimigos do Meu Filho. 
Aqueles, que traem Meu Filho nos últimos dias, não 
terão vida! Aqueles, que não trairiam, viverão 
eternamente na Glória de Deus. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
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1100. Meu Bispo mais estimado será o tema 
de um terrível erro judiciário 
Recebido quinta-feira, 10 de abril de 2014, 17:22 
 
Minha muito amada filha, como Meu Coração está 
partido por causa da miséria dos Meus servos 
sagrados e as provações difíceis, que terão de 
enfrentar, por causa dos Meus inimigos! Meu bispo 
mais estimado será o tema de um terrível erro judiciário. 
Então, quando ele for demonizado, muitos dos Meus 
servos sagrados serão levados para a tarefa, se eles 
devem se atrever a proferir queixas contra as novas leis, 
que não são de Mim, e que terão de testemunhar a serem 
introduzidas em Minhas Igrejas. 
Muitos servos sagrados vão desaparecer e serão 
presos contra sua vontade. Outros, que terão fugido 
do inimigo, serão caçados, e assim eles terão de 
planejar para estes próximos dias, com muito cuidado. 
Não vai ser muito tempo depois, que o retrato do 
Anticristo irá pendurar em cada altar, enquanto que 
todos os traços do Meu Rosto, a Minha Cruz, os 
Santos e os Sacramentos irão desaparecer, sem 
deixar vestígios. Esta ditadura será como aquelas, que 
vocês têm testemunhado antes, em nações, onde as 
pessoas são espezinhadas. Dos adoradores desta, a nova 
religião mundial, espera-se que se curvam diante da 
imagem do Anticristo. Estes adoradores abençoam a si 
mesmos em frente a esta abominação, mas não vai ser o 
sinal da Cruz, que eles vão fazer - será por meio de um 
sinal com a mão. Todos aqueles, que se curvam à besta, 
se tornarão seu escravos e eles se virão contra aqueles, 
que se recusam a idolatrá-lo. Eles vão trair até mesmo 
membros de suas próprias famílias e entregá-los para a 
punição, tal será o poder que a besta irá exercer sobre 
eles. 
Eu vou deixar para cada um de vocês, e especialmente 
para os Meus servos sagrados, uma forma de 
proteção contra o poder da besta e Eu vou instruí-los 
a cada passo do caminho, ao longo deste caminho 
angustiante. Eu vou enviar-lhes Meus servos valentes, 
bispos fiéis, sacerdotes e outros servos sagrados - todos 
de Mim - que continuarão a servir-Me. Eles serão 
abençoados com Dons, que irão ajudá-los a permanecer 
em Mim e para Mim, para que vocês serão capazes de 
suportar esta opressão, até o dia quando Eu venho, para 
salvar o Meu povo e levá-los para o Meu Reino. Não 
tenham medo destes tempos, que não serão difíceis, se 
vocês aceitarem Minha Mão de Misericórdia e aprenderem 
a confiar em Mim completamente. Eu lhes abençoo hoje, 
em Nome do Meu Pai, e lego a cada um de vocês Minha 
Força, Coragem e Resistência, pois vocês vão precisar 
deles, se vocês quiserem permanecer verdadeiros 
Cristãos, leais a Minha Santa Palavra. Seu Jesus 
 
1101. Mãe da Salvação: Jesus era como 
vocês, em todas as coisas, exceto no 
pecado, porque isso não teria sido possível 
Recebido sexta-feira, 11 de abril de 2014, 15:22 
 
Minha querida filha, 7 anjos caídos vão atacar esta 
Missão e eles vão tentar enganar os filhos de Deus de 
permanecerem fieis ao Seu Exército Remanescente. 
Eles irão aparecer para aqueles, que enganam, como 
anjos da Luz, quando, na Verdade, eles não são nada 
disso. 
O poder de Satanás é muito forte e sua presença no 
mundo é evidente, como ele destaca todos os seus 
devotos, para incentivá-los a exibir sua presença. Ele faz 
isso através da música, das religiões, que não são do Meu 
Filho, Jesus Cristo, e por meio daqueles, que colocam-se 
atrás de assim chamados grupos santos, que idolatram a 
besta e seu domínio sobre a Terra. 
Filhos, vocês devem sempre seguir o Meu Filho, por 
meio de tudo o que Ele ensinou durante o Seu Tempo 
na Terra! Sua Santa Palavra é sacrossanta e é tudo o que 
vocês precisam saber, se vocês estão a seguir o Seu 

Caminho para a Vida Eterna. Vocês devem manter o foco 
no seu desejo de ganhar a Vida Eterna e, portanto, viver 
suas vidas como Meu Filho lhes mostrou! Nunca aceitem 
qualquer coisa, que lança dúvidas sobre Sua 
Divindade! O homem, que se atreve a declarar 
inverdades sobre o Meu Filho, não tem o Dom do 
Espírito Santo, e por isso é indigno para definir tudo o 
que Meu Filho é. 
Meu Filho é o seu Divino Salvador, Que se humilhou para 
se tornar homem. Quando Ele nasceu, o Verbo se fez 
Carne e assim Jesus Cristo era um homem, em todos os 
sentidos. Jesus era como vocês, em todas as coisas, 
exceto no pecado, porque isso não teria sido possível.  
O Filho de Deus foi enviado para redimir a 
Humanidade e salvar cada um de vocês da morte, que 
vem da escravidão a Satanás. Sua Divindade é Todo-
Poderosa, Tudo Bom, Tudo Impenetrável, e negar Sua 
Divindade é negar o Poder de Deus. Quando vocês 
fizerem isso, vocês estão declarando sua lealdade ao 
diabo. 
Filhos, vocês devem rezar esta Cruzada de Orações e Me 
chamar, sua Mãe, para protegê-los contra os enganos, 
que serão colocados diante de vocês, a fim de incentivá-
los a negar o Poder de Deus: 
Cruzada de Orações (146): Proteção contra o engano 
 
Querida Mãe da Salvação, protegei-me com a Graça da 
proteção contra as fraudes, criadas por Satanás, para 
destruir a fé dos Cristãos! Protegei-nos contra aqueles 
que são os inimigos de Deus! Mantende-nos a salvo 
das mentiras e das heresias, usadas para enfraquecer 
o nosso amor por Vosso Filho! Abri nossos olhos para 
as inverdades, os enganos e todos os esforços que 
podemos encontrar para nos encorajar a negar a 
Verdade! Amém. 
 
Obrigada por responder ao Meu Chamado para avisá-los 
da grande decepção, que em breve descerá sobre a Igreja 
do Meu Filho na Terra. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1102. Meu Amor e sua fé, combinados, se 
tornarão a Espada da Salvação 
Recebido sábado, 12 de abril de 2014, 15:42 
 
Minha muito amada filha, se Deus intervém no mundo, 
através dos Seus profetas escolhidos, a Palavra é 
como uma Espada. Ela corta direto para o coração e 
provoca uma dupla reação dentro da alma. Por um 
lado, ela fornece uma grande visão e compreensão, 
mas, por outro lado, pode ser difícil de aceitar. Isto é 
porque a Verdade nunca é fácil, quando for recebida, pois 
pode ser dolorosa. 
Num mundo, em que Satanás reina como rei, a Verdade 
sempre mostrará o lado feio. Ela causará angústia nos 
corações de muitos. A maldade quase sempre vem 
vestida com um verniz de cor, mas quando ela for 
despojada de todas as suas camadas atraentes, o que 
resta é um núcleo muito feio. 
Muitas pessoas acham difícil aceitar, que certas ações ou 
atos são maus, por causa do engano do diabo. Cada 
forma de maldade, criada pela mão de Satanás, é 
cuidadosamente camuflada, de modo que é facilmente 
justificada nas mentes dos inocentes, que vão aceitar tal 
engano vil, sem escrúpulos. Eles não serão os mais 
sábios. Você pode perguntar, que esperança, então, o 
homem tem, se ele for seduzido pelo Anticristo, que vai 
ser amado e idolatrado por seus grandes atos de 
caridade? A resposta é: Oração. Sua esperança está em 
suas orações, porque, se vocês rezam por libertação 
do mal, Eu vou responder a sua chamada. 
Meu Amor e sua fé, combinados, se tornarão a Espada da 
Salvação, por qual aquelas almas inocentes, que serão 
facilmente enganadas pela besta, podem ser salvas e, em 
seguida, o Reino será Meu. Eu venho logo, para 
reivindicar Meu Trono Legítimo, e então vocês nunca 
deverão perder a esperança! Seu Jesus 
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1103. Como a Sexta-feira Santa se 
aproxima, aqueles, que Me atormentam e 
tentam acabar com todos os vestígios de 
Mim, vão sofrer muito naquele dia 
Recebido domingo, 13 de abril de 2014, 19:00 
 
Minha muito amada filha, é o Meu Desejo que aqueles, 
que Me amam, verdadeiramente, fazem a reparação 
através do Dom da Reconciliação, durante a Semana 
Santa. (Confissão e Penitência). Quando Me mostram 
verdadeiro arrependimento por seus pecados, Eu 
derramarei sobre vocês um Dom especial de Aceitação, 
de acordo com a Minha Santa Vontade. Exorto-os a 
confiar em Mim, neste momento da história, como 
nunca antes, porque, se vocês ouvirem atentamente, 
Eu vou ser capaz de fazer a Minha Palavra ouvida por 
todos - inclusive aqueles, que não Me conhecem 
ainda. 
Quando Eu fui caçado por Meus inimigos, eles fizeram 
grandes esforços para desacreditar-Me. Eles desabafaram 
sua ira sobre muitos pobres inocentes e torturavam 
homens, que acreditavam ser Eu. Eles espalharam 
mentiras sobre Meus Apóstolos, tentaram desacreditar-Me 
de muitas maneiras e entravam em acessos de raiva, 
quando não podiam assaltar-Me fisicamente. Eles teriam 
Me matado, se tivessem Me capturado, antes da Sexta-
feira Santa - se Eu não tivesse protegido-Me. O ódio 
deles, as suas mentiras, as calúnias que espalhavam 
sobre Minha Missão e suas falsas acusações contra Mim, 
se espalharam para cada cidade e aldeia, antes do dia, 
em que Eu finalmente foi traído por um dos Meu próprios. 
O veneno, que derramou da boca dos Meus inimigos, 
veio da serpente, que infestou suas almas. Eles o 
imitaram (a Satanás) em todos os sentidos - eles 
gritavam com uma raiva violenta contra Mim, mesmo 
assim, suas acusações eram falsas e sem sentido. 
Eles cuspiram nos Meus Apóstolos, torturavam Meus 
discípulos, bem como aqueles homens infelizes, que eles 
confundiram Comigo. Eles tentaram voltar os outros 
contra Mim, que não tinham ouvido falar de Mim e 
falaram coisas más contra aqueles, que não 
conseguiram convencer a denunciar-Me. Cada 
demônio das entranhas do inferno Me atormentava 
durante a Minha última semana na Terra, quando a Minha 
Palavra tinha perfurado os corações de muitos e 
converteu milhares de pessoas. 
Quando Minha Presença foi ao seu máximo, o ódio se 
intensificou e os rugidos, dos que Me opõem, eram como 
aqueles, que vêm de animais selvagens. As pessoas, 
que se juntaram aos grupos de Fariseus, para infligir 
punição sobre Mim, tornavam-se tão ruins quanto 
aqueles, que os incitavam em uma raiva mal sobre a 
Minha Personagem. Eu fui acusado de ser impuro em 
corpo e alma. Eles disseram que a Minha Palavra veio 
de espíritos imundos. Eles disseram que Eu trazia falso 
testemunho contra Moisés e que Eu fui enviado pelo 
maligno, para corromper as suas almas. Eles ignoraram o 
Amor, que Eu espalhei, a conversão ao amor um ao outro, 
que Eu criei entre eles, e os milagres que realizei. 
Enquanto eles gritavam obscenidades contra Mim, 
puseram-se alto e orgulhosos e, ao mesmo tempo, 
eles blasfemaram contra Deus, eles declararam que 
falavam em Seu Nome. Isto é exatamente como 
Satanás engana as pessoas. 
Aqueles, que blasfemavam contra Mim, durante Minha 
Crucificação, não vivem no Meu Reino, porque eles 
sofrem o pior castigo. Meu Pai irá destruir qualquer um, 
que diga que Eu falo com a voz de Satanás. Então, 
para aqueles de vocês, que afirmam que a Minha Voz é 
a voz do maligno, saibam que seu sofrimento vai ser 
pior do que a morte! Suas línguas já não derramarão o 
veneno, que Satanás tem colocado dentro das suas 
almas; os seus olhos não verão mais, pois é apenas a 
escuridão que vocês desejam - e que assim seja. Seus 
ouvidos nunca vão ouvir a doçura da Minha Voz, 
porque vocês se recusam a ouvir - e que assim seja. 

Seu coração não tem amor, e por isso, não vão sentir 
o amor nunca, depois que impedem a entrada de Amor 
de Deus. Suas palavras serão a sua queda e quando 
vocês Me acusarem, seu Senhor Deus, Salvador e 
Redentor de toda a Humanidade, de falarem mal - elas 
não serão mais ouvidas. Elas vão morrer. 
Minha Ira neste momento, contra os hipócritas, que 
percorrem o mundo, fingindo vir de Mim, é 
insuportável e a Minha Punição cairá sobre cada um 
de vocês, que cospem em Mim! Vão para longe de Mim 
- vocês não têm controle sobre Mim. Eu vou lançar vocês 
para longe! 
Quando ouço os gritos dos que estão possuídos do ódio 
de Satanás em suas almas, que se atrevem a declarar 
publicamente sua fidelidade a Mim, sinto-Me enjoado! Eles 
Me dão nojo e não são melhores do que aqueles, que 
lutaram muito para martelar o primeiro prego no Meu 
Corpo. 
Como a Sexta-feira Santa se aproxima, aqueles que 
Me atormentam e tentam acabar com todos os 
vestígios de Mim, vão sofrer muito naquele dia. 
Naquele dia, quando vocês sofrerem a Minha Dor, dada a 
vocês para trazê-los aos seus sentidos, vocês vão saber 
que Eu Estou chamando-os. Eu faço isso, não porque 
vocês merecem um pingo da Minha Simpatia, mas porque 
Eu os amo - apesar de tudo. Naquele dia, Eu peço que 
vocês Me chamem assim: 
 
"Jesus, perdoa-Me para a dor, que infligi sobre Seu 
Corpo, Sua Palavra e Sua Divindade!" 
 
Eu vou responder e ajudá-los a vir a Mim, com Amor e 
Alegria no Meu Coração. Seu Jesus 
 
1104. A Cruz é o seu laço para a Vida 
Eterna. Nunca abandonem a Cruz! 
Recebido terça-feira, 15 de abril de 2014, 20:15 
 
Minha muito amada filha, quando Meus queridos 
seguidores celebrarem a Sexta-feira Santa, eles devem se 
lembrar de como Meu Amor se estende sobre a raça 
humana! 
Aqueles, que Me perseguiram e, em seguida Me mataram, 
estavam cheios de ódio e tinham corações de pedra. Eu 
morri por eles, apesar do seu ódio, e sofri uma grande 
Agonia, para que pudessem ser resgatados. Ainda assim, 
muitas pessoas hoje Me odeiam e Me desprezam, em 
uma escala tão grande, que, se Eu revelasse o mal, 
que destrói a alma, vocês não seriam capazes de 
levantar-se! 
Minhas tentativas para preparar o mundo, por meio do 
Livro da Verdade, serão combatidas por Meus 
inimigos, em todos os lugares. Os piores ataques 
virão de grupos satânicos, muitos dos quais se 
apresentam como Cristãos, para que possam 
desabafar sua raiva, fingindo defender sua fé. Esta é a 
maneira, pela qual Satanás usa suas vítimas 
dispostas, para atacar a Minha Obra. Quão miserável 
são suas almas e como triste Eu Estou, pois eles 
continuam a trair-Me, jogar lama em Mim e espalhar 
mentiras sobre a Minha Palavra, esforçando-se para 
roubar as almas do Meu Coração Misericordioso! 
Eu choro lágrimas de Agonia, nesta semana; porque o 
tempo é curto e Eu sei que, não importa o quanto Eu 
tentar, mas muitas almas ainda virarão as costas para 
Mim. Por que estas almas Me odeiam tanto? A resposta é: 
porque elas não têm nenhum amor por Mim. Elas são tão 
possuídas pelo maligno, que passam cada minuto do seu 
dia amaldiçoando-Me. Muitos delas acham terrível, mas o 
ódio, que sentem por Mim em seus corações, não pode 
ser retirado.  
A grande maioria das pessoas não acreditam mais em 
Mim - é um número pequeno, que acredita, em um oceano 
de almas, cuja magnitude se estende de um lado a outro 
da Terra. Mas, Eu prometo a vocês, que vou reunir o 
maior número de almas que Eu puder e por causa do 
Amor, que Eu tenho por vocês, vou estender a Minha 
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Misericórdia mesmo entre aqueles, que não merecem. Eu 
dou boas-vindas aos bons, aos amorosos e às almas 
puras, que vêm diante de Mim! Elas Me enchem de 
grande alegria. Oh, como elas acalmam as Minhas 
Chagas! Como Me aliviam da dor que Eu suporto, por 
causa dos Meus pobres pecadores, que não fazem ideia 
da grande alegria, que Eu prometi a eles em Meu Novo 
Reino! Muitas almas infelizmente vão jogar fora a chave, 
que Eu lhes dei para a vida eterna - e para quê? Para 
viver uma vida desprovida de sentido, uma vida cheia de 
excitação e de promessas vazias. Uma vida cansada de 
fadiga, que não traz nenhuma vida - apenas aquela, que 
termina em pó. Eu Sou sua vida! Eu os trago a vida! 
Quando vocês aceitarem a Minha morte na Cruz e 
reconhecerem a Minha Ressurreição, vocês nunca vão 
sofrer a morte. 
Para vocês, desta geração, Eu digo isso: Vocês, que 
estão Comigo, não vão sofrer a morte - nem mesmo a 
morte do corpo. Aqueles, que Me traírem, através do 
pecado, quando a Verdade for dada a vocês, não terão 
vida! Então, vocês, Meus amados seguidores, nunca 
devem ter medo desta Missão! Eu vou levá-los para 
derramar todos os Dons, que Meu Pai está ansioso para 
conferir a todos vocês, pois Ele finalmente reúne Seus 
filhos para o Reino, que Ele os prometeu, quando enviou a 
Mim, Seu único Filho, para salvar as suas almas, através 
da Minha morte na Cruz. A Cruz é o seu laço para a Vida 
Eterna. Nunca abandonem a Cruz! Minha morte foi o seu 
caminho para a Vida Eterna. Sem a Minha Cruz, a morte 
vai prevalecer para aqueles, que a rejeitarem.  
Seu Jesus 
 
1105. Meu Novo Paraíso tornar-se-á o 
Mundo sem fim - como predito 
Recebido quinta-feira, 17 de abril de 2014, 21:00 
 
Minha muito amada filha, Minha Ressurreição dos mortos 
aconteceu por uma razão. Não aconteceu simplesmente 
para provar Minha Divindade para aqueles, que não 
aceitaram Quem Eu era. Até aquele momento, as almas 
que morreram, não podiam entrar no Céu. Elas tinham 
que esperar. Mas, depois que ocorreu Minha 
Ressurreição, elas receberam Vida nova em Meu Reino. 
Minha Ressurreição trouxe Vida Eterna para almas, e por 
isso a morte não tem mais domínio sobre a raça humana. 
Na Minha Segunda Vinda, Minha Ressurreição será 
verdadeiramente evidente, porque, então, todas as almas, 
que morreram em Mim e para Mim, também serão 
ressuscitadas dos mortos e receberão a Vida Eterna. Elas 
vão subir em corpo e alma, em perfeita união com a 
Vontade de Deus e viverão em Meu Novo Reino, quando 
desaparecerem a antiga Terra e Céus, um Novo Mundo 
irá surgir. Meu Novo Paraíso tornar-se-á o Mundo sem fim 
- como predito. Todos aqueles, que amam a Deus e que 
aceitam Minha Mão de Misericórdia, entrarão no Meu 
Reino Glorioso. Esta foi a Promessa que Eu fiz, quando 
Eu troquei o Meu Corpo terrestre na morte, para dar a 
todos a Vida Eterna. Não esqueçam que, o que Deus 
promete, Ele cumpre sempre! O que Deus predisse a 
todos os Seus profetas, acontecerá, pois Ele não diz uma 
coisa, que significa outra. 
Quando Deus disse a João, que o mundo iria se dividir 
nos últimos dias e Seu Templo seria destruído, Ele não 
mentiu. O reinado dos que desejam destruir a Palavra de 
Deus, já começou e o momento de todas estas profecias, 
preditas a Daniel e João, estão sobre vocês! Minha 
Promessa de vir e separar os cabritos das ovelhas, está 
prestes a se tornar uma realidade. Ao homem será dado 
todo tipo de ajuda, através da Intervenção do Céu, e 
muitas oportunidades para fazer uma escolha final. Ou ele 
vai Me seguir ou vai ficar para trás. 
Seu Jesus 
 
 
 
 

1106. Há apenas um caminho para Deus, e 
que é por Mim, Jesus Cristo. Não há outro 
caminho. 
Recebido sexta-feira, 18 de abril de 2014, 23:24 
 
Minha muito amada filha, o mundo vai surgir de novo, a 
partir das cinzas, da carnificina., Eu prometo, Eu vou 
limpar a praga do Anticristo da face da Terra! Eu vou 
destruir os inimigos de Deus e os responsáveis por trazer 
a miséria, a injustiça e o sofrimento aos filhos de Deus. 
O mal, que prende os corações dos homens de hoje, em 
todas as partes do mundo, assume diferentes formas. Na 
sua forma mais brutal, as pessoas são torturadas, 
assassinadas e punidas severamente. E, de outras 
maneiras, as pessoas têm que suportar grandes 
dificuldades, incluindo a falta de comida, falta de moradia 
e a terrível pobreza, enquanto seus líderes devoram todo 
o direito, que é deles. E há as leis injustas, que favorecem 
os poderosos, tornando os homens ricos mais ricos e os 
pobres mais pobres, onde pouca misericórdia ou amor é 
mostrado para aqueles com grande necessidade. 
Finalmente, há a perseguição dos Cristãos - Meus 
seguidores - em todo o mundo. Eles são desprezados, 
mais do que quaisquer outros, e sofrem terrivelmente em 
Meu Nome. Os Cristãos são odiados pelos seguidores 
do maligno, que usa seus agentes, para silenciá-los de 
várias maneiras. Muitos dos seus planos envolvem a 
censura ou o direito de declarar, abertamente, sua 
fidelidade a Mim. E enquanto os governos de hoje, vão 
defender firmemente os direitos de todos os outros 
credos e o direito civil, eles não vão se curvar diante 
dos direitos dos Cristãos. 
Em breve, será proibido aos Cristãos praticar sua fé 
em locais públicos, nas escolas, nas faculdades, é 
finalmente nos Templos de Deus. Vocês podem dizer - 
com certeza isso é impossível - impedir aos Cristãos de 
praticar a sua fé, em suas próprias igrejas? Isto vai 
acontecer de forma mais astuta, onde milhões de 
pessoas serão enganadas, com pouco aviso prévio, 
quando cada detalhe da Palavra, como é agora, for 
mudado, e isto vai acontecer silenciosamente. 
Somente aqueles, que prestam atenção, vão ver as 
alterações e, depois de um tempo, se tornará aceitável 
abrir todas as igrejas Cristãs, para receber todas as 
crenças, incluindo aqueles, que não acreditam em Mim. 
No entanto, nem todos aqueles, que seguem religiões, 
que não adoram o Deus Uno e Trino, serão forçados a 
entrar na nova igreja mundial. Não. Mas serão os 
Cristãos, que serão preparados para idolatrar o 
paganismo, que será cuidadosamente apresentado 
como uma nova igreja e que irá abraçar uma nova 
forma de "comunhão" - uma igreja para todos - onde 
Eu, Jesus Cristo, não serei parte essencial. 
A partir deste ano, Minhas Cruzes começarão a 
desaparecer e enquanto Minhas Igrejas e aqueles, que 
dizem que Me servem, falarem sobre a importância do 
humanismo, vocês não vão ouvir falar da importância 
de se render a Mim, Jesus Cristo, seu Salvador. Vocês, 
portanto, não vão estar preparados para a Salvação 
Eterna. A importância de seguir Meu caminho para o Meu 
Pai não será mencionado, nem será discutida a 
importância dos Sacramentos. Em vez disso, será dito a 
vocês sobre a importância de cuidar das 
necessidades e do bem-estar dos outros, que serão 
utilizados como um substituto para adorar-Me. Eu Sou 
a Igreja. Meu Corpo é a Minha Igreja, mas com o tempo, 
Eu vou ser varrido completamente pro lado. Suas cabeças 
serão preenchidas com inverdades. A vocês será dito 
outros tipos de caminho, que é necessário para levá-los 
para mais perto de Deus. Mas, cada caminho, sobre o 
qual vocês forem informados para seguir, será uma 
direção oposta. 
Saibam agora, que existe apenas uma Verdade! Há 
apenas um caminho para Deus, e que é por Mim, 
Jesus Cristo. Não há outro caminho. 
Seu Jesus 
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1107. Deus Pai: Poucos de vocês vão 
rejeitar a nova igreja mundial, e por isso 
Minha Intervenção será rápida 
Recebido domingo, 20 de abril de 2014, 17:40 
 
Minha querida filha, quando Eu enviei o Meu Filho, para 
redimir a Humanidade, o mundo O rejeitou, assim como 
fizeram com os profetas, que enviei antes Dele. 
Como agora Eu estou preparando para enviar o Meu 
Filho, a segunda e última vez, para reunir Meus filhos e 
dar-lhes a Vida Eterna, eles também irão rejeitar este 
grande Ato de Misericórdia. Eu, através da Minha Palavra, 
dei aos homens a Verdade, e ainda assim, eles a rejeitam. 
Como eles esquecem facilmente! Como eles são cegos, 
pois Eu disse ao mundo que Eu iria levá-los para o Meu 
Reino - um Novo Mundo, sem fim - mas eles não têm real 
entendimento do que significa a sua herança! Nem todos 
vão aceitar a Misericórdia do Meu Filho, e então Eu 
lembro ao mundo que está por vir, para que eles venham 
e aceitem o Meu Reino. 
Haverá grande resistência da parte dos Meus filhos para 
com os muitos milagres, que Eu vou mostrar ao mundo, 
antes da Vinda do Meu Filho. Haverá muita conversa, mas 
Meus inimigos vão garantir, que Meus filhos sejam 
enganados, de modo que eles não vão preparar suas 
almas para a Vida Gloriosa, que tenho preparado para 
cada um de vocês. 
Assim como o Meu Filho ressuscitou dos mortos no 
terceiro dia, assim também Ele se revelará no terceiro dia, 
após os três dias de trevas, em Sua Segunda Vinda. Eu 
desejo que vocês estejam cientes destes três dias de 
trevas, de modo que não temam! Velas Abençoadas irão 
fornecer a única luz, permitida por Mim, para permitir que 
aqueles, que Me amam, vejam e esperem, com alegria, a 
chegada do Meu Filho. 
Não tenham medo do Meu Amor por vocês ou do Poder 
que Eu exercer, pois é para o seu próprio bem, que Eu 
permito que todos os eventos se realizem, nos dias que 
antecederem o Grande Dia. Eu permito aos Meus inimigos 
vagar pela Terra. Eu permito que os destruidores 
enganem os homens, pois é assim que Eu vou testar a fé 
daqueles, que foram abençoados com a Verdade. Mas 
saibam disso: Aqueles, que traírem a Palavra de Deus, 
serão expulsos para o deserto. Aqueles, que atacarem e 
punirem os Meus servos sagrados, que amam Meu Filho, 
serão punidos severamente. Eu vou permitir que os fracos 
e aqueles, que são facilmente levados a ser enganados, 
para que eles - quando Minhas Profecias, dadas a você, 
Minha filha, vierem a se cumprir - arrependam-se e 
busquem-Me. 
Filhos, Eu Estou preparando-os, de modo que a Minha 
vontade seja feita e que vocês vivam, dentro do Meu 
Reino, pois vocês nasceram para isto. O mundo em que 
vivem é manchado, por causa do mal e da sua influência. 
Neste momento a Terra é atormentada pelo pecado, mais 
do que nunca, e agora o pecado vai aumentar e cada um 
de vocês, com verdadeira fé, vai testemunhar. Vocês 
precisam ser lembrados da Verdade, todos os dias a partir 
de hoje - Domingo de Páscoa - pois sem ela, vocês vão 
vaguear e se perder. 
Poucos de vocês vão rejeitar a nova igreja mundial, e por 
isso a Minha Intervenção será rápida. Eu vou trazê-los 
para Mim, mantê-los erguidos, quando a dor da apostasia 
se tornar insuportável, e Eu vou resgatar as suas almas, 
da maneira que Eu escolher, ao invés de perdê-los para 
Meus inimigos. Eu desejo que vocês olhem com bondade 
para aqueles, que lutam contra Meu Filho, por causa da 
Missão Dele de preparar o mundo para a Segunda Vinda. 
Eu os peço que peçam a Mim, seu Pai Eterno, para 
mostrar Misericórdia para com todos, que tentam interferir 
com a Minha Mão, Minha Generosidade, Meu Poder e 
Minha Divindade, através desta Cruzada de Orações 
especial: 
 
Cruzada de Orações (147): Deus Pai, mostrai 
Misericórdia àqueles, que negam o Vosso Filho! 

Ó Deus, meu Pai Eterno, Eu peço para mostrardes 
Misericórdia àqueles, que negam o Vosso Filho! 
Peço pelas almas daqueles, que tentam destruir os 
Vossos profetas! Peço pela conversão das almas, que 
estão perdidas para Vós e peço que ajudeis a todos os 
Vossos filhos, para prepararem suas almas 
e alterarem as suas vidas, de acordo com a Vossa 
Divina Vontade, na antecipação da Segunda Vinda de 
Vosso amado Filho, Jesus Cristo! Amém. 
 
Vão, Meus filhos, e preparem todos aqueles, conhecidos 
de vocês, oferecendo orações especiais a Mim, seu Pai 
Eterno, por Minha Grande Misericórdia! 
Eu amo todos vocês. Eu Sou Todo-Amoroso, Todo-
Paciente e aguardo sua resposta. Nunca pensem que Eu 
não vou ouvir as suas orações, pois suas vozes são 
doçura em Meus Ouvidos e seu amor por Mim traz-Me 
grande alegria. Não há nada, que Eu não faça por Meus 
filhos. Nada. 
Vão no amor e na alegria, pois vocês podem ter certeza 
que Eu Sou Todo-Misericordioso. Seu amado Pai 
 
1108. O início e o fim do mundo vão se 
tornar como um 
Recebido segunda-feira, 21 de abril de 2014, 15:56 
 
Minha muito amada filha, é muito difícil para as almas, 
mesmo aqueles com muita fé, comparar o mundo em que 
vivem, com o do Meu Reino. 
O mundo, como está, é incompatível com o Meu Reino 
e isso significa, que, aqueles de vocês que Me 
conhecem e que Me amam verdadeiramente, achem 
doloroso, às vezes, viver suas vidas diárias. Me amar 
significa seguir os Meus Ensinamentos e pedir-Me para 
perdoar os seus pecados. Esta é a única maneira, em que 
vocês podem se tornar parte de Quem Eu Sou. Vocês 
não podem tornar-se parte do Meu Reino, até que 
reconheçam a Verdade e aceitem que, enquanto o 
pecado existir, o mundo não pode ser perfeito. 
Enquanto o homem fizer tudo de acordo com sua própria 
vontade, quando ele é sendo constantemente tentado a 
entrar em suas próprias necessidades egoístas, ele 
continuará a ser um escravo. 
Quando vocês viverem a vida de acordo com a Palavra de 
Deus, vocês serão capazes de ver o mundo pelo que ele 
é. Vocês vão testemunhar a maravilha, que é o Milagre da 
Terra, que foi criada pelo Meu Pai. Mas, vocês também 
vão ver como a fraqueza do homem o tem separado de 
Deus. Enquanto este for o caso, o mundo, como vocês 
o conhecem, não pode ser levantado de novo à sua 
antiga Glória. É por isso, que vocês só vão encontrar a 
verdadeira paz, quando Eu voltar para levá-los para o 
Paraíso do Meu Pai, criado para vocês no começo. 
O início e o fim do mundo vão se tornar como um. Não 
haverá mais Céu, nem Purgatório e nem a Terra - só 
vão existir dois lugares: Meu Reino - onde a vida 
nunca vai acabar, para aqueles, que Me permitirem 
reuni-los em Meu Coração - e o inferno, para aqueles, 
que não se voltaram para Mim. 
Todas as coisas serão de acordo com a Minha 
Misericórdia e a Santa Vontade do Meu Pai, Que ama 
todos os Seus filhos. Ele quer salvar a todos através de 
Mim. Eu não posso forçar aqueles, que não querem fazer 
parte do Meu Reino, ou que rejeitam todos Meus esforços 
para trazer-lhes uma maravilhosa eternidade gloriosa, a 
seguir-Me. Não ignorem as Minhas Súplicas para ajudar 
estas pobres almas! Seu Jesus 
 
1109. Meus Ensinamentos não são 
complicados 
Recebido terça-feira, 22 de abril de 2014, 20:00 
 
Minha muito amada filha, não importa o quão difícil esta 
Missão é, a Verdade deve prevalecer em todos os 
momentos. 
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O que é bom, se a Minha Palavra é torcida? Que bem 
tiraria? Se a Minha Palavra e tudo o que Eu Sou e Serei 
for adaptado, para atender a agenda dos homens, 
então, ela torna-se uma mentira. O que Minha morte na 
Cruz significaria, se não fosse para redimi-los do 
pecado? Apesar da crueldade da Minha morte na Cruz, o 
significado para os Cristãos é simples: Eu os resgatei do 
pecado, mas vocês precisam Me pedir para salvá-los. Se 
vocês não Me pedirem, Eu não posso resgatá-los. 
Se vocês não aceitam a Mim, Jesus Cristo, então não 
serão capazes de buscar a Minha Misericórdia. Se 
vocês não buscam a Minha Misericórdia, então Eu vou 
estar diante de vocês e pleitear com vocês para 
fazerem isso, tão grande é Meu Amor por vocês! Eu 
estarei como um Rei pobre diante de você, o pecador. Eu 
vou revelar-lhes a Verdade, até que finalmente seus olhos 
sejam abertos e, em seguida, vocês vão ver. Então, 
aqueles de vocês, que virem a Verdade, estenderão os 
braços para Mim e Eu vou levá-los para o Refúgio do Meu 
Coração. E assim como aqueles, que Me conhecem, e 
que serão salvos, terão uma vantagem, assim também 
darei a todas as almas, de todas as religiões e de 
todas as crenças, a vantagem de mostrar-lhes a 
Verdade, antes que Minha hora chegue. 
Lembrem-se sempre da Minha Simplicidade! Eu os ensino 
a Verdade de forma simples. Eu os ensinei a amar uns 
aos outros, como Eu os amei. Se vocês amam o outro e 
tratam uns aos outros como Eu mostrei para vocês, vocês 
serão Meus. Se vocês não mostram amor e respeito para 
com os outros, mas julgam uns aos outros em Meu Nome, 
então vocês não podem dizer que são Meus. Meus 
Ensinamentos não são complicados. Eles não precisam 
ser, pois o amor está no núcleo de tudo o que Eu ensinei. 
Sem amor de um para com o outro em seus corações, 
vocês realmente não podem Me amar. Quando vocês 
negarem o amor, vocês sempre Me negarão. Quando 
vocês negarem a Minha Palavra, então o Amor de 
Deus não pode prosperar em seus corações. 
Seu Jesus 
 
1110. Eu não vou permitir que aqueles, que 
entrarem em Meu Novo Paraíso, sofram a 
dor da morte física 
Recebido quarta-feira, 23 de abril de 2014, 15:30 
 
Minha muito amada filha, muitas pessoas erroneamente 
acreditam, que Minhas Advertências para a 
Humanidade criam um sentimento de desespero e 
preocupação desnecessária. Isso é compreensível, mas 
saibam disso: O futuro do mundo por vir é de tirar o 
fôlego, Glorioso em todos os sentidos! O Paraíso, que 
foi preparado para vocês, encheria vocês de 
admiração, surpresa e um grande senso de excitação, 
se Eu revelasse apenas um vislumbre dele! Porque o 
homem tem medo do desconhecido e falta de confiança 
na Minha Promessa, de trazer a cada um de vocês a Vida 
Eterna, é difícil para muitos, que tentam se preparar para 
o Meu Reino. 
Meus amados seguidores, Meus queridos pequenos, 
por favor, saibam que Eu não vou permitir que 
aqueles, que entrarem em Meu Novo Paraíso, sofram a 
dor da morte física - este é o Meu Presente para esta 
geração abençoada. Esta transição, do mundo em que 
vivem hoje, para o Meu Novo Paraíso, será em um piscar 
de olhos; tal é o Meu Grande Amor por vocês. Antes deste 
Grande Dia, Eu tenho que prepará-los, de modo que 
todos possam herdar o Meu Reino. Eu não tenho que 
colocá-los nestas provações, que vocês suportam agora e 
naquelas, que ainda estão por vir - isso é verdade. Mas, 
muitas pessoas, que tem por certo a Minha Palavra e a 
Minha Misericórdia como concedida, Eu tenho que 
prepará-las. Como Eu posso purificá-las, a menos que Eu 
os lembre da Verdade? Somente a Verdade os libertará 
dos grilhões, que os prendem ao maligno, que irá arrastá-
los para longe de Mim, a cada chance que ele receber. Ele 
sabe que, se vocês não responderem ao Meu Chamado 

para proteger a sua herança de direito em Meu Reino, que 
ele vai ganhar. Então vocês, depois de terem sido 
enganados por ele, não conseguiriam conciliar suas almas 
dentro da Minha Divina Misericórdia. 
Somente aqueles, que Me seguem, a cada passo, ao 
Paraíso, serão bem-sucedidos na obtenção da Salvação 
Eterna. Por favor, sejam pacientes! Estejam atentos ao 
Meu Chamado! Não Me empurrem para longe, pois Eu 
tento chegar até vocês, através destas Mensagens! 
Aprendam a confiar em Mim, através da Minha Santa 
Palavra, já conhecida por vocês no Livro do Meu Pai 
(Bíblia)! 
Quando falo do mal, Eu simplesmente revelo-lhes o 
engano, com que vocês vão ser confrontados. O problema 
com o engano é, que ele os cega à Verdade e faz com 
que vocês se afastem, acreditando numa crença, que vai 
levar-lhes para uma falsa doutrina. Se não for Eu, Jesus 
Cristo, a ser reverenciado, nesta nova doutrina, então 
vocês podem ter certeza que ela não está sendo ditada 
pelo Espírito Santo. 
Permitam que os seus corações se acalmem, que sua 
confiança seja como a confiança de uma criança e 
simplesmente Me amem, da maneira que Eu os amo. 
Nunca resistam a Minha Misericórdia, não tenham medo 
de Mim, nunca sintam raiva de Mim, especialmente 
quando vocês sofrerem nesta vida! Porque em breve, Eu 
vou trazê-los para casa. Assim que amanhecer o 
Grande Dia, o mundo vai nascer, e uma vida nova e 
maravilhosa espera por vocês e por todos os seus 
entes queridos. Todos vocês serão ligados a Mim, sem 
inimigos à vista - sem medo, perigo ou sofrimento de 
qualquer espécie. Então, por que temer o Meu Reino? Ele 
vai lhes trazer a felicidade e o amor que procuravam 
durante toda a sua vida na Terra - mas, que nunca foi 
realmente cumprida, não importa o quanto vocês se 
esforçavam para alcançar estes dons. 
Meu Maior Presente para vocês é a Vida Eterna. 
Aguardem Meu Presente, sem medo! Em vez disso, 
esperem com amor e antecipação Meu Novo Reino, pois 
há muito para olhar para frente. Seu Jesus 
 
1111. O momento, em que for declarado 
que o pecado não existe mais, se aproxima 
Recebido quinta-feira, 24 de abril de 2014, 16:45 
 
Minha muito amada filha, os tempos estão perto agora, 
quando os pecados do homem forem considerados, 
por Minha Igreja, como insignificantes e inofensivos 
aos Meus Olhos. 
O pecado não é algo que é considerado por Mim como 
uma fraqueza ou uma falha. O pecado é criado por causa 
dessas duas características, mas vem por causa da 
existência de Satanás. Minha Igreja em breve vai 
acalmar Meus seguidores, enganando-os e levando-os 
a aceitar a mentira de que o pecado é apenas uma 
metáfora, que ele é usado como um símbolo para os 
filhos de Deus, para exortá-los a ficar em um caminho, 
que é agradável a Deus. O pecado não deve fazer vocês 
se sentirem separado dos outros, eles vão dizer. Eles vão 
dizer, que o pecado realmente não importa, porque Deus 
perdoa tudo. Sim, Eu perdoo tudo e perdoo todo pecado - 
com exceção do pecado eterno - uma vez que o 
arrependimento for mostrado pelo pecador com esforços 
feitos por ele, para remover toda a tentação, para evitar a 
repetição deste pecado. Vocês não podem pedir-Me 
para perdoar o pecado, quando vivem nesse pecado. 
Um assassino, que assassina, mutila e mata, não pode 
pedir-Me para perdoá-lo, enquanto ele continuar a matar e 
não tiver a intenção de parar com seus crimes. Qual é a 
utilidade de pedir-Me para redimi-los do pecado, se vocês 
não aceitam primeiro que pecam? 
O pecado é causada por fraqueza e Eu perdoo o pecador, 
que verdadeiramente se arrepende. Quando o pecador já 
não acredita mais que ele é culpado de pecado, torna-se 
enraizado na alma. O momento, em que for declarado que 
o pecado não existe mais, se aproxima. Quando chegar 
este momento, haverá um grande alívio e celebrações, 
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porque o que antes era considerado um pecado aos Meus 
Olhos, não será mais considerado como. 
O pecado será visto como uma coisa natural e uma coisa, 
que vocês todos devem aceitar. A Vocês não será dito 
para amar apenas o pecador, como Eu faço. Não. 
Vocês serão incentivados a aceitar que o pecado não 
existe. Tudo isso vai levar à traição da Minha Divindade, 
quando o mundo idolatrar a si mesmo, seus talentos, sua 
inteligência, até que ele declare a sua grandeza, em 
desafio direto a Deus, o Pai Eterno. 
Oh, quantos serão levados ao erro, desespero e à infração 
da lei! Minha Igreja será usada para declarar heresia 
em Meu Santo Nome. Aqueles equivocados, vão 
transformá-la de cabeça para baixo e de dentro para fora, 
e nenhuma parte dessas mudanças será dirigida por Mim, 
Jesus Cristo. O Espírito Santo não vai presidir a 
abominação e haverá grande confusão, grande tristeza e 
uma sensação de desamparo, por parte daqueles, que 
vão permanecer fieis aos Ensinamentos da Minha Igreja. 
Os ensinamentos tradicionais não serão mais tolerados. 
Então, quando tudo o que é considerado sagrado 
desmoronar, o tempo vai estar pronto para o homem 
da perdição, para ocupar o seu lugar na Minha Igreja. 
Seu Jesus 
 
1112. Deus Pai: É melhor que vocês 
suportem esta dor espiritual agora, do que 
nas chamas eternas 
Recebido sábado, 26 de abril de 2014, 13:42 
 
Minha querida filha, como a hora da Misericórdia do Meu 
Filho descerá sem aviso prévio, as forças do mal estão 
ficando mais fortes a cada dia. 
Aqueles homens, entre vocês, que não aceitam Meu 
Filho, serão envolvidos em cada Raio da Sua 
Misericórdia, tão de repente, que poucos de vocês vão 
entender o que foi derramado sobre vocês, tão forte 
será a força da Sua Divina Presença. Aqueles de vocês, 
com ódio em seus corações, vão sentir uma grande dor e 
angústia. Vocês vão experimentar, três vezes mais, a 
mesma dor que vocês infligiram aos Meus filhos, não se 
enganem, pois o GRANDE ALERTA é uma forma de 
Julgamento. Vocês vão testemunhar a dor e o 
sofrimento intenso, que iriam suportar, se estivessem 
para ser lançados no fogo do inferno. Muitos de vocês 
vão achar o GRANDE ALERTA extremamente doloroso. 
No entanto, você devem receber Meu Presente, pois é 
melhor que vocês suportem esta dor espiritual agora, do 
que nas chamas eternas. 
Eu Me esforço para prepará-los, através da Minha Missão 
Santíssima, de modo que Eu não perca uma só alma. A 
Minha última Missão na Terra - a que Eu dei autoridade, 
na forma da Santíssima e Abençoada Trindade - vai ser 
oposta ferozmente, pois continua em sua jornada para 
salvar almas, antes do Grande Dia. Nenhuma outra 
missão, desde a Crucificação do Meu Filho, vai ser tão 
odiada quanto esta. Ai daqueles de vocês, que se 
opõem a Mim, seu Pai Eterno, pois se vocês cuspirem 
na Minha Face, com uma língua imunda, Eu vou puni-
los! 
Eu não vou permitir, por muito tempo, o ódio e as 
blasfêmias, que vocês pecadores equivocados jogam em 
Mim. Se tentarem impedir-Me, na Minha Tentativa para 
salvar a todos vocês do mal, vão sofrer muito, por 
causa das almas que serão perdidas para Mim, por 
causa de vocês. 
Minha Divindade não será esmagada, nem será 
interrompida a Vinda do Meu Filho. Ninguém tem o poder 
para fazer isso. O homem, que tentar colocar-se entre o 
pecador e Mim, o Pai Eterno, com a intenção de enganar 
aquela alma a negar a Minha Palavra, será interrompido. 
Eu Sou a Verdade. Eu Sou o Começo e Eu Sou o Fim. 
Meu Amor por todos os Meus filhos é grande, mas ai do 
pecador que incorre Minha Ira, quando ele tenta 
elevar-se acima de Mim! Eu vou esmagar as cabeças 
dos servos sagrados com corações orgulhosos, que 

roubam almas de Mim, através de heresias. Eu vou 
destruir aqueles, cujas ações vão enganar almas em 
graves erros. Vocês não devem interpretar mal Meu Aviso, 
nem por um segundo, pois quando Eu Sou levado a 
intervir na salvação das almas, àqueles Meus inimigos 
serão esmagados no chão. 
Minhas Intervenções poderosas começaram e em 
breve, poucos de vocês, que ouvem a Minha Voz, por 
meio destas Mensagens, vão duvidar de novo, porque 
vocês darão testemunho de todas as profecias 
contidas no Meu Livro da Verdade. 
Vão e sejam gratos por Minha Grande Misericórdia! 
Aceitem Minhas Intervenções, pois vão ajudar a trazer o 
mundo para os seus sentidos! Somente após a purificação 
o homem será capaz de realmente ouvir a Minha Voz. 
Seu Eterno Pai, Deus, o Altíssimo 
 
1113. Muitos dos Mistérios do Meu Reino 
são desconhecidos para o homem 
Recebido domingo, 27 de abril de 2014, 18:00 
 
Minha muito amada filha, o Meu Plano, para salvar o 
mundo inteiro e levar a cada um de vocês para o 
Refúgio do Meu Coração, está completo e todas as 
partes colocadas corretamente, de modo que a 
perfeição da Minha Promessa seja realizada. 
Há muitos Mistérios associados com a Minha Divindade, 
que o homem, não importa o quanto ele é entendido em 
assuntos espirituais, nunca pode realmente entender. 
Muitos dos Mistérios do Meu Reino são desconhecidos 
para o homem e Meu Pai revelou à Humanidade apenas o 
que Ele assim desejou. Ao homem foi dado o 
conhecimento e a Verdade, para que ele pudesse 
reverenciar a Deus e servi-Lo, da melhor forma que ele 
pôde. O homem foi informado, pelos profetas, como deve 
respeitar os Dez Mandamentos, para garantir que não caia 
no erro. Então, para provar seu Amor pelo mundo, Ele se 
fez homem e por Mim, Jesus Cristo, Seu Filho unigênito, 
mostrou para o homem exatamente o que faz para o bem 
e o que constitui o mal. Eu revelei a Verdade, se bem 
que apenas uma fração do que Meu Pai desejou, para 
as necessidades do homem. Mas o homem estava tão 
arrogante, ambicioso e orgulhoso de coração, que não 
queria saber a Verdade, pois não lhe convinha. 
Os Fariseus fecharam os olhos, olharam para o outro lado 
e declaravam-Me ser um homem, Que havia perdido sua 
mente e falava em enigmas. Eles não tinham a 
capacidade de ouvir a Verdade, apesar de Meus 
Ensinamentos simplesmente reiterarem as Palavras, as 
Lições e os Mandamentos, contidos no Livro do Meu Pai. 
Ao longo do caminho estreito, que caminhavam, sem olhar 
nem para esquerda nem para direita, pois eles seguiam a 
sua própria versão de servir a Deus. Eles fizeram isso com 
um exterior piedoso, desprezando os fracos, os pobres e 
aqueles sem educação, enquanto eles louvavam a Deus. 
Então eles Me exilavam, e os seus colegas de hoje vão 
fazer isso, mais uma vez, pois eles continuam junto 
com sua própria doutrina, feita pelo homem, nos 
próximos anos. 
Então vocês veem agora, por tudo o que o homem diz 
saber, que ele realmente sabe pouco sobre o Caminho do 
Senhor. Aquilo que foi dado é aceito, mas apenas partes 
da Verdade, que lhe convém. Por exemplo, Eu sempre 
instrui os filhos de Deus em amar um ao outro, mas eles 
não conseguem fazer isso. Quantos de vocês estão 
prostrados diante de Mim a elogiar-Me em ação de 
graças e, em seguida, difamam seus irmãos e irmãs? 
Alguns de vocês vão tão longe, dizendo-Me quão 
ímpias as pessoas são, em vez de mostrar amor e 
perdão. 
O homem será sempre fraco, porque é impossível para o 
ser humano ser perfeito. Mas, por que aceitar Meus 
Ensinamentos, por um lado e, em seguida, negar-lhes, por 
outro? Nunca sucumbam à tentação de condenar um 
outro em Meu Nome, porque vocês não têm a 
autoridade para fazê-lo! Nunca exaltem-se diante de 
Mim, quando vocês sujam ou menosprezam outro ser 
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humano, ao mesmo tempo! Isto é um insulto para 
mim! Para aceitar a Verdade, vocês devem estar sem 
malícia, orgulho, auto justificação ou egoísmo. Vocês 
devem descartar o seu manto de arrogância, porque essa 
é uma característica do diabo, e Eu acho isso repulsivo. 
Por favor lembrem-se dos Meus Ensinamentos e vivam 
suas vidas de acordo com o que Eu disse a vocês! 
Quando seus corações se encontram perturbados, cheio 
de angústia ou de ódio, vocês devem sempre procurar 
Minha ajuda. Porque, se não fizerem isso, então essa 
sensação de desespero e ódio irá devorá-los. Vocês 
devem aceitar o fato de que sempre vão sucumbir ao 
pecado, mas também saibam que têm que mostrar 
arrependimento verdadeiro, antes que vocês venham 
sentir qualquer tipo de paz ou calma em sua alma. 
Seu Jesus 
 
1114. Mãe da Salvação: Os dias, que 
antecederem a chegada do Anticristo, 
serão dias de grandes celebrações 
Recebido domingo, 27 de abril de 2014, 23:20 
 
Meus queridos filhos, permitam que a Luz de Deus 
desça sobre vocês, pois os planos para preparar o 
mundo para a Segunda Vinda do Meu Filho, Jesus 
Cristo, foram concluídos. Todas as coisas serão agora 
de acordo com a Santa Vontade de Deus e Eu peço 
que vocês usem a oração como a sua maior armadura, 
pois a batalha para os filhos de Deus se intensificará. 
Ao contrário das guerras anteriores, a batalha pelas almas 
vai ser muito confusa, porque o inimigo vai ser percebido 
como o amigo, enquanto a verdadeira Igreja de Cristo será 
declarada como inimiga. 
Quão forte vocês terão que ser, se quiserem tornar-se um 
verdadeiro soldado Cristão! Vocês nunca devem ceder à 
pressão para proferir as obscenidades, que vocês vão ser 
convidados a participar, em público e diante dos altares do 
Meu Filho! Quando vocês virem os homens elevados a 
posições de poder, nos Templos do Meu Filho, exigindo 
que se curvem em reverência diante deles, mas onde não 
há o sinal da Cruz, fujam, pois vocês vão ser atraído para 
erro! Vocês saberão que o momento para o Anticristo 
entrar na Igreja do Meu Filho chegou, quando os 
Tabernáculos forem ajustados e, em muitos casos, 
substituídos por versões de madeira. 
Filhos, por favor, estejam cientes de que muitos de vocês 
vão virar as costas para a Verdade, porque vocês vão 
encontrar a Verdade quase impossível de aceitar. Os dias, 
que antecederem a chegada do Anticristo, serão dias de 
grandes celebrações, em muitas igrejas, de todos os 
Cristãos e outras denominações. Todas as regras terão 
sido alteradas; a Liturgia recriada; os Sacramentos 
adulterados; até que, finalmente, a Missa não será 
mais celebrada de acordo com a Santa Doutrina. Até 
então, e no dia em que o Anticristo situar-se 
orgulhosamente em seu trono, a Presença do Meu Filho 
não existirá mais. Então, deste dia em diante, será difícil 
para aqueles, que amam o Meu Filho, permanecerem fieis 
a Ele, como deveriam, porque cada abominação será 
apresentada diante de vocês. Quando suficientes 
distrações cercá-los e quando questionar a nova 
hierarquia se tornar uma ofensa, vocês serão tentados a 
desistir e a aceitar a nova religião mundial, por medo de 
perder amigos e familiares. 
O Exército de Deus - o Remanescente - vai crescer e 
se espalhar e as Cruzadas de Orações proporcionarão 
grande força a todos. Meu Filho vai intervir e carregá-los 
através dos desafios, que teremos pela frente, e vocês 
vão saber que será por Seu Poder, que terão coragem e 
perseverança. Apenas os fortes entre vocês 
permanecerão fieis à Santa Palavra de Deus, mas, 
mesmo se o Exército Remanescente for apenas uma 
fração em relação ao tamanho do exército da besta, 
Deus vai preenchê-lo com o poder de um leão. Ele irá 
fortalecer os fracos e dar-lhes grandes Graças. Ele vai 
enfraquecer o poder daqueles, que se tornarem devotos 

do Anticristo. Todos esses eventos vão parecer 
assustador, mas, na verdade, esses eventos para muitos 
vão parecer como uma nova era de unidade e de paz no 
mundo. As pessoas vão aplaudir a nova igreja mundial e 
dizer: "Que grande milagre foi criado por Deus!" Eles vão 
estar em grande admiração dos homens, tanto os de 
dentro da igreja quanto os de fora dela, que trouxeram tal 
unidade. Grande louvor e honra será dispensada a estes 
homens e, em seguida, eles serão recebidos por cantar 
alto, bem como com um sinal especial de 
reconhecimento, em cada reunião pública. 
Haverá júbilo, celebrações e cerimônias honorários, onde 
serão concedidos grandes elogios aos hereges. Vocês 
verão uma grande riqueza, a unidade entre as diferentes 
crenças e homens de honra serem tratados como santos 
vivos - todos, exceto um. Este um, que Eu Me refiro, é o 
Anticristo e eles vão acreditar que ele é Jesus Cristo. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1115. Desta vez Eu venho para renovar a 
Terra, para restabelecer o Meu Reino na 
Terra 
Recebido terça-feira, 29 de abril de 2014, 09:00 
 
Minha muito amada filha, muitos podem se perguntar 
como Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo o que 
É e Será para sempre, poderia sofrer. A Verdade é que 
Meu Pai, perfeito em tudo o que pode ser, é infundido com 
Amor. Porque Ele é o Criador do Amor, que, quando 
repreendido, causa Tristeza em Seu Coração. 
Os filhos de Deus rejeitaram Seu Grande Dom do 
Paraíso, através do pecado de Adão e Eva, perdendo 
assim a Graça Dele. Em vez disso, eles se deixaram 
seduzir pelo astucioso engano, colocado diante deles, 
pelo maligno. Como Meu Pai sofreu, por causa dessa 
traição, e como Ele ainda sofre por causa do pecado 
de traição no mundo de hoje! Nada mudou, exceto o 
Milagre da Redenção, que Ele deixou para o mundo, por 
meio do Meu Sacrifício para a Humanidade. 
O Amor do Meu Pai por todos vocês é tão Grande, que 
Sua Tristeza, que foi causada pela cegueira do homem 
e rejeição da Sua Grande Misericórdia, é o Seu Dom 
para a Humanidade também. Por causa da Sua 
Tristeza, Ele anseia por almas e, como tal, irá alcançar 
e agarrar até mesmo os não crentes mais relutantes. 
Para aqueles, que não acreditam em Deus, mas que 
desejam a prova e qualquer sinal, que lhes trará conforto 
em sua miséria, Eu digo isso: Eu, Jesus Cristo, vim a 
primeira vez, não para salvar apenas aqueles, que 
aceitaram a Verdade - Eu vim para salvar aqueles, que 
eram incapazes de acreditar em Deus. Eu faço o mesmo 
agora. Enquanto os crentes vão lutar entre si, discutindo 
sobre se é ou não é Eu, Jesus Cristo, Que se comunica 
com o mundo, neste momento, Eu lhes prometo isso: Eu 
vou, por Meu Amor por vocês, provar que sou 
realmente Eu, Quem fala agora e que Eu, mais uma 
vez, fui enviado por Meu Pai, para salvá-los. 
Desta vez Eu venho para renovar a Terra, para 
restabelecer o Meu Reino na Terra - o Paraíso, criado por 
Meu Pai, para Adão e Eva. Este Dia vai amanhecer logo 
e antes de chegar a hora, Eu vou iluminar a sua mente, 
corpo e alma. Eu vou chocá-los com o Meu Poder - 
Minha Divindade, mas vocês vão sentir uma tal onda 
de amor, que não vão ter dúvida de que este só 
poderia vir de Mim. Esta é a Minha Promessa. São aos 
filhos de Deus, que não O conhecem, nem acreditam 
Nele, que Eu vou chegar primeiro. A maioria deles vai vir 
correndo para Mim, porque não terão ideias 
preconcebidas, que podem evoluir a partir de muito 
conhecimento de assuntos espirituais. Ao mesmo tempo, 
Eu vou chegar a estas almas, que estão em grande 
escuridão, que estão desesperadas, perdidas e 
carregadas com grande tristeza em seus corações. Então, 
quando vocês estiverem prontos para ouvir, Minha 
Palavra, contidas aqui, saibam que Minhas Mensagens 



O Livro da Verdade 

www.jesusfala.org/O_Livro_da_Verdade.pdf 466

não são destinadas somente a quem Me ama - elas estão 
sendo dadas para chegar até você! 
Eu dou-lhes a paz. Trago-lhes grandes notícias, pois Eu 
esculpi um futuro glorioso para vocês, onde a morte não 
terá poder sobre vocês. Aguardo este Dia, com grande 
alegria. Por favor, esperem, com paciência e confiança, 
pois quando Eu abrir o seu coração, suas preocupações 
não haverão mais. Seu amado Jesus 
 
1116. Minha Promessa de vir novamente 
será cumprida na vida desta geração 
Recebido quinta-feira, 1° de maio de 2014, 23:30 
 
Minha muito amada filha, a Minha Promessa de vir 
novamente será cumprida na vida desta geração. Muitas 
pessoas no mundo, neste momento, se esqueceram 
das profecias, que estão contidas na Bíblia 
Santíssima, sobre o Grande Dia do Senhor. Para se 
preparar para este momento, Meu Pai Me instruiu para 
informá-los que a data da Minha Segunda Vinda foi 
definida, mas só Deus, o Pai Eterno, sabe esta data. Nem 
Eu, Seu Filho unigênito, não tenho conhecimento desta 
data - somente sei que será em breve. 
Muitos eventos terão de ocorrer primeiro, antes da 
grande renovação, mas saibam que tudo acontecerá 
de forma rápida e em rápida sucessão. Aqueles, que 
temem o Grande Dia, devem, em vez disso, confiar em 
Mim e rezar pelas almas daqueles, que vão fazer todo o 
possível para se oporem à Minha Busca de almas. Meu 
Plano é trazer até mesmo o mais teimoso entre vocês 
ao Meu Reino, pois é para o mundo. Meu Reino virá, 
pois é o Plano de Deus e irá completar o Pacto Final, de 
acordo com a Vontade Divina de Deus. 
Rezem, com generosidade em seus corações, pelas 
almas daqueles, que precisam mais da Minha 
Misericórdia, e Eu vou cobri-los com o Meu Precioso 
Sangue. Tudo o que era no começo, será cumprido no 
final e então vai existir um mundo sem fim. Tudo 
começa e termina com o Meu Pai. 
Nada vai impedir a Minha Segunda Vinda. A nenhum 
homem, que se opõe a Mim ou que tenta levar almas para 
longe de Mim, será permitido desafiar-Me, pois, quando 
Eu chegar, todos os Meus inimigos serão lançados para 
fora. Eu vou salvar os fracos, os medrosos, os 
arrependidos, os hereges, os pagãos, os mentirosos, 
os ladrões, os assassinos - todos os pecadores. 
Nenhum de vocês está isento da Minha Misericórdia. 
Eu amo todos vocês. Seu Jesus 
 
1117. Mãe de Salvação: O Apocalipse trata-
se sobre a apreensão da Igreja do Meu 
Filho na Terra por Seus inimigos 
Recebido sexta-feira, 2 de maio de 2014, 19:00 
 
Minha filha, quando as pessoas ouvem a palavra 
"Apocalipse", pode infundir terror em seus corações. 
Isto é porque poucos estão realmente informados sobre o 
que simboliza. Estes tempos têm sido preditos, como 
sendo a parte final do Plano do Meu Pai, para unir o 
mundo e libertá-lo das garras do mal, que tem sido 
seu domínio por tanto tempo. 
O sinal mais importante que o tempo está próximo, 
será exatamente antes da Segunda Vinda do Meu 
Filho, quando Sua Crucificação será revivida de novo. 
Estes serão os sinais. Assim como Ele foi açoitado, assim 
será também o Seu Corpo - Sua Igreja na Terra - através 
da corrupção e infestação. E, assim como os espinhos 
foram colocados sobre a Sua Cabeça, assim também eles 
vão ser colocados sobre as cabeças dos líderes da Sua 
Igreja. As mãos dos seus servos sagrados serão 
pregadas, como na Cruz, quando não forem mais usadas, 
nos próximos tempos, como instrumentos dos Santos 
Sacramentos. Assim como os pregos penetraram as pés 
do Meu Filho, também, serão proibidos aqueles 
verdadeiros servos de Deus de conduzir almas ao longo 

do verdadeiro caminho do Senhor. A Crucificação da 
Igreja do Meu Filho na Terra vai continuar até que ela 
morra, e neste dia o Corpo do Meu Filho, Jesus Cristo, 
não estará mais Presente na Santa Eucaristia. Quando 
a Igreja do Meu Filho for destruída, então sobre que 
caminho Seus seguidores vão caminhar? Se vocês não 
seguirem o caminho do Meu Filho, vocês não serão 
capazes de encontrar o caminho para o Reino de Deus. 
Quando a Igreja do Meu Filho for tomada e o inimigo 
estiver sentado no trono, vocês devem permanecer 
sempre fieis ao Meu Filho! Vocês não serão capazes de 
fazer isso, se aceitarem as leis do mundo secular, como 
sendo um substituto para a Verdade. 
O Livro da Verdade, juntamente com as Cruzadas de 
Orações, vai mantê-los focados no Meu Filho. Estes 
Seus servos sagrados fiéis vão alimentá-los com o 
Alimento da Vida, quando este estiver longe de ser 
encontrado. Até então, vocês serão capazes de contar os 
meses, como se fossem semanas, e as semanas, como 
se fossem dias, pois ao ouvir o som da trombeta, a Nova 
Jerusalém vai subir das cinzas e vai acabar a 
perseguição. 
O Apocalipse trata-se sobre a apreensão da Igreja do Meu 
Filho na Terra por Seus inimigos. Será sobre a luta pelas 
almas. O castigo será sobre o GRANDE ALERTA de 
Deus para a Humanidade, para abrir os olhos para a 
Verdade. O Exército Remanescente vai ajudar a manter a 
chama do amor por Meu Filho vivo e, ao mesmo 
momento, trazer às almas um grande alívio do castigo, 
que, de outra forma, cairia sobre eles, se não fosse a 
Misericórdia do Meu Filho. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1118. “Pedi e recebereis” não é uma 
promessa vã que Eu faço 
Recebido sábado, 3 de maio de 2014, 15:50 
 
Minha muito amada filha, quando Eu peço para que as 
pessoas confiem em Mim, para muitos é uma coisa muito 
difícil. Muitos acham que é difícil confiar em Meu Amor 
para com a Humanidade, para se entregarem 
completamente a Mim, quando eles confiam em sua 
própria fé. Somente quando se entregarem totalmente 
aos Meus cuidados, vocês poderão se sentir seguros, 
protegidos e em paz. 
Quando vocês procurarem por Meu Amor, gritarem para 
Mim como uma criança pequena e estenderem os 
seus braços, ele os cobrirá. As crianças colocam toda a 
sua confiança em seus pais, quando são pequenas. Elas 
sabem apenas a diferença entre quando se sentem bem e 
quando se sentem mal, então elas dependem 
completamente dos adultos para protegê-las. Crianças 
não pensam duas vezes, antes de correr para seus pais, 
para o conforto e para buscar refúgio. A fé de uma criança 
é forte. Ela não questiona, pois ela acredita realmente, 
que vai encontrar segurança nos braços de seu pai 
amoroso. 
Confiem em Mim, porque tudo o que Me pedirem vai 
ser feito, se for para o bem da alma. “Pedi e recebereis” 
não é uma promessa vã, que Eu faço. Eu gosto do Ato de 
derramar Meus Dons em cada um de vocês. Se vocês Me 
pedem para ajudá-los, Eu ouço, sinto e respondo a tudo o 
que vocês desejam. Permitam-Me a chance de provar 
Meu Amor por cada um de vocês! Deixem-Me mostrar-
lhes a prova da Minha Intervenção! É neste tempo de 
existência, que Eu, Jesus Cristo, farei Minha Presença 
conhecida em tudo o que Me pedem. É neste 
momento, que Eu vou permitir que vocês sintam a 
Minha Presença, testemunhem Meus Grandes Atos de 
Intervenção em suas vidas diárias e compreendam o 
poder das suas orações. Pois estes são os dias de 
grandes milagres, que Eu lego à Humanidade, mais do 
que em qualquer outro momento, desde que Eu andei na 
Terra. 
Se vocês realmente colocarem toda a sua confiança em 
Mim, Eu posso legar grandes milagres, não somente para 
trazer-lhes alívio do sofrimento, mas para atraí-los para 
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mais perto ainda do Meu Sagrado Coração. Quando uma 
criança sabe que o pai a ama, ela se sente segura e 
protegida. Saibam que, por confiar em Mim, Eu protejo 
a todos e vou inundar suas almas com um profundo 
sentimento de paz, que não vão encontrar em nenhum 
outro lugar na Terra. 
Vinde a Mim hoje e chamem-Me para ajudá-los - não 
importa quais são as preocupações que possam ter. 
Rezem esta Oração especial, cada vez que vocês 
estiverem em aflição, e Eu vou responder a cada vez. 
 
Cruzada de Orações (148): Vinde em meu auxílio 
 
Ó meu Jesus, ajudai-me, nesta grande aflição! 
Segurai-me nos Vossos Braços e levai-me para o 
Refúgio do Vosso Coração! Enxugai as minhas 
lágrimas! Acalmai a minha determinação! Levantai o 
meu espírito e enchei-me com a Vossa paz! Por favor, 
concedei-me este pedido especial  
(mencioná-lo aqui ... ). 
Vinde em meu auxílio, para que a minha solicitação 
seja atendida e que a minha vida possa tornar-se 
pacífica e em união Convosco, querido Senhor! 
Se o meu pedido não puder ser concedido, então, dai-
me a Graça de aceitar que a Vossa Santa Vontade é 
para o bem da minha alma e para que eu permaneça 
fiel à Vossa Palavra, para sempre, com um coração 
bondoso e agradável! Amém. 
 
Sempre que estiverem tristes ou precisando de ajuda, 
chamem sempre por Mim, e Eu prometo que a vocês 
será dado um sinal da Minha resposta ao seu clamor a 
Mim, seu amado Salvador. Seu Jesus 
 
1119. Mãe da Salvação: Deus não permitiria 
nunca que Sua Palavra fosse alterada ou 
mal interpretada, para se adequar ao 
homem 
Recebido domingo, 4 de maio de 2014, 16:23 
 
Meus queridos filhos, quando Deus enviou profetas ao 
mundo, eles eram simplesmente mensageiros. Eles 
foram enviados para transmitir a Verdade - a Palavra de 
Deus. 
Ao longo dos séculos, muitos dos filhos de Deus 
interpretaram mal o papel dos profetas. Alguns 
começaram a idolatrar os profetas, em vez de apenas 
aceitar a Palavra de Deus e dar glória a Deus. Tratavam 
os profetas como deuses, e as Mensagens 
transmitidas para o mundo - incluindo as do Meu 
Filho, Jesus Cristo - tornaram-se menos importante do 
que os profetas, que as entregavam. 
Filhos, os profetas de Deus, os anjos de Deus, os 
visionários e os videntes, não eram dignos desta idolatria. 
Eram pessoas simples, com pouco ou nenhum 
conhecimento dos assuntos Divinos, e foi por isso que 
foram escolhidos. O que é importante são as 
Mensagens e os mensageiros são simplesmente os 
condutores da Palavra. A Palavra de Deus, dada por 
meio dos profetas, nunca deve ser deixada de lado, e no 
entanto o profeta é elevado como que em um pedestal de 
sua própria criação. 
A Palavra de Deus nunca deve ser ignorada! A 
imagem de Deus nunca deve ser substituída por Seus 
profetas ou pelos santos, que ganharam o Seu Favor. 
Vocês podem pedir aos santos e profetas para intervir a 
seu favor, mas nunca devem devotar a eles o louvor, que 
é para Deus, o Criador de tudo o que é celestial. O mesmo 
faz valer hoje. Vocês devem honrar a Deus em primeiro 
lugar e colocá-Lo diante de tudo o que é! Vocês devem 
seguir a Palavra, que foi estabelecida no início e 
nunca se desviar dela, pois nunca será mudada, nem 
pode mudar. A Palavra de Deus é a Palavra final. 
Quando Meu Filho andou na Terra, Seus Ensinamentos 
foram dados a conhecer à Humanidade. Eles 
simplesmente explicavam a Palavra com mais 

detalhes, mas nunca se desviavam da Verdade. Hoje, o 
homem ainda é o mesmo que era quando Meu Filho veio 
pela primeira vez. O homem ainda é fraco, facilmente 
influenciável e continua sendo um pecador, assim como 
era então. Se qualquer profeta ou homem, que diz falar 
em Nome de Deus, disser que a Palavra deve ser 
adaptada, para atender às necessidades modernas do 
homem, então vocês devem ficar alertas! Se for dito a 
vocês que a Palavra realmente significa algo 
completamente diferente, então não aceitem-na! O 
homem, incluindo aqueles que servem a Deus, não tem 
autoridade para mexer na Verdade. 
Quando um homem afirma ser inspirado por Deus e, em 
seguida, alterar a Palavra, para atender um mundo 
secular, vocês não devem confiar nele! Deus não 
permitiria nunca que Sua Palavra fosse alterada ou mal 
interpretada, para se adequar ao homem. Lembrem-se, 
quando vocês idolatram um profeta e o elogiam, vocês 
ofendem a Deus! Quando vocês aceitam mudanças do 
que está contido na Santíssima Bíblia, que 
contradizem a Palavra de Deus, então vocês se 
afastam da Verdade. Quando vocês aceitam falsidades, 
como um meio de servir a Deus, em seus próprios termos, 
então vocês separam-se de Deus. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1120. O Livro da Verdade será o oposto do 
novo livro falso 
Recebido segunda-feira, 5 de maio de 2014, 16:10 
 
Minha muito amada filha, a todos, que seguirem a Minha 
Voz através destas Mensagens, continuarão a ser 
dados grandes bênçãos, pois sua resistência será 
testada em formas não conhecidas desde os tempos 
dos Cristãos, que sofreram na Idade Média. Cada um 
deles vai ser provocado pelo maligno, que usa almas 
fracas e orgulhosas, para lançar ataques contra os que 
estão perto de Mim. Serão feitos todos os esforços, 
visíveis e invisíveis, para difamar esta grande Obra Minha. 
Como a perseguição vai intensificar, saibam que o 
poder de Satanás foi cortado e tudo o que ele vai fazer 
é continuar a atirar pedras, espalhar mentiras e tentar 
afastar as almas para longe de Mim. Ele terá sucesso 
em atrair almas para longe desta Missão, através de 
vários meios. Ele usará visionários, para atacar a 
Missão e isso vai causar grande confusão. 
Quando o homem continuar a cair e a Palavra de Deus 
não for mais aceita, em sua totalidade, então, o Céu vai 
intervir como sempre. Confiem em Mim, como Eu lhes 
digo agora - esta é a Minha Missão, e se a vocês for 
dito o contrario, então vocês podem ter certeza de que 
estão sendo desviados. Minha Promessa é manter-Me 
fiel aos filhos de Deus até o fim e até que a alma 
rejeite completamente a Mão de Deus. Eu vou seguir 
em frente e dar-lhes todos os Dons, que Eu estou legando 
para protegê-los contra os Meus inimigos, que vêm até 
vocês como lobos, vestidos em pele de cordeiro. Meus 
Dons serão o oposto do que será dado ao mundo pelos 
inimigos de Deus. O Livro da Verdade será o oposto do 
novo falso livro - cheio de doutrinas falha, feita pelo 
homem, que irá justificar o pecado - que em breve será 
infligido sobre o mundo. O Selo do Deus Vivo irá 
protegê-los contra a marca da besta e a Medalha da 
Salvação contra a heresia, que irá saltar para fora da 
boca dos meus inimigos, que vão apreender a Minha 
Igreja na Terra. 
Naturalmente, esta Missão é desprezada por Satanás e 
ele vai usar mesmo as boas almas - que, por um 
sentimento de lealdade equivocada por aqueles Meus 
servos sagrados, que perderam a fé e que realmente não 
Me servem, porque já não sabem como - vão fechar-se 
contra a Minha Santa Palavra. Vocês não devem se 
permitir ser seduzidos! Não sejam como aqueles, que 
vieram antes de vocês – aqueles, que Me rejeitaram, 
quando Eu andava na Terra. 
Eu dou lhes a Minha Palavra, que todas as provas, que 
desejam, serão suas - em breve. Eu lhes dou a Minha 
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Promessa, que agora Eu vou vir, só para lhes trazer a 
Salvação, num tempo, em que Meus inimigos farão todos 
os esforços, para negar-lhes o seu direito à Salvação, 
dada por Deus, pois são Seus filhos. 
Não Me abandonem, quando souberem em seus corações 
que sou Eu, Jesus Cristo, Que fala agora! Não tentem 
levar as almas para longe de Mim, se vocês estiverem em 
dúvida a respeito de Quem Eu Sou! Não machuquem os 
profetas de Deus, ou vocês vão sofrer muito! Não lutem 
contra o Plano do Meu Pai para preparar o mundo para a 
Minha Segunda Vinda, ou vocês vão incorrer na Ira do 
Meu Pai! Sejam gratos! Sejam generosos e aceitem este 
Presente de Intervenção, com amor e alegria, pois é 
para o seu próprio bem e para o bem de toda a alma 
vivente, que está sendo apresentado ao mundo! 
Seu Jesus 
 
1121. Quantas pessoas estão dispostas a 
acreditar na injustiça, em nome da justiça? 
Recebido terça-feira, 6 de maio de 2014, 20:02 
 
Minha muito amada filha, a razão porque a Minha Palavra 
é rejeitada por tantos, é porque a Verdade é como uma 
pedra no sapato daqueles, que têm vergonha de 
proclamar abertamente os Meus Ensinamentos. 
O homem, que acredita que a liberdade de expressão é 
mais importante que a adesão à Palavra de Deus, 
caminha por um caminho muito perigoso. Qualquer 
homem, que acredita em seu direito de declarar seus 
pontos de vista, como sacrossanto, quando tolera o 
pecado, é um traidor Meu. 
Quantas pessoas estão dispostas a acreditar na injustiça, 
em nome da justiça? Estes homens, que ditam as leis, 
incluindo aqueles que governam a Igreja, querem fazer 
vocês crer que o direito à liberdade de expressão supera 
todas as Leis de Deus, mesmo quando glorifica o pecado. 
O pecado abrange muitas facetas, e no mundo de hoje 
cada pecado é tolerado, ao proclamar o direito individual 
de cada pessoa para fazer o que lhe agrada. Embora 
nenhum de vocês tem o direito de julgar ninguém, em Meu 
Nome, nenhum de vocês tem o direito de declarar a 
ilegalidade como sendo uma coisa boa. Seu Jesus 
 
1122. Muitos de vocês hoje não têm ideia o 
que significa servir-Me como um Cristão 
Recebido terça-feira, 6 de maio de 2014, 23:00 
 
Minha muito amada filha, que ninguém duvide, nem por 
um momento, que Deus jamais iria permitir que seus 
filhos se desviem Dele, sem fazer tudo em Seu Poder 
para salvá-los! 
Vocês receberam tantos Presentes, através dos profetas, 
desde o início. Muitos profetas repetiram as mesmas 
mensagens, de novo e de novo, e mesmo assim, muitos 
deles foram ignorados ou ridicularizados. Muitos foram 
perseguidos e condenados à morte. Por que a Palavra de 
Deus provoca tanto ódio? Não é a Palavra de Deus, 
que irrita as almas dos fracos ou daqueles, que caíram 
para longe da fé. Não. É como Satanás responde, 
quando Deus levanta Sua Mão na pronta punição ao 
maligno, ele ataca violentamente. Ele sabe que a 
Palavra de Deus, quando dada aos Seus profetas, se 
espalha tão rapidamente, pelo Poder do Espírito 
Santo, e quando isso acontece, o poder do maligno 
fica enfraquecido, e portanto, sua vingança é violenta. 
Quando o Espírito Santo é derramado sobre a raça 
humana, desta forma, os anjos caídos sobem - com 
espadas prontas para perfurar todos os seguidores Meus, 
de qualquer maneira que puderem. Vocês devem aceitar 
tal ódio por Minha Palavra e reconhecê-lo pelo que é - 
uma tentativa de levá-los para longe da Verdade. Cada 
apóstolo Meu, cada profeta e servo sagrado, que adere à 
Verdade - a Santa Palavra de Deus, será amargamente 
combatido pelas forças do mal. Este tem sido sempre o 
caso. No entanto, vocês nunca devem permitir que o ódio 
a Mim, seu amado Jesus, amorteça o seu espírito, pois é 

naquele momento, que Eu estou realmente Presente na 
sua alma. Sofram em Meu Nome, e Eu vou ressuscitar 
vocês na gloriosa união Comigo, no Meu Reino por vir. 
Inflijam sofrimento aos outros, em Meu Nome, não importa 
quão justificado vocês podem acreditar que sejam, e Eu 
vou cortar vocês para longe de Mim por toda a eternidade. 
Meus Avisos, dados a vocês, agora, são para lembrá-los 
do que Eu ensinei, pois muitos de vocês hoje não têm 
ideia o que significa servir-Me como um Cristão.  
Seu Jesus 
 
1123. Eu uso almas vitimas para trazer 
outros para Mim, que nunca seriam salvos 
de outra forma 
Recebido quarta-feira, 7 de maio de 2014, 23:43 
 
Minha muito amada filha, quando Eu chamo almas para 
Me seguir, isso resulta em uma mistura de sentimentos, 
de exultantes até grande angústia. Pois, quando Eu 
despertar nas almas o Fogo do Espírito Santo, isso 
trará grandes Bênçãos, mas elas virão tingidas com 
um sentimento de tristeza. 
Quando Eu escolher quais almas são merecedoras 
dos Meus Dons, elas vão experimentar uma sensação 
de pertença a Mim, mas também vão se sentir um 
pouco fora do mundo em que vivem. Elas vão ver os 
seus irmãos e irmãs em uma nova luz. Elas vão ser 
mais sensíveis à beleza da Criação de Deus, quando 
olharem para os rostos dos outros, porque vão ver a 
Presença de Deus. Com todas as almas, com as quais 
elas se encontrar, elas vão sentir a Presença de Deus, 
não importa o quanto elas tenham caído o aos Olhos de 
Deus. Elas também serão preenchidas com uma 
compaixão imensa, que só os pais podem sentir por seus 
próprios filhos. Elas vão sentir um amor súbito e intenso 
para com estas pessoas, que irá surpreender e chocá-las. 
No entanto, elas também estarão cientes das trevas, que 
se esconde dentro das almas, pronta para devorá-las. A 
alma escolhida irá perceber imediatamente, nesse ponto, 
o que é que se espera dela, porque é quando ela vai 
correr para Mim, pedindo-Me para ajudar a salvar as 
almas, que estão em perigo de mergulhar em um estado 
de escuridão, tamanho o medo que ela vai sentir por 
aquela alma. 
A alma vítima, uma alma escolhida, deixa tudo o que é 
externo em sua vida e, fazendo isso, dá grande glória 
a Deus. O sofrimento, que a alma escolhida tem que 
suportar, libera outras almas da condenação eterna e, 
como resultado, se torna o alvo mais procurado por 
Satanás e seus agentes. Tais almas suportam Minha 
Paixão, como Presente para Deus, pois, uma vez 
escolhida, a maioria delas não podem virar as costas para 
Deus, depois disso. Há aqueles, porém, que são 
escolhidos, mas que recusam Meu Copo. Vocês devem 
rezar por estas pobres almas, porque a sua falta de 
coragem, ao tomar a Minha Cruz, vai levá-los em uma das 
duas direções: Eles vão suportar o sofrimento interno, 
porque vão achar que é difícil irem para perto de Mim. Em 
seguida, eles vão se tornar absorto em um mundo secular, 
a fim de escapar de seu chamado, e isto lhes trará nada - 
apenas uma sensação de falsa esperança. 
Quando uma alma amorosa reza e se humilha diante de 
Mim, ela acalma a Ira do Meu Pai. Isso, então, dilui o 
impacto dos Castigos do Meu Pai sobre o mundo. Se uma 
alma escolhida, que é perseguida por causa do seu 
amor por Mim, e que está para além da resistência, Me 
disser: "Jesus leva o meu sofrimento e faça com ele o 
que quiser", então Eu irei derramar sobre ela Graças 
extraordinárias. A alma se tornaria imune ao mal e, em 
seguida, seria corajosa. Por causa da sua total confiança 
em Mim, ela, então, subiria a uma perfeição de alma e 
alcançaria uma atitude pacífica e calma. Muito sacrifício 
está envolvido, mas quando estas almas entregarem 
tudo a Mim, em completa obediência, e se recusarem a 
se envolver com o inimigo da Minha Palavra, isso 
resultará na salvação de muitas almas. 
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Eu uso almas vitimas para trazer outros para Mim, que 
nunca seriam salvos de outra forma. É só por este 
método, que tais almas vítimas vão e podem expiar pelas 
almas de milhões de pessoas, que cortaram o cordão 
umbilical Comigo. Não se preocupem muito com as almas 
em trevas, neste momento, porque Minhas almas vítimas 
escolhidas no mundo são em grande número agora. Sua 
serenidade traz as almas, que estão perdidas, de volta 
para o Meu Refúgio. Seu Jesus 
 
1124. Não há necessidade de se preocupar, 
pois Deus ama todos vocês 
Recebido quinta-feira, 8 de maio de 2014, 23:30 
 
Minha muito amada filha, olhem ao seu redor e vocês 
verão muitas pessoas, vivendo vidas despreocupadas. 
Vocês vão ver riso, alegria e grande camaradagem e vão 
saber que isso só pode vir de Deus. Muitas pessoas, 
uma vez que sabem a Verdade, vão abraçar-Me com 
corações abertos e gratos e então seremos um. 
Meu Plano é reunir todos e enchê-los com muito amor, 
alegria e felicidade. Eu vou deliciar em Meu Novo 
Reino, e haverá muito riso, alegria e beleza, assim 
como a Vida Eterna. O Amor vai transpirar de todas as 
criaturas; cada alma e vida será perfeita. 
Quando vocês se preocuparem com o futuro do 
mundo, lembrem-se o que Eu lhes disse! Tudo vai 
ficar bem, uma vez que Eu venho para reuni-los, para 
o novo mundo sem fim. Não há necessidade de se 
preocupar, pois Deus ama todos vocês. As almas que 
vivem uma vida carente e triste serão reunidas primeiro, 
se elas aceitarem Quem Eu Sou. Àquelas, que estão em 
terrível escuridão, será dado Graças extraordinárias, para 
limpar suas almas, para que Eu possa afrouxar o aperto 
do maligno sobre elas e levá-las para a segurança da 
Minha Misericórdia. Esta é uma batalha e ela vai ser 
muito disputada, mas o Poder da Santíssima Trindade 
será exercido e as almas serão iluminadas, para que 
não pereçam. 
Eu vou levantar líderes importantes entre vocês e com 
um exército espalhado em cada nação, vocês vão 
aumentar e levar com vocês a maioria dos filhos de 
Deus, para o Novo Paraíso. Olhem para Mim com 
confiança e não temam o Meu Amor, porque vocês devem 
saber que Eu nunca estaria disposto a assustá-los, 
porque, quando Eu faço Minha Presença conhecida, isso 
os enche com grande admiração e alegria! Eu lhes 
asseguro, que não precisam ter medo, pois Eu Sou o 
Amor, Ele mesmo. O Amor vai acalmá-los e quando 
enfrentarem a Mim, seu Jesus, vocês vão ficar 
impressionado com a sensação de familiaridade instante, 
que só está presente quando o coração torna-se 
entrelaçado com o Meu. 
Como Eu amo todos vocês e como Eu anseio por suas 
almas! Seu Jesus 
 
1125. Deus Pai: Minha Vontade Divina 
nunca deve ser oposta 
Recebido sexta-feira, 9 de maio de 2014, 17:00 
 
Minha querida filha, o mundo foi criado por Mim, porque 
era a Minha Vontade. Minha Vontade sempre existiu e 
sempre existirá. Minha Vontade será feita, com ou sem 
a vontade da Humanidade. O livre arbítrio, dado ao 
homem através da Minha Mão, foi abusado, e isso 
resultou em uma separação entre Mim, o Pai Eterno, e o 
homem. Como o homem tem o Dom do livre-arbítrio, 
isso significa que somente aqueles, que optam por vir 
a Mim, através do Meu Filho, Jesus Cristo, podem 
tornar-se parte de Mim - completo de novo. 
Quando a vontade do homem se opõe à Minha Vontade, 
resulta em uma luta amarga, pois só a Minha Vontade 
pode ultrapassar tudo o que é. Minha Divina Vontade 
controla tudo o que Eu permito, tudo o que Eu 
permito, porque Eu sempre vou aceitar o livre arbítrio, 
que deu ao homem, pois Eu não pego de volta o que 

Eu dei. Às vezes, o homem, por sua própria livre escolha, 
causa terrível dor no mundo, e através da sua ganância e 
egoísmo Me ofende muito. No entanto, Eu não interfiro 
com a vontade do homem, porque só ele pode decidir se 
quer fazer ou não o que a Minha Vontade deseja. E, 
embora Eu não tire o livre arbítrio, a livre escolha não 
significa que o homem pode ditar a Mim a sua vontade, 
sobre o que é Meu. 
Minha Divina Vontade nunca deve ser oposta, porque o 
homem nunca pode superar a Minha Vontade. Quando ele 
a fizer, ele vai achar que é impossível opor-se a Mim, sem 
sofrer as consequências. Somente Eu decido o êxito da 
vida e da morte, pois isso só Eu decido. Quando Eu 
tomar a decisão de realizar Meus Planos para proteger os 
Meus filhos, nenhum homem tem o poder de ultrapassar 
isso. Se o homem tentar interferir em Meus Presentes 
para o mundo, que inclui a vida em todas as suas 
formas, então ele vai, não só falhar, mas, como 
resultado vai sofrer. 
Que nenhum homem tente impedir-Me no Meu Plano para 
completar a Minha Santa Aliança! 
Que nenhum homem blasfeme contra Mim ou fique no 
caminho da Minha Vontade, para que não seja cortado 
abruptamente! 
Que nenhum homem tente impedir-Me de dar a Vida 
Eterna para as almas, ou a sua própria vida cessará! 
Quando vocês tentarem se opor a Mim, vocês nunca terão 
sucesso! Quando o homem continua a negar a Minha 
Palavra e a lutar contra a Minha Divindade, resultará 
somente tumulto, catástrofe, perda de vidas e castigos 
terríveis. É por isso que, quando uma alma for convidada 
a obedecer a Mim ou às Minhas Instruções, e que através 
do seu livre-arbítrio aceitar estes pedidos, ela vão achar 
que é impossível se opor a Minha Vontade. 
Você, Minha filha, tentou lutar contra a Minha Vontade - 
embora já tinha se rendido a Mim. Então agora você vai 
saber que é de pouca utilidade, pois somente o que é 
ditado por Mim, da Minha própria maneira, pode ser feito. 
Filhos - Eu Sou seu Pai. Eu Sou o seu Criador. Só Eu sei 
o que o futuro reserva para vocês, mas vocês serão 
confortados em saber que todos os Meus Planos 
estão concluídos. Somente quando sua vontade é 
combinada com a Minha, Meu Reino pode ser 
plenamente realizado e, finalmente, concluído. Só 
então acabarão, todos os conflitos entre o homem e Mim, 
seu Pai Eterno. Então a Paz reinará no mundo novo por 
vir - um mundo tão perfeito, que nunca vai acabar. 
Seu Pai, Deus o Altíssimo 
 
1126. Eu suscitarei, dentro da Minha Igreja, 
um homem, que vai se levantar e proclamar 
a Verdade 
Recebido sábado, 10 de maio de 2014, 17:30 
 
Minha muito amada filha, não é para você entender agora, 
mas saiba que Eu suscitarei, dentro da Minha Igreja, um 
homem, que vai se levantar e proclamar a Verdade. Ele 
vai fazer isso num momento, em que nenhum outro 
cardeal, bispo, sacerdote ou qualquer servo sagrado 
Meu vai ter a coragem de fazê-lo. Quando a nova 
doutrina falsa engolir a Igreja, muitos, dentro dela, vão 
saber em seus corações como imperfeita será. Eles vão 
ser alarmados, mas terão muito medo de levantar a voz. 
Eles estarão em desvantagem, por aqueles cuja fé é tão 
fraca, que prontamente aceitarão qualquer heresia, que for 
colocada diante dos filhos de Deus, em Meu Santo Nome. 
O homem, que vou levantar, é uma alma corajosa, e 
muitos vão ser aliviados, quando ele falar. Quando ele 
fizer isso, muitos mais se levantarão e falarão, salvando 
assim muitas almas. Quando ele for levantado, Eu 
tenho outros Planos, para conduzir todas estas 
religiões juntas, que não aceitam a Mim, Jesus Cristo, 
como sendo o Filho de Deus. Todos estes Planos 
Divinos foram preditos e então milhões e milhões de 
pessoas de todo o mundo perceberão a Verdade. Eles 
aumentarão e serão abençoados por Mim, para que 
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possam reunir todos os credos em conjunto, com o único 
propósito de assegurar que a verdadeira Palavra de Deus 
seja proclamada. A fé se espalhará, para que a Minha 
Palavra, como contida nos Santos Evangelhos, seja 
pregada por homens, mulheres e seus filhos e filhas, em 
todos os quatro cantos do mundo. Eles vão profetizar, 
revelando ao mundo estas Mensagens Divinas e Minha 
Presença irá cobri-los, para dar-lhes a força e a coragem, 
que vão precisar. 
Tão poderoso será esta geração Minha, na divulgação 
da Verdade, que muitos dos que estavam equivocados 
e que foram levados por um caminho de grande erro, 
vão virar e voltar correndo para Mim. Eles vão se 
espalhar tão rapidamente, que, para cada heresia 
cometida contra Mim, milhões de almas serão 
convertidas. Vou chamar os pagãos primeiro, pois não foi 
dada a Verdade a eles, e assim o mundo não vai ter 
dúvidas sobre quão poderosa será a Minha Intervenção. 
Então, Eu vou chamar a todas as outras religiões juntas e 
a eles será mostrado, claramente, que há apenas um 
caminho até o Meu Pai, e isto só pode ser através de Mim. 
E enquanto Eu chamar milhões de almas para Mim e para 
a Verdade de Quem Eu Sou, milhões de outras almas 
serão sorteadas em uma religião feita pelo homem, 
projetada e criada pelo espírito do mal. 
O grande plano do maligno é bem elaborado e é simples e 
é para trazer condenação ao maior número de almas 
possível, destruindo a sua crença em Mim, Jesus Cristo. 
Eles vão fazer isso, negando a Verdade. Enquanto a 
nova religião vai devorar almas, através de mentiras, 
Eu vou recuperar três vezes esta quantidade, 
assegurando que os filhos de Deus não se esqueçam 
da Verdade. Seu Jesus 
 
1127. Não procuro os ímpios, para destruí-
los facilmente. Meu único desejo é salvar a 
todos. 
Recebido domingo, 11 de maio de 2014, 18:00 
 
Minha muito amada filha, Meu maior desejo é trazer amor, 
paz e felicidade a todos os filhos de Deus. Eu nunca 
desejo vingança, não importa o quão mal as ações dos 
homens são. Também não procuro causar humilhação a 
ninguém, embora possam humilhar outras pessoas em 
Meu Nome. Eu nunca procuro arruinar a reputação de um 
homem, quando ele é a causa de muita destruição no 
mundo. Eu não procuro os ímpios, para destruí-los 
facilmente. Meu único desejo é salvar a todos. Eu estimo 
as almas de cada um dos filhos de Deus. Eu as procuro 
constantemente. Tento a atraí-los para Mim. Mesmo 
aqueles, que não aceitam a Minha Existência, estão sendo 
procurados por Mim todos os dias. Eu faço a Minha 
Presença sentida em suas vidas, enchendo as almas 
deles com amor pelos outros, inspirando-os em bondade 
dentro de si, para que possam vencer pensamentos, 
ações e atos negativos. 
Algumas almas são naturalmente receptivas a Mim e 
tenho prazer em sua resposta generosa e ternos 
corações. Outras têm uma barreira entre elas e Mim, 
então é difícil para Mim tocar suas almas. Mas, vou 
continuar tentar a chegar a estas almas de muitas 
maneiras diferentes, até que Eu possa abrir seus corações 
para o Poder do Amor de Deus. 
O Amor é a força motriz, que conduz a todas as coisas 
boas. O Amor está presente em cada filho de Deus, a 
partir do momento em que nascem. O Dom do Amor 
de Deus ajuda a Humanidade a conquistar o mal. 
Quando Deus intercede e aumenta o amor em uma alma, 
Ele faz isso para defender seus filhos contra a maldade do 
diabo. O amor é mais forte do que o ódio, mas o ódio é 
paciente. Satanás, cheio de ódio para com a Humanidade, 
não tem nenhum tipo de amor, a não ser por si mesmo. 
Ele infesta a Humanidade através da plantação do ódio 
dentro das almas, que foram enfraquecidas por causa do 
pecado. O ódio encontra uma casa pronta nas almas 
daqueles, que estão com inveja, cheio de orgulho, 

solitário e confuso. Satanás nunca vai tentar uma alma 
com o ódio, apresentando-o a alma pelo o que ele é. 
Em vez disso, ele vai seduzir a alma através do 
pecado do orgulho, sempre, como sua primeira tática. 
A alma será levada a acreditar, que ela deve se 
ofender, porque suas próprias necessidades ditam, 
porque ela sabe melhor e que ela está fazendo uma 
coisa boa. 
O Amor de Deus está se espalhando entre todos os Seus 
filhos neste momento. Ele faz isso por Sua Misericórdia. 
Ele vai aumentar o amor dentro dos corações dos 
homens, para ajudar a Humanidade lutar contra o ódio, 
que em breve vai intensificar em todo o mundo, quando os 
corações dos homens se tornarem frios como pedra. 
Eu peço que vocês recitem esta Cruzada de Orações, 
para buscar o Amor de Deus neste momento. 
 
Cruzada de Orações (149): Buscar o Amor de Deus 
 
Ó Jesus, enchei-me com o Amor de Deus! Enchei-me 
com a Vossa Luz Divina e enchei-me com o amor de 
que eu preciso, para espalhar as sementes da 
Misericórdia de Deus entre todas as nações! Permiti 
que o Vosso Amor Divino possa ser espalhado por 
mim entre todos aqueles, com quem entro em contato. 
Espalhai o Vosso Amor, para que ele pouse sobre 
todas as almas, todas as religiões, todas as crenças, 
todas as nações - como uma névoa, para arrebatar 
todos os filhos de Deus na unidade. Ajudai-nos a 
espalhar o Amor de Deus, para que Ele possa e vá 
dominar todo o mal no mundo. Amém. 
 
Sempre igualar o amor com a Presença de Deus! Saibam 
que só o amor pode trazer-Me almas. Saibam que só o 
amor pode vir de Deus. Só o amor tem o poder de trazer a 
paz, o contentamento e a união entre as nações. O ódio 
vem de Satanás e onde quer que vocês testemunham 
isso, vocês devem recitar a Oração acima, para buscar 
o Amor de Deus. Lembrem-se: o Amor vai conquistar 
tudo, porque vem de Deus. Seu Jesus 
 
1128. Antes de Eu voltar, imediatamente, o 
céu ficará escuro por três dias 
Recebido terça-feira, 13 de maio de 2014, 08:50 
 
Minha muito amada filha, é Minha maior alegria, 
testemunhar aos Meus amados seguidores, que têm 
respondido ao Meu Chamado, recitando as Cruzadas 
de Orações, que, através do Poder do Espírito Santo, 
bilhões de almas se salvarão. 
Vou usar as Cruzadas de Orações, para renovar e 
purificar as almas da Humanidade, ao mesmo tempo, 
em que Eu renovar a face da Terra. A grande renovação 
será concluída, tudo ao mesmo tempo, para que o mundo 
esteja pronto e digno de receber-Me, Jesus Cristo, como o 
Salvador que retorna. 
Para acolher a realeza nas nações é necessário muita 
preparação, antes que o rei ponha os pés em suas terras. 
Vocês nunca permitiriam a visita de um rei, estando tudo 
em desordem, em decadência ou com as ruas repletas de 
sujeira. Portanto os representantes destes Países 
garantiriam que estes estivessem prontos e preparados 
adequadamente, para receber os dignitários visitantes. 
Eles enfrentariam consideráveis dificuldades, para 
preparar uma digna boa vinda com representantes 
escolhidos, que eles julgam serem dignos, para saudar o 
rei que visita. Finalmente, eles vão preparar uma grande 
cerimônia, para celebrar a chegada do rei, e no grande dia 
vão se alinhar nas ruas e cantar grandes elogios. Eles vão 
esbanjar elogios sobre o monarca visitante e sua comitiva. 
Assim será no Grande Dia do Senhor, quando Eu, Jesus 
Cristo, vier para julgar. 
Eu vou chegar de repente, ao som de trombetas e do 
doce som do Coro dos Anjos. Antes de Eu voltar, 
imediatamente, o céu ficará escuro por três dias. Depois 
brilhará uma grande luz em uma infinidade de cores, 
nunca visto antes pelos homens. Eu serei visto por 
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cada homem, mulher e criança, de todas as idades, e 
haverá grande choque, mas também uma grande 
emoção. As pessoas não vão acreditar em seus olhos e 
muitos ficarão mudos - outros vão chorar lágrimas de 
alívio e alegria. Muitos não estarão preparados e vão 
achar o evento tão esmagador, que vão derramar lágrimas 
de tristeza, pois saberão em seus corações como eles 
rejeitaram o Verdadeiro Messias e como são indignos de 
entrar no Meu Reino. Mas Eu digo a estas pessoas agora: 
Neste Dia, vocês devem clamar a Mim e Me pedir para 
lhes perdoar! Então vocês também estarão reunidos 
em Meu Novo Reino. 
Assim como qualquer rei que visita, Eu peço àqueles entre 
vocês, que Me amam, para se preparar para este Grande 
Dia. Confiem em Mim, preparem suas almas, rezem pela 
salvação de todas as almas e venham prontos, vestidos e 
esperem - assim como uma noiva aguarda o noivo! Neste 
Dia, vocês, filhos de Deus, irão juntar-se Comigo 
como um, em União Sagrada com Meu Pai, para o 
início do novo mundo e da Era Gloriosa, prometida a 
vocês desde o início. 
Fiquem em paz! Preparem-se com amor e simplicidade de 
coração para este Grande Dia! Não tenham medo dele! 
Deem boas-vindas a ele! Mesmo se vocês estiverem em 
grande escuridão, Eu vou levá-los para Minha Luz. Tudo 
que vocês precisam fazer é estender os seus braços para 
Mim e Eu vou lhes abraçar como Meus. Seu Jesus 
 
1129. Meu Amor, Minha Misericórdia, Minha 
Compaixão serão sua Graça salvadora 
Recebido quarta-feira, 14 de maio de 2014, 23:30 
 
Minha muito amada filha, as Graças que Eu apresento 
para o mundo vão transformar os não crentes em 
devotos seguidores Meus. Eles serão convertidos 
instantaneamente e cairão no chão diante de Mim em 
servidão amorosa. 
Aqueles que Me traíram, ao longo de suas vidas e que 
Me empurravam para longe, vão se apresentar e pedir-
Me para aceitá-los como Meus. No entanto, aqueles, 
que conspiram contra a Minha Palavra, serão os mais 
difíceis para salvar. Pois eles estão mais conscientes do 
que os ignorantes do significado da Minha Palavra, e 
ainda assim, com conhecimento da causa, eles tentam 
reescrevê-la, para adequar à sua arrogante autoestima. 
Por todos os seus conhecimentos, eles não veem a 
Verdade, porque eles se recusam a vê-la. Eles não vão 
proclamar a Verdade absoluta e, ao contrário, vão fabricá-
la, a fim de enganar os outros. 
Algumas pessoas se voltaram contra Mim, porque 
acreditam que sua vocação para servir-Me, resultou 
em sua iluminação. Eles pensam que têm a 
autoridade, que lhes foi concedida através do Poder 
do Espírito Santo, para adaptar Meus ensinamentos, 
de modo que eles não ofendam a sociedade moderna. 
Seu orgulho será sua queda e sua queda da Graça será 
testemunhada por muitos, que vão se sentir enganados, 
porque foram induzidos ao erro. E os outros, que estão 
entre eles, saibam exatamente o que estão fazendo, pois 
não sou Eu que eles servem - é o maligno. Eles caminham 
deliberadamente entre vocês, a fim de destruir a 
Verdadeira Palavra de Deus. Eles não vão se arrepender, 
nem irão aceitar Minha Mão, pois eles acreditam nas 
mentiras da besta, que, durante séculos, prometeu aos 
Meus inimigos o seu paraíso por vir. E eles escolheram 
acreditar nesta mentira elaborada, por causa de sua 
ganância e ambição. No momento, em que eles 
perceberem a Verdade, serão lançados no abismo. Estes 
são apenas alguns dos desafortunados e enganados, que 
vão ter negado a existência do diabo, pelo que ele é, e do 
abismo, em que eles vão morar por toda a eternidade. 
Advirto todos os filhos de Deus que, seguindo maus 
caminhos, rejeitando a Palavra de Deus e por cometer 
pecado mortal, que isso vai resultar em punição! 
Qualquer um, que diga o contrário, engana vocês. No 
entanto, Eu vou salvar os arrependidos até o último 

segundo, tamanho é o anseio que Eu tenho para salvar 
cada um de vocês. 
Meu Amor, Minha Misericórdia, Minha Compaixão vai ser 
a sua Graça salvadora. Não quero assustá-los, mas devo 
dizer-lhes a Verdade. Ao vir a Mim - não importa o que 
suas crenças são, no final - Eu vou reunir vocês como 
Meus. Nunca se esqueçam desta Promessa! Eu vou, 
Eu prometo, chegar a vocês na profundidade do seu 
desespero. Seu Jesus 
 
1130. Eu estou presente na pessoa que 
ama a todos, independente-mente da sua 
raça, crença, cor ou sexualidade 
Recebido sexta-feira, 16 de maio de 2014, 16:05 
 
Minha muito amada filha, Eu peço a todos vocês, que 
Me amam, a consagrar ao Meu Coração as almas de 
todos aqueles, que recusam a Minha Misericórdia. 
Peço-lhes para trazer-Me os não crentes que não aceitam 
Minha Existência e aqueles, que, mesmo se Eu ficasse 
diante deles em pessoa, ainda Me rejeitariam. Estas 
almas endurecidas buscam conforto em outras formas de 
atividades espirituais, porque se recusam a aceitar-Me. Se 
elas aceitassem a Verdade, iriam encontrar uma grande 
paz interior, que nenhuma outra forma de intromissão 
espiritual poderia transmitir, jamais. Aqueles, que não 
acreditam em Mim, ou Naquele Que Me enviou, nunca vão 
encher as suas almas com a paz. 
Só Eu, Jesus Cristo, posso lhes trazer a verdadeira 
paz em seus corações, porque Eu fui enviado por 
Aquele, Que os criou para levá-los a Ele. Através de 
Mim, vocês vão encontrar o Meu Pai. E quando o Pai 
se unir com os filhos que Ele criou, a paz reinará. Sem 
a paz de Deus, nunca pode haver harmonia na Terra. 
Onde não houver paz, vocês vão saber que isso é 
causado pela falta de humilde servidão a Deus. 
Aqueles, que são conhecedores da Minha Santíssima 
Palavra, nunca devem esquecer que, qualquer 
conhecimento que possam ter sobre Mim, nunca é para 
ser usado contra Mim! Por isso, quero dizer que vocês 
devem confiar em Mim pelo Que Eu Sou. Aceitem-Me com 
um coração humilde! Nunca permitam que a arrogância 
ofusque sua fidelidade a Mim! Aquele, que é manso e 
suave de coração, Me ama. Eu estou presente em quem 
ama a todos - independentemente da sua raça, crença, 
sexualidade ou cor. Estou em todos os que vivem suas 
vidas como Eu ensinei. Eu também Estou Presente em 
quem não Me conhece, mas que imitam Minhas 
Características. 
Quando andei na Terra, Eu nunca Me vangloriei do 
Meu Conhecimento - Eu simplesmente transmiti a 
Verdade. Eu nunca difamei, persegui ou admoestei 
aqueles, que não Me seguiam. Eu nunca falei mal de 
ninguém. Eu aceitei todos os filhos de Deus e toda a 
falha, que eles exibiam para Mim. Eu nunca disse que 
iria sacrificar Minha Vida para um grupo seleto. Não, Eu 
Me entreguei a Mim mesmo para todos e especialmente 
para os pecadores endurecidos. Eu nunca preferi um 
homem a outro. Eu nunca elogiei um e caluniei outro, 
pois isso seria impossível. 
Busquei espalhar a Verdade na esperança de que a Minha 
Palavra fosse ouvida. Eu trouxe a paz a muitas almas 
atormentadas, que tiveram a humildade de ouvir-Me. Eu 
era firme, mas justo com todos aqueles, que Me 
atormentavam por causa do seu ódio e más línguas. Eu 
expulsei demônios das almas, que se levantaram contra 
Mim e dei grandes Dons aos de grande sofrimento. Eu 
ignorei as provocações dos assim chamados “homens 
santos” do dia, que amavam apenas a si mesmos. Deus 
nunca foi uma prioridade em suas vidas, tão ocupados 
eles estavam, cuidando de suas próprias necessidades. 
Mas, as almas, que Eu mais procurei, eram aqueles, que 
não acreditavam em Deus. Eles chegavam a Mim e não 
entendiam porque eram atraídos a Mim. Eles vieram a 
Mim de livre e espontânea vontade, mas muitos foram 
trazidos a Mim por aquelas almas, que sabiam Quem Eu 
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era e Quem Me enviou. Devido a isso, Eu derramei sobre 
eles Graças especiais e eles foram convertidos 
instantaneamente. 
Hoje, quando Eu falo com vocês, antes do Grande Dia, Eu 
desejo que vocês Me tragam as almas dos não crentes. 
Vocês devem fazer isso através da oração e recitando 
esta 
 
Cruzada de Orações (150): Para salvar as almas dos 
não crentes 
 
Querido Jesus, eu Vos peço para salvardes todos 
aqueles que, não por culpa própria, se recusam a 
reconhecer-Vos. Eu Vos ofereço o meu sofrimento, 
para trazer-Vos as almas daqueles, que Vos rejeitam e 
para a Misericórdia, que Vós derramareis sobre o 
mundo inteiro. Tende Misericórdia para com estas 
almas! Levai-as para o Vosso Refúgio Celestial e 
perdoai os seus pecados. Amém. 
 
Seu Jesus 
 
1131. Mãe da Salvação: Você nunca deve 
amaldiçoar outro, quando pede Bênçãos de 
Deus 
Recebido sábado, 17 de maio de 2014, 15:54 
 
Minha querida filha, quando Meu Filho concede favores 
especiais, sobre os filhos de Deus, isto significa, 
então, que há uma responsabilidade esperada por 
parte do destinatário. Queridos filhos, para cada bênção, 
que recebem do Meu Filho, vocês devem sempre dar 
graças a Deus! Quando Meu Filho apresenta Graças 
celestes sobre uma alma, muito se espera desta 
pessoa. Cada alma deve, então, viver sua vida de 
acordo com o que lhes foi ensinado pelo Meu Filho. 
Meu Filho faz sentir a sua Presença, quando Ele é 
chamado. Quanto mais aberto a alma está para o Seu 
Amor, mais ele ou ela vai se aproximar do Seu Sagrado 
Coração. No entanto, quando uma alma se exalta diante 
do Meu Filho, ao solicitar Sua ajuda, nada vai receber 
Dele. Deus ama as almas humildes. Ele derrama grandes 
Graças sobre elas. Quanto mais Graças recebem, mais 
Dele estará presente dentro delas. Então, quando Sua 
Presença é dado a conhecer, a mesma alma será objeto 
de ódio. O diabo é atraído para as almas, que estão na 
Luz de Deus. Ele, então, usa todos os meios, para 
humilhar a alma escolhida e geralmente faz isso, 
enganando uma alma fraca, que ele usa, para infligir dor e 
sofrimento na alma humilde. 
Infelizmente, muitas pessoas que amam a Mim, a Mãe de 
Deus, vêm a Mim, pedindo-Me para ajudá-las a destruir 
outras almas. Elas Me dizem, que estas almas são 
merecedoras do castigo de Deus. Quando pedem ao Meu 
Filho para julgar tais almas, por causa do ódio, que se 
encontra em seus corações, suas orações nunca serão 
ouvidas. Como vocês podem Me amar, adorar o Meu 
Filho e prometer sua fidelidade à Verdade, quando 
vocês odeiam os outros? Oh, quão astuto é o mal, 
quando ele devora as almas santas, que permitiram que o 
orgulho as distraíssem! Uma vez que o orgulho prende 
uma alma, ela imediatamente perde a sua luz. Quanto 
mais escura tornar-se, mais longe estará da Luz de 
Deus. 
Quando vocês Me pedem para intervir, em seu nome, 
ao Meu Filho, vocês devem sempre vir a Mim com a 
plenitude do amor em seu coração! Você nunca deve 
amaldiçoar outro, quando pede Bênçãos de Deus, pois 
isso é repugnante para Ele! O ódio não desempenha 
nenhum papel no Céu. 
Vinde a Mim, queridos filhos, com amor em seus 
corações, por seus inimigos, e todas as suas orações 
serão respondidas de acordo com a Santa Vontade de 
Deus. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 

1132. Eles vão usar a Minha Casa para 
homenagear os deuses pagãos, como sinal 
de respeito, que vai ser dito ao mundo que 
é justo 
Recebido domingo, 18 de maio de 2014, 19:15 
 
Minha muito amada filha, todas as profecias, dadas a 
você, agora vão começar a derramar - uma gota de 
cada vez, até que tudo se derrame rapidamente como 
a água correndo de uma torneira. Os incidentes, as 
ações e os atos, relacionados com a Minha Igreja na 
Terra, em breve serão testemunhados por vocês. Aqueles, 
que fazem afirmações depreciativas sobre Minha Santa 
Palavra, serão silenciados, tão chocados ficarão, pelos 
eventos que estão por vir. 
Tudo o que vem de Mim, vem do Meu Pai. Quando Meu 
Pai dita detalhes dos acontecimentos futuros, como parte 
da Sua Missão para salvar almas, tenham a certeza de 
que eles vão acontecer! Como a nova era de reformas 
radicais na Minha Igreja começa, muitos grupos não 
cristãos vão ser abraçados. E, embora Eu acolha todas 
as almas, Eu nunca vou permitir que a Minha Palavra - 
sobre o qual a Minha Igreja foi construída - seja deixada 
de lado. Aqueles, que não Me aceitam, porque eles não 
acreditam em Quem Eu Sou, serão bem-vindos em 
Minha Casa. A eles será mostrada todo a hospitalidade; 
serão tratados com grande cortesia; serão presenteados 
com presentes e ainda assim, eles se recusarão a 
reconhecer o seu Hospedeiro. Então, com o tempo, eles 
vão usar Minha Casa para homenagear os deuses 
pagãos, como sinal de respeito, que vai ser dito ao mundo 
que é justo. Aos Cristãos será dito que Deus iria 
esperar deles acolher os não crentes na Igreja. Que 
algumas práticas, que honram a Mim, terão que ser 
adaptadas de modo a não causar ofensa a estes 
visitantes. Logo, Minha Casa, já não pertencerá mais a 
Mim, pois haverá pouco debate sobre Minha verdadeira e 
Santa Palavra. 
Novas palavras, que eles dirão vir de Meus Lábios, 
serão usadas por Minha Igreja na Terra, para receber 
estranhos em Minha Casa. E, enquanto Eu Me sentar 
calmamente no canto, eles vão correr solto na Minha 
Casa; tirar tesouros e todos os símbolos, os quais 
estão associados a Mim, Minha amada Mãe e a Via 
Sacra. Minha Casa será despida de tudo o que é Meu e 
impostores irão passar a residir nela. Vai tornar-se um 
local de estranhas cerimônias comemorativas; novas 
e incomuns orações e o novo livro vai substituir o 
antigo. Isso vai continuar, até que Eu seja forçado a 
deixar a Minha Casa, pois vai ser imprópria para a Minha 
Santa Presença. Para todos os Meus seguidores 
inocentes, eles só vão ver o que acreditam ser uma 
tentativa de modernizar a religião católica. 
Logo Eu já não terei a chave para a Minha Casa, 
porque eles vão tirar isso também. Então só nos 
corações dos Meus fieis servos sagrados, Meus 
amados seguidores e naqueles, cujos corações 
estarão abertos para Mim, Eu vou fazer a Minha Casa. 
Minha casa é sua. Minha Casa é para todos. Mas, quando 
Eu congratulo os pagãos em Minha Casa, isso não lhes dá 
o direito de forçar os filhos de Deus a aceitar os seus 
costumes ou permitir que suas cerimônias tenham lugar 
na Casa do Senhor. 
Vocês nunca devem permitir que sua fé seja usada desta 
forma ou comprometida, a fim de permitir aos pagãos 
manchar a Minha Casa. Seu Jesus 
 
1133. Satanás é o maior flagelo da raça 
humana e sua contaminação é letal 
Recebido terça-feira, 20 de maio de 2014, 11:14 
 
Minha muito amada filha, o homem, que não acredita no 
mal, não acredita em pecado. Ele, que declara que o 
mal está na mente do observador, é capaz de aceitar o 
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mal em cada forma e tornar-se eventualmente imune 
ao mal. 
Quando o mal é ignorado, Satanás ganha uma grande 
vitória, pois o rei da mentira faz grandes esforços para 
disfarçar o mal, e ele geralmente faz isso 
apresentando o argumento de promover a tolerância 
na sociedade. Quando a inteligência humana é usada 
para discutir todas as razões racionais para desculpar o 
mal, estas almas, culpadas de espalhar estas inverdades, 
tornam-se os principais alvos do maligno. 
Uma vez que uma alma o permite entrar, o grande 
enganador vai convencer sua presa que eles estão agindo 
de boa fé e para o bem do mundo, quando justificam atos 
maus que são contra Deus. O maligno criou tal engano, 
que muitas pessoas que já não acreditam mais em 
Satanás ou no mal, que ele espalhou por todo o mundo, 
irão tornar-se incapazes de distinguir a diferença entre o 
que é certo e o que é errado. Estas pessoas irão discutir e 
apresentar cada ponto de vista racional, para promover a 
imoralidade em todos os aspectos. Então, o homem que 
se atreve a defender a moralidade, vai ser demonizado 
por eles. Tal é o caminho da Humanidade no mundo de 
hoje. Quando a existência do mal é rejeitada, então a 
existência de Satanás é negada. Isto é, quando o rei da 
mentira e todos os inimigos Meus ganham força, e suas 
dispostas vítimas, que atuarão como seus porta-vozes, 
tornar-se-ão imunes às Graças Divinas. 
Quando Satanás é negado por Minha Igreja na Terra, 
então, muito pouco pode ser feito para aqueles, que estão 
verdadeiramente infestados pelo maligno. Quando a 
Minha Igreja nega a existência da besta ou do abismo 
eterno, em que ele e todos os anjos caídos foram 
lançados, então vocês vão saber que a Verdade não 
está sendo revelada aos filhos de Deus. 
Se as pessoas não sabem dos perigos, que Satanás 
inflige sobre as almas, então elas não serão capazes de 
se armar contra o mal. Quando isso acontecer, os 
Verdadeiros Ensinamentos de Deus não serão mais 
aceitos para o que são. 
O tempo não muda no Meu Reino. Satanás é o maior 
flagelo da raça humana e sua contaminação é letal. Tão 
cauteloso em esconder-se, ele é um mestre do 
engano, porque ele vai sempre presentear o bem 
como mal e o mal como bem. Somente aqueles, cujos 
olhos estão verdadeiramente abertos para Deus, vão 
entender a ameaça, que ele representa para a salvação 
do mundo. Seu Jesus 
 
1134. Grupos, que promovem a heresia 
contra a Bíblia Sagrada, vão procurar 
aqueles, que permanecem firmes na fé  
Recebido quarta-feira, 21 de maio de 2014, 20:40  
 
Minha muito amada filha, Meu Pai deseja que todos os 
Seus filhos mostrem amor e caridade entre si. O pecado 
está se espalhando tão rapidamente, como resultado 
direto do pecado do orgulho, que a infestação, 
especialmente entre aqueles que se dizem Cristãos, 
reivindicou muitas almas, que estiveram uma vez 
perto do Meu Sagrado Coração.  
Satanás e todos os demônios enviados para destruir a 
Humanidade, criaram muita divisão no mundo. Eles estão 
tentando fazer com que nações e comunidades lutem, 
uma contra a outra. Os ataques de terroristas se tornarão 
mais desenfreados, mas o sinal mais grave será na 
forma de perseguição aos Cristãos. Nunca antes os 
Cristãos foram tão humilhados - seu direito à liberdade 
religiosa cerceada e seu direito de permanecer fiel à 
Palavra violado - como vão ser agora.  
Os cristãos não só irão ser alvos de meus inimigos, 
mas também se unirão uns aos outros. Grupos, que 
promovem a heresia contra a Bíblia Sagrada, vão procurar 
aqueles, que permanecem firmes na fé. Eles vão criticá-
los publicamente, ridicularizar sua lealdade à Verdade e 
procurar cada servo sagrado Meu, que se atreve a 
desafiar a sua traição a Mim, Jesus Cristo.  

O maligno luta contra Mim, neste momento, em uma 
fúria terrível, porque ele sabe que Meu Tempo está 
quase sobre vocês. Reconheçam qualquer forma de 
perseguição contra vocês, como Cristãos, verdadeiros 
visionários, profetas ou servos sagrados, para o que é: 
uma agressão vulgar e má contra Mim, seu amado Jesus 
Cristo! Lembrem-se, Meus amados seguidores, vocês 
não devem ceder à perseguição, por causa de seu 
amor por Mim! Rezem por estas pobres almas, que têm 
permitido que mal saia das suas bocas! Sejam pacientes 
e calmos, quando testemunharem a perseguição 
contra os Cristãos, pois somente a Minha Divindade é 
Eterna! Más ações, atos ou heresia contra Mim vão 
desaparecer em um instante. E somente aqueles, que são 
verdadeiramente por Mim, vão encontrar a paz e salvação.  
Rezem por seus perseguidores e seus algozes, pois 
quando o fazem, vocês diluem o poder do maligno!  
Seu Jesus 
 
1135. Mãe da Salvação: Como Cristãos, 
vocês devem se preparar para lutar por sua 
fé  
Recebido quinta-feira, 22 de maio de 2014, 15:26  
 
Meus queridos filhos, o sofrimento, que Meu Filho suporta, 
por causa dos pecados dos homens, é intenso neste 
momento. O ódio contra Ele e Sua Santíssima Palavra - 
como consta na Bíblia Sagrada - está manifestado nos 
corações de muitas pessoas, e isso inclue as falsas 
religiões, onde não reconhecem o Deus Uno e Trino, bem 
como aqueles, que professam ser Cristãos.  
Cada pecado cometido machuca Meu Filho e cada 
pecado mortal é sentido como um golpe cruel infligido 
sobre Seu Corpo. Cada ato de heresia cometido é 
como um outro espinho mergulhado na Coroa de 
Dores, que Ele já aguenta. Como o sofrimento do Meu 
Filho aumenta, num momento em que cada pecado contra 
Deus será negado, assim também o sofrimento dos 
verdadeiros Cristãos aumentará.  
Enquanto o sofrimento é uma coisa terrível e a dor 
daqueles, que defendem a Sua Palavra, é para além da 
resistência, isso pode ser o caminho para se tornar mais 
íntimo com o Meu Filho. Se vocês aceitarem o sofrimento 
como uma bênção, em vez de vê-lo como uma maldição, 
vocês vão entender como Meu Filho usa o sofrimento para 
derrotar o poder do maligno. Quando vocês aceitam a 
dor de abuso e ridicularização, que sempre pode-se 
esperar, se andam em união com Meu Filho, muitas 
Graças serão dadas a vocês. Esta dor não lhes torna só 
mais fortes, mas Meu Filho irá revelar a vocês a Sua 
Compaixão pelos outros, cujos pecados Ele pode lavar, 
por causa do seu sacrifício por Ele.  
Muitas pessoas não percebem que, quando desenvolvem 
uma intimidade com o Meu Filho e quando Ele reside em 
certas almas, isto sempre resultará em dor para aqueles, 
que concordam em tomar a Sua Cruz. Meu Filho só pode 
realmente mergulhar nas almas, que são abertas a Ele 
e que estão sem orgulho, malícia ou amor por si 
próprio. Mas, assim que Ele reside totalmente em tais 
almas, a Luz da Sua Presença será sentida por muitos, 
com quem estão em contato. Eles irão atrair outros para 
se tornarem discípulos do Meu Filho. Eles também se 
tornam alvos do maligno, que vai lutar muito para afastá-
los do Meu Filho. Quando o maligno falha em tentar 
essas almas, sua luta contra elas se tornará ainda 
mais feroz e ele vai infestar os outros, a fim de atacá-
las, maltratá-las e difamá-las.  
É importante que todos os Cristãos permaneçam 
alertas aos planos, que foram elaborados por Satanás, 
para devorar as almas daqueles, que amam e servem 
o Meu Filho! Ele anseia por estas almas mais do que 
quaisquer outras e nunca estará satisfeito, até que elas 
sucumbam às suas tentações.  
Como Cristãos, vocês devem se preparar para lutar por 
sua fé, porque tudo que é caro aos seus corações, será 
arrancado, camada por camada. Vocês devem procurar 
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o Sacramento da Reconciliação (Confissão) como 
nunca antes, porque sem ele, vocês vão sentir que é 
impossível resistir à infestação, que está sendo 
exercida no mundo, neste momento, contra o 
Cristianismo.  
Lembrem-se, queridos filhos, de tudo o que Meu Filho 
lhes ensinou, porque a Sua Palavra vai ser desafiada, 
até que Ela se torne irreconhecível. Venham e peçam-
Me, sua amada Mãe, a Mãe da Salvação, para rezar por 
cada um de vocês, para que possam manter-se fieis à 
Verdade, ao recitar esta Oração para defender a sua fé.  
 
Cruzada de Orações (151): Para defender a Fé  
 
Ó Mãe de Deus, Imaculado Coração de Maria, Mãe da 
Salvação, rezai para que nós permaneçamos fiéis à 
Verdadeira Palavra de Deus em todos os momentos!  
Preparai-nos para defendermos a fé, para 
defendermos a Verdade e rejeitarmos a heresia!  
Protegei todos os Vossos filhos em tempos de 
dificuldades e dai a cada um de nós as Graças para 
sermos corajosos quando formos desafiados a rejeitar 
a Verdade e a renunciar ao Vosso Filho! Rezai, Santa 
Mãe de Deus, para que nos seja dada a Intervenção 
Divina para permanecermos Cristãos, de acordo com 
a Santa Palavra de Deus! Amém.  
 
Cada um de vocês será abençoado com grande 
coragem, se recitarem esta Cruzada de Oração. Vão 
em paz, meus filhos, amar e servir ao Meu Filho, Jesus 
Cristo. Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1136. Vocês não precisam compreender os 
Caminhos de Deus - vocês simplesmente 
tem que aceitá-los  
Recebido sexta-feira, 23 de maio de 2014, 18:00  
 
Minha muito amada filha, vem, todos vocês que Me 
amam, e tragam-Me seu amor, porque Eu tenho grande 
necessidade de conforto! Eu Sou o seu Jesus, o Filho do 
homem, Salvador do mundo, e ainda assim Eu choro. 
Cada Graça legada aos homens, é jogada de volta para 
Mim por almas ingratas! Meu Coração generoso é 
aberto, para que Eu possa chamar todos para Mim, 
mas vocês se afastam. Mesmo aqueles, que Me amam, 
não Me dão o seu tempo. Em vez de falar Comigo, 
vocês falam com os outros sobre Mim. Muita conversa 
sobre o Mistério do Plano de Deus e o que está por vir, 
podem causar distração e confusão. Muita análise e o 
assim chamado “debate inteligente” afasta vocês de 
Mim.  
Vocês não precisam compreender os Caminhos de Deus - 
vocês simplesmente tem que aceitá-los! 
Eu nunca pedi para vocês entenderem o Mistério da 
Minha Divindade, porque as almas, que verdadeiramente 
Me amam, amam-Me por causa de Quem Eu Sou e não 
por causa de que Eu trago. Elas não vão buscar a glória 
para si. Elas não vão desenvolver a sua espiritualidade 
para ganhar apenas uma posição firme no Meu Reino. 
Elas nunca vão usar seu conhecimento sobre Mim de uma 
forma prepotente, para marcar pontos. As almas, que 
residem dentro de Mim, são as almas que não pedem 
nada, elas só pedem o bem para suas próprias almas e as 
dos outros.  
Quando vocês dizem que Me representam, vocês não 
falam e gritam o quanto dizem que Me conhecem. Vocês 
devem simplesmente mostrar amor aos outros e seguir 
Meus Ensinamentos com uma alma vazia de orgulho. 
Então, se vocês são realmente Meus, vocês vão gastar 
menos tempo tentando definir o que Eu lhes disse, o 
que lhes tenho ensinado e o que Eu lhes prometi. Eu 
lhes peço que venham a Mim e passem mais tempo 
em contemplação silenciosa Comigo! Quando vocês 
fizerem isso, Eu vou Me revelar mais claramente e 
vocês vão saber em seus corações o que realmente 
significa servir-Me verdadeiramente. Seu Jesus 

1137. Quando o paganismo prender Minha 
Igreja, isso vai marcar o capítulo final  
Recebido sábado, 24 de maio de 2014, 21:20  
 
Minha muito amada filha, a principal razão porque 
muitas pessoas hoje em dia, e especialmente os 
jovens, não querem conhecer-Me, é por causa de seu 
auto-interesse absoluto. A auto-obsessão, e um desejo 
de agradar só a si mesmo e aos desejos, fez com que o 
verdadeiro amor um pelo outro está em falta e há pouca 
caridade presente em tais almas. Quando eles se 
separam dos outros, em busca de auto-realização, 
eles não podem amar o próximo. Quando eles não 
amam o próximo, eles não podem Me amar.  
A separação de Deus nunca foi tão difundida. Com 
pouco amor em seus corações, o mal encontra um 
ambiente de boas-vindas para se enraizar. Uma vez que o 
mal é plantado nas almas que se tornam presas fáceis, ele 
vai crescer e se espalhar rapidamente. Quanto mais ele se 
espalha, menos amor haverá na alma e um ódio pelos 
outros vai ser instilado dentro dela. Logo, o ódio, o ciúme, 
a inveja, a avareza e a ganância se tornarão os traços 
comuns, que unirão a sociedade moderna, até que 
finalmente, se tornará sintetizado, até as almas não 
sentirem nada. O vazio de espírito leva a um grande 
perigo, pois o maligno é inteligente e ele vai usar as 
almas nessa fase para fazer guerra contra a Presença 
de Deus no mundo. Quando o mundo se torna auto-
obcecado e exige todo o tipo de direito, que considera ser 
mais importante do que dar generosamente de si mesmo, 
então, nada de bom pode vir disso.  
Quando Lúcifer desobedeceu Meu Pai, foi o orgulho 
que o levou à sua queda. Orgulho e amor a si mesmo, 
onde tudo o mais vem em segundo lugar, levará à 
queda final da raça humana. A desobediência a Deus é 
galopante neste momento. Tão pouca consideração por 
Seus Mandamentos pode ser visto e isso faz com que o 
homem vai desobedeça a cada um dos Dez 
Mandamentos. Quando o Primeiro Mandamento for 
transgredido pela Minha Igreja na Terra - o bastião 
final de Meu Pai por Seus filhos - o mundo vai 
testemunhar o pior Castigo desde o dilúvio.  
Quando o paganismo prender Minha Igreja, isso vai 
marcar o capítulo final.  
Quando os filhos de Deus só amam a si mesmos e se 
vangloriam diante Dele, Ele chora Lágrimas amargas. 
Mas, quando Ele for substituído nos corações de todos 
pelo paganismo e um deus falso, Sua Ira será sem 
precedentes. Seu Jesus 
 
1138. Deus Pai: A Oração do Credo, que 
reconhece Quem Eu Sou, será alterado  
Recebido segunda-feira, 26 de maio de 2014, 16:22  
 
Minha querida filha, virá o tempo em que a Oração do 
Credo, que reconhece Quem Eu Sou, será alterado, para 
homenagear falsos deuses em seu lugar.  
Quando a religião mundial for introduzida, será feita com 
cuidado, de modo a não dar a impressão de que Eu, o Pai 
Eterno, não sou mais reverenciado. Se Eu não for 
reverenciado, então esta nova oração se tornará uma 
abominação e nunca deverá ser recitada, se Meus 
filhos quiserem ficar Comigo e desejarem a Vida 
Eterna! Muito melhor vocês ficarem calados, do que 
proferir uma palavra de blasfêmia, que será 
introduzida em todos os lugares, em todas as igrejas 
que Me honram, seu Pai, e que aceitem o Meu Filho, 
Jesus Cristo, seu Salvador.  
Palavras, que veneram Meu Nome e o do Meu Filho, 
serão distorcidas e expressões, que se referem ao 
Meu Filho, vão incluir termos como "Jesus da Luz". 
Esta nova oração vai dar ênfase na superioridade do 
homem, sua responsabilidade de assegurar o bem-
estar de seu irmão e dar boas-vindas, como uma só, 
todas as religiões, para honrar a Deus. Todas as 
referências a Meu Filho, na maneira que Ele está 
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destinado a ser reverenciado, serão substituídas por este 
novo título que Lhe darão. Ao mundo vai ser dito que é 
para homenagear a beleza da Terra, as maravilhas do 
mundo, criado por um Deus que é Um por todos e que 
aceita todo o tipo de adoração. Este será o momento, em 
que o mundo se reunirá em um mundo, como uma 
religião pagã. Porque tantas expressões religiosas vão 
desordenar este novo credo, vai necessitar aqueles, que 
são abençoados com discernimento, para realmente 
entender o que está acontecendo.  
Como fúteis seus esforços serão! Porque aqueles, que 
infligem esta escuridão sobre Meus filhos, vão sofrer 
por sua rejeição a seu Criador! E quando esta oração 
for tomada pelo valor de face, uma outra abominação será 
infligida - a introdução da Palavra reescrita, que não 
carregará nada, somente frutas podres.  
Com o tempo, um símbolo especial, que irá representar o 
novo deus, feito pelo homem, será criado, de forma que 
pareça àqueles, que são convidados a usá-lo, que vão 
estar fazendo uma coisa boa para mostrar solidariedade 
para com os outros. A eles será dito, que todas essas 
coisas são para o bem de todos, onde o seu primeiro 
dever é buscar a perfeição do homem. Eles vão lhes dizer, 
que é importante para que vocês possam enfrentar Deus; 
que vocês não podem fazer a vontade de Deus, se não 
buscam a justiça para libertar a humanidade da 
escravidão, da perseguição religiosa, da pobreza e das 
guerras. O foco será em todas as coisas da Minha Criação 
- a Terra, as nações, as pessoas e os governantes 
políticos. Tudo vai ser amarrado junto como um, em 
ordem, eles vão dizer, que é para servir melhor a Deus, 
mas eles vão estar servindo somente ao rei da mentira, 
que vai trazer todas essas coisas. E, enquanto o mundo 
vai aplaudir estes novos avanços, aparentemente 
inovadoras em assuntos globais, a Humanidade será 
coagida ao paganismo. O paganismo trará consigo 
uma escuridão terrível da alma. Então, por tudo o que 
é dirigido contra Mim, Eu vou replicar suas 
abominações - sobre a Terra em que andam, a água 
que bebem, as montanhas que sobem, os mares que 
cruzam e a chuva, que alimenta as suas culturas.  
A batalha entre os poderosos, os orgulhosos e os más 
entre os homens e Eu, seu Pai Eterno, seu Criador, será 
uma batalha muito dura.  
Seu Pai Eterno, Deus o Altíssimo 
 
1139. Vocês será tão culpados quanto 
aqueles, que foram responsáveis por 
entregar-Me para os Meus carrascos  
Recebido quarta-feira, 28 de maio de 2014, 08:40  
 
Minha muito amada filha, a Minha Promessa de vir 
novamente, será cumprida. Nada pode impedir a Minha 
Segunda Vinda, mas ainda aqueles, que sabem Quem Eu 
Sou e que trabalham para Meus inimigos, com corações 
abertos e dispostos, acreditam que podem destruir almas 
antes deste Grande Dia.  
Para que Meus inimigos saibam disso: Eu conheço 
vocês. Eu posso ver as suas almas. Eu posso ver que 
mal reside dentro dos seus corações. Eu também 
posso ver a bondade, que fica lado a lado dentro de 
vocês. Ouçam-Me, pois Eu revelo a vocês a Verdade 
do que está por vir!  
Se vocês Me amam, vocês serão encorajados a não 
fazer.  
Se vocês acreditam em Meus Ensinamentos, vocês 
serão induzidos a acreditar em um novo substituto 
falso.  
Se vocês acreditam que Eu estou lhes comunicando 
através destas Mensagens, vocês serão convencidos 
pelo maligno, que estas Palavras não vêm de Mim. 
Vocês serão tentados, portanto, trair-Me e vocês vão fazer 
isso para perseguir os Meus servos, que apoiam esta 
Missão. Vocês vão se tornar traidores dessa Missão e, 
como tal, vocês serão tão culpados quanto aqueles, que 

foram responsáveis por entregar-Me para os Meus 
carrascos.  
Se vocês não Me ouvem, então isso cabe a você e Eu não 
vou responsabilizá-los, pois Eu nunca forço a Minha 
Vontade sobre vocês. Muito melhor que vocês Me ignorem 
e sigam os Meus Ensinamentos, do que infligir sofrimento 
aos outros.  
Agora, que Meu Plano para salvar bilhões de almas já 
começou, saibam que Eu vou estar acima da vontade dos 
homens que se opõem a Mim. Nada - nenhuma palavra - 
nenhuma ação - nenhum ato - nenhuma maldade de 
qualquer espécie - pode Me parar na Minha busca para 
salvar a Humanidade. Aqueles, que estão no caminho de 
Deus, serão impotentes e, no final, se prostrarão com dor 
diante de Mim, no Dia em que Eu vier para julgar.  
Seu Jesus 
 
1140. Quando um homem Me trai, ele peca 
contra Mim  
Recebido quinta-feira, 29 de maio de 2014, 00:45  
 
Minha muito amada filha, quando Meus Apóstolos vieram 
a Mim, chorando e chorando lágrimas de frustração por 
causa da maneira como eles foram tratados com 
crueldade em Meu Santo Nome, Eu lhes disse isso:  
”Não tenham medo de rejeição em Meu Nome!”  
Nunca se assustem com os uivos do maligno, que grita 
pelas bocas dos que o servem!  
Nunca sintam medo, quando forem responsabilizados em 
Meu Nome! Mas quando forem traídos por aqueles 
proximos de vocês, saibam que sou Eu que eles bateram 
na Face.  
Quando um homem me trai, ele peca contra Mim. 
Quando ele trai os profetas de Deus, ele trai o Deus 
Uno e Trino, e por isso ele vai sofrer muito.  
Quando a Intervenção de Deus Uno e Trino é rejeitada 
pelas almas, que se opõem ao maior poder do Céu, 
elas vão ter que suportar turbulências dentro de sua 
consciência. Esta turbulência nunca vai deixá-los, a 
menos que se reconciliem Comigo, seu Jesus. 
Rejeitar-Me, quando a alma sabe que sou Eu, Jesus 
Cristo, Que fala, é lamentável. Mas, para afrontar o Deus 
Uno e Trino, por interferir com a Intervenção de Deus, 
em Sua tarefa de salvar almas, resultará em uma 
punição rápida pelo Meu Pai.  
A Humanidade pode zombar, questionar e analisar a 
Minha Palavra, como é dado agora, mas se eles se 
atrevem a tentar impedir-Me de salvar almas, por trair 
Minha Confiança e se opor a Minha Misericórdia, então a 
eles não será mostrado Misericórdia. Seu Jesus 
 
1141. Meu Amor nunca esvazia, nunca 
vacila, nunca morre. Não importa o que 
você fez.  
Recebido sábado, 31 de maio de 2014, 08:20  
 
Minha muito amada filha, Meu Amor resplandece como 
uma fornalha para cada um de vocês. Foi inflamado para 
uma extensão ainda maior, por causa da influência cruel, 
que foi infligido à Humanidade. Todo tipo de engano 
obscurece almas neste momento na história, por 
causa da influência do diabo no mundo, pois a batalha 
final pelas almas continua.  
Todo homem, mulher e criança com idade superior a 
sete anos terá dificuldade para diferenciar entre o 
certo e o errado. Muitos vão tolerar atos perversos e 
dizer que eles são justificados em fazê-lo. Aqueles que 
reconhecem, como sendo boas, as más palavras, atos e 
ações, plantadas em seus corações pelo enganador, não 
sentirão nenhum remorso.  
Cada alma, independentemente do seu credo, raça, 
cor ou circunstâncias, vai vagar em confusão, quanto 
ao que é correto aos Olhos de Deus e o que é 
declarado para ser errado. E, enquanto as massas, por 
engano, vão aplaudir o pecado em toda sua forma, nem 
um pingo de contentamento vão ter aqueles, que Me 
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traem, em suas almas. Aqueles, que não se desviam da 
Verdade de tudo o que vem de Mim, vão ser 
endemoninhados. Mas, quando eles estiverem na Minha 
Presença, eles não se importarão, porque Eu incutirei 
neles uma paz interior, que não será abalada.  
Eu prometo a todos vocês, incluindo aqueles que são 
fracos e que sucumbem às mentiras, plantadas dentro de 
vocês por Satanás, que Eu nunca desistirei de vocês. Eu 
vou chamá-los; enchê-los com Meu Amor, se Me 
permitirem puxá-los a Mim. Meu Amor nunca esvazia, 
nunca vacila,nunca morre. Não importa o que vocês 
fizeram. Mas, lembrem-se, é a sua alma, que é o prêmio 
final e o maligno nunca vai ceder em sua busca para 
conquistá-los!  
Meu Amor é tão poderoso, que mesmo quando vocês 
traem-Me, Eu entro em suas consciências e garanto que 
vocês estejam cientes de seu erro. É por isso que vocês 
vão sentir uma sensação de perda, para que, quando 
vocês tiverem feito em nome da justiça, o que vocês 
sabem em seus corações que é errado - vocês vão sentir 
só tristeza. É então que vocês devem chamar a Mim, seu 
Jesus, com esta oração para ajudá-los em sua hora de 
desamparo.  
 
Cruzada de Orações (152): Ajudai-me na minha hora 
de desamparo 
 
Querido Jesus, ajudai-me na minha hora de 
desamparo! Libertai-me do pecado e abri os meus 
olhos, o meu coração e a minha alma para o engano 
do diabo e dos seus maus caminhos! Enchei-me com 
o Vosso Amor, quando eu sentir ódio no meu coração!  
Enchei-me com a Vossa Paz, quando eu sentir dor!  
Enchei-me com a Vossa Força, quando estiver fraco!  
Salvai-me da prisão em que me encontro,  
para que eu possa ser livre e realizado de forma 
segura nos Vossos Braços Sagrados! Amém.  
 
Meu Amor é eterno. Sua alma é eterna. Meu Reino é 
eterno e assim também é o Reino do maligno.  
Quando vocês se sentirem culpados de algum pecado 
terrível, vocês devem lutar a cada segundo, para se 
afastar do perigo e se esforçar para permanecerem fieis a 
Mim em todos os momentos! A maneira mais fácil de fazer 
isso é amar uns aos outros como Eu os amo. Qualquer 
coisa, que tira vocês do amor um pelo outro, não vem de 
Mim. Seu Jesus 
 
1142. Mãe da Salvação: Este Dom de 
Proteção das crianças foi comandado pelo 
Meu amado Pai  
Recebido sábado, 31 de maio de 2014, 16:20  
 
Minha querida filha, Eu gostaria de convidar os pais de 
crianças e jovens, em todo o mundo, para consagrá-
los ao Meu Imaculado Coração.  
Meu Precioso Filho, Jesus Cristo, deseja que Eu faça 
isso, pois Ele vai cobri-los com o Seu Precioso 
Sangue e assim mantê-los seguros. Ele quer que vocês, 
queridos filhos, façam isso, porque Ele vai conceder 
grandes Graças a eles. Este Dom de Proteção das 
crianças foi comandado pelo Meu amado Pai. Por 
meio de Seu Filho, Jesus Cristo, Ele promete grandes 
Graças e as crianças, que são apresentadas a Mim, 
estarão protegidas contra a influência do espírito do 
mal.  
Meu Filho vai fazer tudo o que é necessário para unir 
todas as famílias em Seu Novo Paraíso e consagrando 
seus filhos a Mim, a Mãe da Salvação, grande Proteção 
será dada a cada família, cujos nomes das crianças são 
oferecidos a Mim.  
Meu amor pelos filhos de Deus é muito especial, porque 
Eu sou a Mãe de todos os filhos de Deus. Será através 
de Mim, a Mãe da Salvação, que as almas consagradas 
a Mim, serão salvas pela Misericórdia do Meu Filho. 

Estas almas não serão tentadas pelo engano, que será 
apresentado ao mundo pelo Anticristo. 
 Vocês devem recitar esta Oração uma vez por 
semana, diante de uma imagem Minha, sua amada 
Mãe, e abençoar-se com água benta antes de recitá-la.  
 
Cruzada de Orações (153): O Dom de Proteção para 
crianças  
 
Ó Mãe de Deus, Mãe da Salvação, Eu Vos peço que 
consagreis as almas destas crianças (listar aqui ...)  
e as apresenteis ao Vosso Filho amado. Intercedei 
para que Jesus, através do Poder do Seu Precioso 
Sangue, cubra e proteja estas pequenas almas contra 
todo o mal. Peço-Vos, querida Mãe, que protejais a 
minha família em tempos de grandes dificuldades  
e que o Vosso Filho olhe com bons olhos o meu 
pedido para unir minha família como uma com Cristo e 
conceder-nos a salvação eterna. Amém.  
 
Vão e sejam gratos pelo Amor que Deus tem por Seus 
filhos! Grande Misericórdia e Bênçãos serão concedidos a 
cada criança e jovem, cujo nome vocês Me apresentarem 
para a consagração ao Meu Filho.  
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1143. Eu prometi ao Meu Pai que Eu iria 
prosseguir a cada alma, por quem Eu 
sacrifiquei Minha Vida. E Eu vou.  
Recebido terça-feira, 3 de junho de 2014, 18:22  
 
Minha muito amada filha, é a Minha Intenção trazer a 
conversão sobre todas as nações do mundo e fazer 
isso rápido. Meu Amor por todos vocês é tão grande, que 
Eu vou, mesmo nos casos em que a confusão reina nos 
corações de quem não Me conhece, intervir de formas, 
que são desconhecidas para a Humanidade, até agora.  
Minha Paz será dado a cada alma, que vê a Luz da 
Verdade. Meu Amor vai trazer-lhes uma calma de espírito, 
que tais almas nunca conheceram verdadeiramente. O 
Espírito da Verdade será Meu Dom para o mundo e 
para a Humanidade, que não Me reconhecem. Só 
então, o homem pode ser aberto para a Intervenção 
Divina, que é pelo Comando do Meu amado Pai, para 
que Ele possa abraçar cada filho Seu.  
O Amor de Deus em breve será testemunhado por almas 
estéreis - almas que permanecem firmemente fechadas à 
influência do Espírito Santo. A Chama do Espírito Santo 
vai como uma espada, cortar seus corações e 
derramar sobre eles uma compreensão inata de como 
acarinhada cada alma está aos Olhos de Deus.  
O Espírito da Verdade vai despertar as almas daqueles, 
que Me negam, que desprezam aqueles que acreditam 
em Mim e aqueles que acreditam em sua própria 
invencibilidade. Ele vai tocar os corações dos soberbos, 
dos orgulhosos, dos arrogantes, bem como dos 
ignorantes, dos pecadores endurecidos que têm ódio em 
seus corações, assim como dos humildes. Nenhum de 
vocês será excluído deste grande Milagre. Eu prometi ao 
Meu Pai que Eu iria salvar cada alma, por quem Eu 
sacrifiquei a Minha Vida. E Eu vou. Para que foi boa 
Minha morte, se isso significava que mesmo apenas 
um pecador não pode ser salvo? Eu venho em breve 
para preparar todos vocês para a Minha Salvação. 
Alegrai-os, porque o Meu Tempo está próximo!  
Vão, Meus amados seguidores, e permanecem no amor, 
na esperança e na expectativa pela Minha grande 
Misericórdia! Eu vou cumprir a Minha Promessa a cada 
um de vocês e vocês vão colher os frutos do Meu Reino, 
se vocês aceitarem, com humildade, Minha grande 
demonstração de Amor.  
Seu Jesus 
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1144. Mãe da Salvação: A Festa da Mãe da 
Salvação, será o último dia concedido a 
Mim, a Mãe de Deus  
Recebido quarta-feira, 4 de junho de 2014, 14:13  
 
Meus queridos filhos, a salvação só pode ser legada por 
Meu Filho, Jesus Cristo, para as almas que aceitam 
Sua Divina Misericórdia.  
A Medalha da Salvação, porém, é um Dom excepcional 
do Céu, dada ao mundo por causa do grande Amor, 
que Meu Filho tem por todos os filhos de Deus.  
Através dos poderes, que Me foram dados, pelo 
comando do Meu Pai Eterno, esta Medalha será 
responsável pela salvação de bilhões de almas. Isto é 
possível porque, uma vez que uma alma aceita esta 
Medalha com o coração aberto, isto resultará na 
conversão.  
Meu papel como Co-Redentora, em ajudar o Meu Filho 
em Seu grande plano de unir a todos e trazer a Vida 
Eterna, foi estabelecida. Como a Mãe da Salvação, 
todos os poderes atribuídos a Mim para esmagar a 
cabeça da serpente, fez com que seu poder diminua 
rapidamente. É por isso que ele, o maligno, despreza 
esta Medalha e ele vai usar cada alma que ele infestar, 
a gritar obscenidades e combatê-la. Vocês devem 
ignorar o espírito do mal em todos os momentos e rezar a 
Mim, sua amada Mãe, neste dia especial, nos próximos 
anos, por Graças especiais. Eu declaro este dia, 4 de 
Junho de 2014, como o Dia da Festa da Mãe de 
Salvação. Neste dia, quando vocês recitarem esta 
oração, Eu vou interceder em favor de todas as almas 
para o Dom da Salvação, especialmente para aqueles, 
que estão em grande escuridão espiritual da alma.  
 
Cruzada de Orações (154): Oração do Dia da Festa da 
Mãe da Salvação   
 
Ó Mãe da Salvação, coloco diante de Vós, hoje, neste 
dia, 4 de junho, a Festa da Mãe da Salvação, as almas 
dos seguintes (listar nomes ...).  
Por favor, dai-me e a todos aqueles que Vos honram, 
Mãe querida, e que distribuem a Medalha da Salvação,  
toda a proteção contra o maligno e contra todos 
aqueles, que rejeitam a Misericórdia de Vosso Filho 
amado, Jesus Cristo, e todos os Dons que Ele lega à 
Humanidade. Intercedei, querida Mãe, para que a 
todas as almas seja concedido o Dom da Salvação 
Eterna. Amém.  
 
Filhos, lembrem-se do que Eu lhes disse, sempre Me 
chamem, sua Mãe, para vir em seu auxílio em momentos 
de grande necessidade! Eu sempre vou interceder, em 
seu nome, para lhes trazer paz e conforto em todos os 
momentos em sua busca para chegar perto do Meu Filho.  
Hoje, a Festa da Mãe da Salvação, será o último dia 
concedido a Mim, a Mãe de Deus. Alegrai-vos, porque 
todos os anjos e santos se unem neste momento, por 
causa das almas que agora serão protegidas do mal e 
cujo destino, agora, vão descansar com Meu Filho.  
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1145. Mãe da Salvação: O numero um será 
usado como um símbolo no novo livro  
Recebido sexta-feira, 6 de junho de 2014, 23:15  
 
Minha querida filha, ao mundo em breve será apresentado 
pelos inimigos do Meu Filho, um livro perverso, que terá o 
número um embutido dentro da sua capa em vermelho e 
preto, com a cabeça de uma cabra escondida dentro de 
sua concepção.  
Para aqueles, que se deixam enganar, este livro vai ser 
reivindicado a ser uma importante publicação, que vai 
unificar o mundo. Ele será visto a ser a maior fonte para 
trazer a unidade do mundo e vai encorajar todos aqueles 
que lê-lo, para se adaptarem a uma nova maneira de 
pensar; uma nova maneira de acreditar em si mesmo; de 

ser gentil com você mesmo; de modo que você possa 
juntar-se, como um só, com outras pessoas, que seguem 
este caminho para a auto-glorificação. Este livro vai se 
tornar uma doutrina para unir todas as nações, todas as 
religiões, toda a política, todas as regras e pontos de vista 
econômico. Ele será usado para criar uma nova sociedade 
mundial, desprovido de religiões que honram o Meu Filho, 
Jesus Cristo. Fará parte de currículos escolares e todos os 
governos serão incentivados a se adaptarem a sua 
filosofia, como parte das constituições dos seus países.  
O numero um (1) será usado como um símbolo do novo 
livro e as pessoas vão usar distintivos, a fim de declarar, 
publicamente, sua fidelidade a esta aliança mundial única. 
Tudo estará pronto para que, quando o Anticristo se 
levantar, este livro seja visto a desempenhar um papel em 
sua ditadura. Este livro vai endossar toda doutrina falsa; 
cada falsidade aos Olhos de Deus, inverdades e uma 
filosofia perigosa, que levará todos aqueles, que aceitam o 
seu conteúdo a grave erro. A capacidade das pessoas 
para discernir o certo do errado será enfraquecida por 
causa disso. Sua moralidade vai ser posta em 
questionamento e o paganismo, disfarçado como uma 
religião que acolhe a todos, será ardilosamente tecido em 
cada parágrafo.  
Muitas pessoas vão querer comprar este livro, porque ele 
vai ser declarado uma descoberta tão surpreendente no 
mundo da política. Vai tornar-se um livro, que promove 
uma forma de comunismo, mas vai ser visto como algo 
com uma espiritualidade única, que vai tocar os corações 
de muitos. Vai ser tudo o que é o oposto da Verdadeira 
Palavra de Deus. Será um livro, que se propõe a 
evangelizar o mundo a acreditar na importância do 
humanismo. Ele vai glorificar a Humanidade, a inteligência 
do homem, o progresso do homem, a grande força 
científica do homem e da importância de controlar todos 
os países da mesma maneira.  
Tudo está sendo planejado, para garantir que o Anticristo 
será bem-vindo em meio a grandes celebrações. Pois, não 
se enganem, este livro vai ser planejado por ele, que vai 
declarar-se rei do mundo. E todos os povos vão ser 
animados sobre um novo mundo, um novo começo e um 
novo líder. Com o tempo, ele será recebido na Igreja do 
Meu Filho, com o livro de heresia. E quando ele se sentar 
no trono, no novo templo, todos vão tratá-lo como o Cristo. 
Pouco tempo depois, ele vai enganar o mundo fazendo-o 
a acreditar que ele é Meu Filho, Jesus Cristo.  
Este será o tempo de muitas lágrimas - lágrimas, que 
serão derramadas do Céu por causa do engano, que 
envolverá muitas pessoas. Todos estes preparativos já 
começaram e então Deus também se prepara para lutar 
por aqueles que caem sob a influência do Anticristo. 
Preparem-se bem, queridos filhos, porque vocês vão 
precisar de toda a ajuda do Céu, para ajudar a sustentá-
los durante os próximos tempos.  
Sigam em frente com esperança, porque esse período 
será curto, pois Deus não permitirá que a besta reine por 
mais tempo do que o necessário, de acordo com a 
Sagrada Escritura. Confiem, esperem e sejam gratos por 
ter sido dada a Verdade agora, porque é assim que vocês 
vão ser capazes de se preparar! Dêem sempre graças a 
Deus por essas Misericórdias, pois Ele é tão Generoso 
que, quanto mais vocês o invocam, por meio do Seu Filho 
amado, mais Ele vai diluir o impacto de tais provações.  
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1146. A fé do clero será pisoteada pelo 
maior inimigo de Deus, que nunca andou 
na terra antes - o Anticristo  
Recebido sábado, 7 de junho de 2014, 20:00  
 
Minha muito amada filha, o Espírito da Verdade, que 
prevalece através da Minha Igreja na Terra, deve ser 
mantido, alimentado e sustentado por aqueles servos 
sagrados Meus, a quem Eu confiei o cuidado de todos os 
filhos de Deus.  
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Os sacerdotes na Minha Igreja, em breve, enfrentarão 
desafios, que significa que muitos vão achar que é 
muito difícil manter a Minha Palavra. Tudo o que não é 
de Mim será apresentado a eles, pelos traidores entre 
eles.  
Como Eu anseio trazer-lhes conforto e como farei tudo em 
Meu Poder para encher as suas almas com o Fogo do 
Espírito Santo! Eu vou fazer isso, para que eles 
mantenham-se alertas, calmos e em nenhuma dúvida, 
quando eles forem convidados a participar da doutrina, 
que não vai ser de Mim. Eles devem, como guardiões 
da Minha Palavra, estar preparados para 
permanecerem fieis a Mim! Mas eles serão 
persuadidos a seguir uma nova interpretação da 
Minha Palavra, e isso vai levá-los a erro grave. Se eles 
levam as almas inocentes e aqueles, que se dedicam a 
Mim, em erro e em cometer blasfêmia, eles serão 
culpados de abraçar as doutrinas do inferno! Por isso, eles 
vão saber o que é sentir a Ira do Meu Pai!  
Os sacerdotes, que são Meus, terão que renovar seus 
votos de amor, caridade e castidade, se quiserem 
permanecer em Estado de Graça, a fim de servir-Me 
como eles se comprometeram a fazê-lo em Meu Nome. 
Infelizmente, o poder do mal, que vai prevalecer contra 
eles, será tal, que muitos vão achar a pressão exercida 
sobre eles muito difícil de suportar. Outros irão abraçar a 
nova doutrina e eles se tornarão parte do (logo 
declarado) “novo sacerdócio de um mundo” - em que 
eles deixarão de servir ao Deus Uno e Trino. Eles, 
então, levarão muitas almas para a apostasia. Apenas 
alguns permanecerão fieis a Mim e eles vão consolar os 
Cristãos que nunca se desviam da Verdade. Os que Me 
traem, serão as vítimas do Anticristo e seu exército, que 
irão persegui-los de maneiras, o que significa que a 
menos que façam um pacto com a besta, eles serão 
descartados como criminosos e serão acusados de crimes 
semelhantes a traição.  
Os fiéis vão consolar uns aos outros e por Minha 
Graça a eles serão dados os Dons de Deus, 
necessários para se proteger contra a perseguição, 
incluindo o Selo do Deus Vivo, que lhes permita 
superar a oposição que enfrentarão, quando o 
Cristianismo for brutalizado. Aqueles, que são para Mim 
e em Mim, vão sentir grande coragem em seus corações, 
porque eles serão capazes de discernir o Espírito da 
Verdade do espírito do mal. E durante todo esse tempo, a 
fé do clero será pisoteada pelo maior inimigo de Deus, que 
nunca andou na Terra antes - o Anticristo. Ele irá seduzi-
los e atraí-los para uma grande teia de mentiras e 
desespero. Sua influência sobre eles será como uma 
grande escuridão, que descerá sobre eles e extinguirá a 
Luz de suas almas e muitos irão, depois, vender suas 
almas a Satanás.  
Todos esses eventos soarão como houvesse um grande 
barulho, como o bater de um trovão, mas não é como a 
besta irá operar. Não. Sua missão será visto como uma 
grande evangelização do mundo, que vai se manifestar de 
muitas maneiras. Será visto a ser tão atraente, que não 
serão apenas aqueles servos sagrados, os luminares de 
Deus, escolhidos para liderar Seu povo na Terra à 
santidade, que vão ser vítimas da fraude. Os inimigos de 
Deus também vão abraçar o novo movimento 
evangélico, que será anunciado em etapas e não com 
grande fanfarra, pois isso só iria criar muitas 
indagações.  
Novas legislações serão introduzidas, que serão vistas a 
melhorar a vida dos pobres do mundo. Em seguida, a 
unificação dos países será criado por meio de seus 
bancos, empresas, alianças como camaradas em caso 
de futuras guerras, política e, finalmente, a religião. Os 
passos já começaram e o plano foi coordenado por mais 
de sete anos, e em grande detalhe.  
Tudo que Eu peço é para manter-se alerta e para rezar 
por todos os Meus sacerdotes, de modo que eles 
mantenham as Graças, que Eu conceder-lhes, a fim de 
servir-Me e para que eles possam manter a Verdadeira 
Fé.  

Somente a Verdade é eterna.  
Só a Verdade da Minha Palavra irá sustentar a vida - a 
vida da alma, assim como a vida desta Terra.  
Mentiras, apresentadas como Verdade, vem de 
Satanás, que está condenado por toda a eternidade. 
Aqueles, que o seguem, adaptam-se a seus caminhos e 
tornam-se seus servos, mergulham na escuridão e 
colocam-se em grave perigo.  
Só a Verdade vai lhes salvar. Eu Sou a Verdade. Sigam 
apenas a Mim, pois nada mais pode lhes trazer amor, paz, 
alegria eterna ou a felicidade. Somente seguindo a Mim e 
a Minha Santa Palavra - como Eu a dei para o mundo, não 
adulterada - vocês podem ser salvos. Seu Jesus 
 
1147. Mãe da Salvação: Peço àqueles, que 
seguem estas Mensagens, rezarem por esta 
Missão  
Recebido domingo, 8 de junho de 2014, 14:45  
 
Minha filha, Eu gostaria de pedir àqueles, que seguem 
estas Mensagens, rezarem por esta Missão! Suas orações 
são pedidas para que esta Missão seja protegida de todos 
os laços ímpios e ações do maligno, por meio dos que o 
servem e o honram. Nunca antes as suas orações 
foram tão necessárias, como são neste momento. A 
obra do maligno contra esta Missão de Salvação é intensa 
e seu ódio aumenta. Se vocês não pedirem a Deus para 
diluir o seu ódio e influência sobre a Humanidade, suas 
obras vão prosperar e destruir almas, cuja única 
esperança de salvação será através dos Dons, que Deus 
dá a Seus filhos.  
Peço-lhes, queridos filhos, que rezam por todos 
aqueles, que dedicam suas vidas ao chamado de Deus 
e para esta Missão! Esta oração é para ser dito por 
todos os profetas de Deus, visionários e santos 
servos, para que eles continuem a servi-Lo, enquanto 
Ele cumprir o Pacto Final.  
 
Cruzada de Orações (155): Pela Proteção da Missão de 
Salvação  
 
Ó querida Mãe da Salvação, ouvi o nosso apelo para a 
proteção desta Missão da Salvação e para a proteção 
dos filhos de Deus! Rezamos por aqueles, que 
desafiam a Vontade de Deus neste grande momento 
na história. Nós Vos pedimos que protejais todos 
aqueles, que respondem ao Vosso apelo e à Palavra 
de Deus, para salvar a todos dos inimigos de Deus.  
Por favor, ajudai a libertar as almas, que são vítimas 
do engano do diabo e abri os olhos deles para a 
Verdade! Ó Mãe da Salvação, ajudai-nos, pobres 
pecadores, a sermos dignos, de receber a Graça da 
perseverança neste tempo de sofrimento, em Nome de 
Vosso Filho amado, Jesus Cristo! Protegei esta 
Missão de danos! Protegei os Vossos filhos da 
perseguição! Cobri a todos nós com o Vosso 
Santíssimo Manto e favorecei-nos com o Dom de 
mantermos a nossa fé, cada vez que somos 
desafiados por falar a Verdade, para transmitirmos a 
Santa Palavra de Deus, pelo resto de nossos dias, 
agora e para sempre! Amém.  
 
Meus amados filhos, vocês devem apresentar suas 
orações todos os dias para o Meu Filho, para a proteção 
desta Missão, contra o ódio de Satanás. Quando vocês 
fizerem isso, todas as Bênçãos serão dadas a vocês. Para 
aqueles, que são capazes, por favor, ofereçam Missas, 
sempre quando puderem, pela profeta de Deus, Maria 
da Divina Misericórdia e para todos os servos de 
Deus, para que, através da Misericórdia de Deus, 
todas as almas sejam unidas com Ele em Seu Reino, 
para sempre.  
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
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1148. O Amor é a única forma de derrotar o 
ódio. O ódio não pode derrotar o Amor, se 
vem de Deus  
Recebido segunda-feira, 9 de junho de 2014, 21:42  
 
Minha muito amada filha, como anseio alcançar aqueles, 
que perderam a fé e os que não acreditam mais em Mim, 
assim como os ignorantes!  
Estas Mensagens são para o mundo - e não apenas 
para os eleitos, que cumprimentam-Me com todas as 
honras e cujas almas estão cheias de amor por Mim. Eu 
amo todos, mas Eu dependo dos fiéis para espalhar a 
Palavra de Deus, de modo a acender dentro destes 
corações fechados, endurecidos o fogo do Meu Amor.  
Se vocês Me amam, vocês farão para os outros todas as 
boas ações, que Eu lhes ensinei. Vocês vão tratar os 
outros, como Eu os amei. Vocês serão pacientes com 
aqueles, que os desprezam por usar o emblema do 
Cristianismo. Vocês vão abraçar os fracos: ensinem-lhes 
Meu Amor em tudo que vocês disserem e fizerem. Ser 
Cristão significa defender a Minha Palavra em todos os 
sentidos. Vocês nunca devem esquecer que Meu Amor é 
Divino! Minha Divindade está alem da reciprocidade e o 
Poder do Espírito Santo é invencível, quando ele está 
Presente em qualquer trabalho que é Meu. Minhas 
Obras são poderosas e irão crescer e se espalhar 
como uma forte rajada de vento com uma velocidade, 
que está além da sua compreensão. Então, quando Eu 
Me fizer conhecer com a Minha Palavra - Minhas 
Mensagens para o mundo - se vocês Me abraçarem, Eu 
vou mostrar grande Misericórdia por todos, que tomam 
Meu Copo de bom grado. Se vocês aceitam os Dons que 
Eu lhes dou e os usam como Eu desejo que vocês façam, 
para o bem dos outros, então grandes milagres de 
conversão ocorrerão. Meu Amor, quando aceito de Mim, 
vai se espalhar para os outros. Quando os outros 
recebem o seu amor, eles também vão reconhecer de 
onde vem.  
Meu Amor, quando instilado dentro das suas almas, 
através do Poder do Espírito Santo, vai trazer-lhes de 
joelhos diante de Mim, chorando de alegria. Não se 
enganem; vocês vão reconhecer o Amor de Deus 
instantaneamente, quando Ele perfurar seus corações 
pelo Poder do Paráclito (Espírito Santo). Então vocês 
vão entender o Poder do Amor, porque Eu Sou o 
Amor. Eu Sou o Poder pelo qual todos os demônios, cada 
anjo caído e Satanás pessoalmente caem no chão em 
agonia, pois eles não têm poder sobre Mim.  
Quando vocês permitem que o Meu Amor preencha as 
suas almas, vocês também terão o poder, dentro de 
vocês, para derrotar todos os tipos de mal no mundo. 
Meu Amor destrói o poder de Satanás e de todos os 
seus demônios. Meu Amor será a sua arma contra a 
maldade, que vocês terão que enfrentar, porque vocês 
falam em Meu Nome. Aceitem Meu Amor e sempre 
amem Meus inimigos! Não odeiem Meus inimigos, pois 
isto é exatamente o que o maligno quer que vocês façam, 
para que ele possa espalhar o ódio. Amor, quando se 
espalha, produz amor dentro de outros, assim como o 
ódio produz dúvida, medo e raiva. O Amor é a única 
forma de derrotar o ódio. O ódio não pode derrotar o 
Amor, se vem de Deus.  
Eu desejo dar-lhes esta Cruzada de Orações, para 
protegê-los do ódio.  
 
Cruzada de Orações (156): Proteção contra o ódio  
 
Querido Jesus, dai-me o Vosso Amor e abri o meu 
coração para aceitar o Vosso Amor com gratidão!  
Pelo Poder do Espírito Santo, deixai o Vosso Amor 
brilhar sobre mim, para que eu me torne um farol da 
Vossa Misericórdia! Cercai-me com Vosso Amor  
e deixai o meu amor por Vós diluir cada tipo de ódio,  
que eu encontrar, quando eu espalhar a notícia da 
Vossa Palavra! Derramai a Vossa Misericórdia sobre 
nós e perdoai aqueles que Vos rejeitam, Vos insultam 

e que são indiferentes à Vossa Divindade e dai-lhes o 
Dom do Amor! Deixai o Vossa Amor brilhar nos 
momentos de incerteza, de fé fraca, nos momentos de 
provações e sofrimento e, pelo Poder do Espírito 
Santo, me ajuda a trazer a Verdade para aqueles,  
que têm mais necessidade da Vossa ajuda. Amém.  
 
Meus queridos seguidores, vocês precisarão de Minha 
Proteção mais do que nunca, pois esta Missão cresce. 
Meu Amor sempre vai cobrir vocês e Eu Me farei 
conhecer a vocês através da Minha Palavra, a Graça 
do Espírito Santo e pela conversão através da oração, 
que esta Missão de Salvação trará ao mundo.  
Nunca duvidem de Minha Divindade ou do Poder de Deus, 
porque sem Mim vocês não são nada!  Seu Jesus 
 
1149. Sem Minha Luz não há nada além da 
escuridão da alma. Não há paz. Nenhum 
amor. Nenhuma esperança. Nenhuma vida.  
Recebido terça-feira, 10 de junho de 2014, 12:05  
 
Minha muito amada filha, as pessoas podem perguntar: 
por que é importante que o Sacrifício da Santa Missa seja 
mantido a todo custo? A Missa é o ponto focal da Minha 
Presença - Minha Verdadeira Presença no mundo. 
Minha Presença traz ambos: a Vida e a Luz. Ela traz 
Vida para a alma e preencher-a com uma Graça única. 
Ela traz consigo Luz - Minha Luz - que é mais poderosa do 
que a do sol. Um vislumbre da Minha Luz é o suficiente 
para iluminar uma sala que está em escuridão. Enquanto 
a Minha Santa Eucaristia é realizada em grande glória 
sobre os altares das Minhas Igrejas, haverá vida. Sem a 
Santa Eucaristia haverá escuridão. Quando Eu não 
Estou Presente, não há Luz. Sem a Minha Luz não há 
nada além da escuridão da alma. Não há paz. Nenhum 
amor. Nenhuma esperança. Nenhuma Vida.  
Quaisquer novas regras, que serão forçadas sobre 
vocês, em nome da evangelização e da modernidade, 
em Meu Nome, saibam que, se Minha Eucaristia não é 
mais reverenciada como deveria ser e como foi 
concebido para ser, vocês podem ter certeza que não 
vai demorar muito para que Ela desapareça por 
completo. No dia em que isso acontecer, haverá uma 
escuridão, que descerá sobre a Terra. Vocês não vão vê-
la, mas vão senti-la nos corações frios dos homens, pois 
até então a Humanidade terá mudado. Uma vez que 
Minha Presença diminui, as portas do inferno se 
abrirão e o Anticristo vai tomar o Meu Lugar na Minha 
Igreja. Será aquele, que não é de Mim, que vai sentar-se 
no trono, que é Meu por direito. E será diante dele, que a 
Minha Igreja será prostrada a seus pés. Esta será a maior 
traição a Mim, seu Jesus, desde que Judas entregou-Me 
para os Meus inimigos para ser crucificado.  
É a Minha Igreja, que será perseguida primeiro, e aqueles, 
que são fracos de fé, farão homenagem à besta. Serão 
estes homens, que dizem representar a Minha Igreja - 
que vão Me crucificar, mais uma vez. Quando o 
impostor declarar que ele é Eu, o relógio começará a fazer 
tique-taque e, em seguida, com um som ensurdecedor dos 
céus e o estrondo de trovão, Meu Regresso será dado a 
conhecer. O mundo, então, vai entender a Verdade da 
Minha Promessa de voltar, para recuperar Meu Reino, 
finalmente, e para trazer a unidade para a Minha Igreja, 
Minha Verdadeiro Igreja – àqueles, que permaneceram 
leais a Mim, através de todas as provações e tribulações.  
Nada pode prevalecer contra a Minha Igreja, porque sob a 
Minha Liderança e direção Ela permanecerá impenetrável 
contra a besta e todos os traidores, que Me trairão para 
seu próprio ganho.  
Ouçam agora a Minha Promessa: Tudo o que Eu lhes 
disse que iria acontecer, vai acontecer. Tudo o que Eu 
lhes prometi, será cumprido. Tudo o que é Meu, é seu. 
Vocês todos pertencem a Mim. Apeguem-se a Mim 
para salvar a sua vida, pois sem a Minha Proteção, 
vocês vão cair no erro e isso iria quebrar o Meu 
Coração! Nunca Me abandonem, por aquele que odeia 
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vocês! Eu nunca os abandonarei, porque Eu os amo 
demais! Eu os atraio a Mim e ainda vocês se afastam. Por 
quê? Do que vocês têm medo? Vocês não sabem que são 
Meus e que isto é um direito natural? Apoiem-se em Mim, 
Meus amados seguidores, pois logo vão se sentir 
perdidos e não vão saber para onde se virar. E Eu os 
estarei esperando para trazer-lhes Meu Amor e oferecer-
lhes conforto.  
Venham! Não tenham medo de Mim! Venho só com Amor, 
para trazer-lhes a Minha Paz.  
Minha Luz traz-lhes vista.  
Meu Amor traz-lhes esperança.  
Meu Coração traz-lhes conforto.  
Minhas Mãos, curá-los.  
Meus Olhos, vê-los.  
Minhas Chagas, atraí-los.  
Meu Corpo, alimentá-los.  
Minha Dor é sua.  
Sua dor é Minha.  
Minha Misericórdia irá salvá-los.  
Minha Palavra é o caminho para o Meu Reino.  
Seu Jesus 
 
1150. Deus Pai: O Poder da Santíssima 
Trindade está além da interferência do 
homem  
Recebido quarta-feira, 11 de junho de 2014, 12:25  
 
Minha querida filha, o Meu Desejo é que cada um de 
vocês responda ao Chamado da Santíssima Trindade 
neste momento. O Poder da Santíssima Trindade está 
além da interferência de homem e pela Graça do Meu 
Amor, Eu estendo a mão para a Humanidade a declarar a 
Verdade.  
Não tenham medo do seu Pai, porque Eu sou seu e 
vocês são Meus. Todo o Poder está em Minhas Mãos e 
Eu faço grandes exceções, a fim de unir o mundo. 
Muitas almas são indiferentes a Mim. Elas Me evitam, 
negam a Minha Existência e insultam a Minha Divindade, 
colocando deuses falsos, feitos de ouro derretido, diante 
de Mim. Tudo o que é feito de barro, será substituído por 
uma existência renovada. Nada nesta Terra é eterno. 
Tudo se transformará em pó. Tudo o que é eterno, não é 
do seu mundo. Eu criei o homem à Minha Semelhança. Eu 
soprei e dei a vida e lhes foi dado fôlego, e sou Eu Que 
vou levá-la. Tudo começa e termina Comigo e ninguém 
pode ou vai ditar como Eu vou unir Meus filhos. Essa 
tarefa é Minha - não a sua. Meus Planos para salvar 
almas - as boas, as más e as miseráveis - não serão 
destruídos. Danificados, talvez, mas nunca destruídos, 
porque tudo o que Eu digo será e tudo o que Eu desejo 
virá a passar.  
Eu conheço cada um de vocês, pois vocês nasceram por 
causa do Meu Amor. Quaisquer que sejam suas 
circunstâncias, elas evoluíram por causa da Divina 
Providência e há uma razão para tudo. Aqueles, que não 
Me conhecem, também são Meus, porque Eu os criei. 
Vocês não evoluíram das espécies. Acreditar nisso é 
enganar-se e serve apenas para um meio, plantada pelo 
enganador em seus corações, para negar-Me. Ao negar-
Me, seu Pai Eterno, vocês negam a Salvação Eterna. E, 
negando a Verdade da Minha Existência, vocês vão 
separar-se de uma existência de glória eterna.  
Toda Misericórdia é Minha. Eu derramo Minha 
Misericórdia àqueles, cujos corações são puros, que têm 
amor em suas almas, porque elas Me permitiram entrar 
neles. O principal obstáculo para receber a Vida Eterna 
é o orgulho da Humanidade. O orgulho é o maior 
obstáculo para unir-se a Mim. Vocês podem conhecer-Me, 
através do Meu Filho; compreender a Minha Palavra, mas 
vocês não praticam o que foi ensinado. O Amor vem de 
Mim. Quando há orgulho na alma, o amor morre 
dentro dela e é substituído por ódio. O orgulho vem de 
Satanás e é repugnante para Mim, assim como é 
angustiante.  

Deixem-Me amá-los, aceitando a Minha Palavra e os 
Dons que Eu dei ao mundo através do maior Sacrifício 
da morte do Meu Filho na Cruz! Eu lhes dei a vida. Eu 
lhes dei a Mim mesmo, através da Manifestação do 
Meu Filho. Eu mesmo Me rebaixei, com humildade 
diante de vocês, a fim de derrotar o pecado do 
orgulho. Eu os ensinei por meio dos profetas.  
Eu lhes dei o Dom do livre arbítrio, mas vocês abusaram 
para satisfazer as suas próprias concupiscências e 
desejos. O Dom do livre arbítrio tem um duplo 
propósito - para dar-lhes a liberdade de escolher, de 
modo que vocês não venham a Mim por medo, mas 
por amor, e para derrotar o poder do diabo. É o seu 
livre arbítrio que Satanás almeja mais do que tudo, e ele 
vai usar todos os enganos, para chegar ao entregá-lo a 
ele. Quando as almas fizerem isso, através do pecado do 
orgulho, práticas da Nova Era e do ocultismo, elas tornam-
se escravizados pelo maligno. Ele vai, então, manifestar 
dentro das almas, que lhe entregaram o seu livre-arbítrio, 
cada um dos seus traços. Vocês vão conhecê-los por seu 
comportamento. Mas o sinal de que o seu livre arbítrio 
foi dado ao maligno é, quando essas almas buscam, 
constantemente, zombar publicamente do Meu Filho, 
Jesus Cristo, e da Sua Mãe, a Imaculada Virgem Maria, 
Mãe do Mundo. Satanás despreza ambos.  
Se, em vez disso, vocês usam o livre arbítrio, que Eu lhes 
dei, para o bem das suas almas e para amar uns aos 
outros, este é um poderoso meio para diluir o poder de 
Satanás. Mas, são aquelas almas, que dão a Mim, 
através do Meu Filho, Jesus Cristo, o Dom do livre-
arbítrio, que dão o presente mais poderoso de todos. 
Será por meio dessas almas, que Eu vou derrotar o 
maligno e os meios pelos quais Eu posso salvar as 
almas daqueles, que se afastaram completamente de 
Mim.  
Esta é a Minha Promessa. Eu vou salvar as almas até 
mesmo dos mais desesperados, por causa dos sacrifícios 
daqueles, que Me derem este presente de seu livre 
arbítrio, através do Meu Filho, Jesus Cristo.  
Seu Pai Eterno, Deus o Altíssimo 
 
1151. Este será o Maior Dia desde que Deus 
criou Adão e Eva  
Recebido sexta-feira, 13 de junho de 2014, 22:20  
 
Minha muito amada filha, o Meu tempo está muito 
próximo e, por isso, é importante que cada pessoa no 
mundo se prepare, como se fossem levadas desta 
vida a qualquer momento! Não ignorem Minha 
Chamada, porque aqueles, que não se preparam para 
o Grande Dia, serão deixados em uma grande 
angústia!  
No Dia da Minha Segunda Vinda, que será precedida 
pelo GRANDE ALERTA, quando Eu vou provar ao 
mundo Quem Eu Sou, vocês devem estar prontos. Eu 
venho para todos vocês, para levá-los para o 
extraordinário Paraíso novo e glorioso. Eu não desejo 
excluir ninguém. Cada um de vocês é um filho querido de 
Deus. Aqueles, que não estão cientes de sua filiação, vão 
saber de imediato Quem Eu Sou. Porque isso vai ser 
resultado de um instinto humano arraigado, assim como 
uma criança que esteja separada de seu pai natural, vai 
conhecer a sua própria carne e sangue, mesmo que leve 
uma vida inteira para se reunir com eles. Vai se sentir 
natural e, para aqueles que têm um coração quente, o 
momento final será preenchido com um amor 
emocionante. Vocês não têm nada a temer.  
Aqueles, que optam por acreditar em falsos deuses e que 
não reconhecem o Deus Uno e Trino, não vão Me aceitar 
prontamente, porque sempre Me rejeitaram. No entanto, 
Eu vou atraí-los para Mim e abraçá-los. O Poder de Deus 
descerá sobre vocês, através do Dom do Espírito Santo, e 
vocês vão achar que é difícil virar as costas para Mim. 
Então, para todos aqueles que Me verem, inclusive 
aqueles que Me rejeitaram nesta vida, a maioria vai 
perceber a Verdade nessa fase. Vocês vão permitir-Me 
que os atraia para Meus Braços Sagrados.  
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Eu vou levantar todos vocês, num instante, num 
piscar de olhos, em Meu Novo Reino. E, em seguida, 
irá começar o início do fim. Aquelas almas, que 
idolatravam a besta e que se entregaram de corpo, 
mente e alma a Satanás, e que se tornaram seus 
agentes dispostos, não terão para onde se virar, onde 
se esconder e elas serão ignoradas, sem qualquer 
ajuda, pois Satanás vai abandoná-los. Então, Satanás 
será lançado no abismo e seu poder acabará 
completamente nesse momento. Para aquelas almas, 
Eu lhes digo: Mesmo nessa fase Eu lhes mostrarei 
Misericórdia. Vocês devem chamar a Mim e dizer:  
 
"Jesus, me ajude! Jesus, perdoe-me por todos os 
meus pecados!" 
 
e Eu vou erguê-los, também, em Meu Novo Paraíso.  
Eu vou salvar cada alma que Me chama, antes que os 
céus se fechem; as montanhas colapsarão e o mar 
inundará a Terra e então os céus desaparecerão junto 
com a velha Terra. Subirá Meu Novo Paraíso, o Novo Céu 
e a Nova Terra, assim como foi criado para Adão e Eva, e 
todos se alegrarão, porque isso será o Maior Dia desde 
que Deus criou Adão e Eva. Nunca percam a esperança e 
lembrem-se das Minhas Palavras, agora!  
Minha Misericórdia é tão Grande, que até mesmo 
aqueles, que já venderam suas almas ao diabo, serão 
salvos, se eles assim desejarem, chamando a Mim no 
Dia Final. Eles também podem viver uma Vida Eterna de 
grande glória, com todos os filhos  
de Deus. Este Novo Paraíso é a sua herança legítima. 
Não desperdicem-na pelas promessas falsas e vazias de 
Satanás!  
Eu amo todos vocês. Mantenham sempre o Meu Amor 
trancado nos seus corações e Eu sempre os protegerei do 
mal.  
Seu Jesus 
 
1152. Vocês nunca devem adorar qualquer 
outro deus, somente o Deus Uno e Trino  
Recebido sábado, 14 de junho de 2014, 12:40  
 
Minha muito amada filha, só há um Deus - Deus Pai, Deus 
Filho e Deus Espírito Santo - todas as Pessoas distintas 
em Um só. Não há três unidades separadas, porque 
Somos Um - Deus Pai, Criador de tudo; Deus Filho, como 
Ele manifestou para viver entre vocês e Deus, o Espírito 
Santo, concedido à Humanidade como Dom pelo qual a 
Verdade enche seus corações com conhecimento, nova 
vida e do Poder do Meu Amor.  
Quando vocês vierem a Mim, vocês vêm para o Meu Pai. 
Quando o Espírito Santo lhes chama, Ele vem do Pai. 
Tudo vem de Deus. Vocês nunca devem adorar 
qualquer outro deus, somente o Deus Uno e Trino! 
Mas, saibam disso: Para conhecer o Pai, vocês devem 
reconhecer Deus o Filho, porque sem Mim, Jesus 
Cristo, vocês não podem conhecer o Pai.  
Deus ama todos os Seus filhos, mas Seus filhos não O 
amam como deveriam. Isso está bom, porque através de 
Mim, eles passarão a fazer parte do Meu Novo Reino na 
Terra. E há aqueles, que seguem o maligno e que, 
conscientemente, dão-lhe o dom do livre-arbítrio. É então 
que eles não têm mais controle sobre suas ações, porque 
os maus espíritos dentro deles usam-nos, a fim de recrutar 
outras almas vulneráveis. Estas almas não adoram a Deus 
- em vez disso, eles adoram Satanás. Peço-lhes que Me 
ajudem a salvar essas pobres almas infelizes, porque 
elas não podem mais salvar as suas próprias almas, 
através de sua livre escolha. Eu desejo que, através 
das suas orações, vocês peçam o alívio para as almas 
em escravidão, para que elas voltem para Mim.  
 
Cruzada de Orações (157): Pelas almas em escravidão 
 
Ó querido Jesus, libertai aquelas almas, que são 
escravos de falsos deuses e de Satanás! Ajudai-nos, 
através das nossas orações, a trazer-lhes o alívio da 

dor da posse! Abri as portas da sua prisão e mostrai-
lhes o caminho para o Reino de Deus, antes de serem 
tomados como reféns por Satanás no abismo do 
inferno! Nós Vos pedimos, Jesus, que cubrais essas 
almas com o Poder do Espírito Santo, para que elas 
busquem a Verdade e ajudai-as a encontrar a coragem 
de ignorar as armadilhas e maldade do diabo! Amém.  
 
O problema encontrado por almas, que adoram falsos 
deuses, é que elas se expõem ao espírito do mal, que 
precisa de apenas uma pequena fração do seu livre 
arbítrio, a fim de infestá-las. Falsos deuses conduzem as 
almas em perigo terrível. O maior perigo de frente para 
elas é que elas acreditam que tais práticas são 
normais, saudáveis para o seu espírito e um meio pelo 
qual podem encontrar paz e calma em suas vidas. 
Tudo o que vão encontrar é a dor e a tristeza.  
Estejam avisados dos perigos em seguir práticas 
ocultas e da Nova Era, porque não são de Mim! Só por 
seguir a Mim, Jesus Cristo, vocês podem ter a Vida 
Eterna! O oposto à vida é a morte. A morte do corpo não 
significa o fim da sua existência! Sua existência é para a 
eternidade! A Vida Eterna vem somente através de Mim! 
Morte eterna vem de Satanás.  
Seu Jesus 
 
1153. Eu vou derrubar os templos destas 
seitas e detê-los em seus atos vis contra os 
filhos de Deus  
Recebido domingo, 15 de junho de 2014, 09:30  
 
Minha muito amada filha, a medida em que Eu for 
ignorado, demitido e odiado, está além do conhecimento 
da maioria das pessoas.  
Há grupos e seitas que se dedicam ao culto de Satanás e 
que cometem atrocidades terríveis sob a direção de quem 
Me odeia. Os pobres pecadores, que estão envolvidos, 
venderam suas almas para o diabo e para os outros 
serão uma fonte de diversão, mas ouçam-Me agora: 
Eles têm apenas um mestre e este mestre tem um 
grande poder sobre eles, porque eles deram-lhe o dom 
do livre-arbítrio. E assim como Satanás despreza a raça 
humana, ele usa estas almas, embora elas realmente não 
compreendam esse fato. Seu ódio por Mim é tão intenso, 
como é para aqueles que servem a Mim, Jesus Cristo.  
A batalha final pelas almas será travada em todas as 
partes do mundo e vão ser esses grupos, que vão 
lutar muito duro para afastar as pessoas de Mim e da 
salvação final, que Eu trago para os filhos de Deus, 
porque Eu amo todos - incluindo aqueles, que 
sacrificaram suas vidas e seu direito à salvação eterna 
para as promessas vazias do rei da mentira, Meu 
dever é superar todos os obstáculos para alcançá-los, 
para que Eu possa salvá-los.  
Eu vou derrubar os templos destas seitas e detê-los em 
seus atos vis contra os filhos de Deus. Aqueles que são 
liberados destas prisões de ódio, vão, Eu prometo, 
encontrar-Me esperando. Para cada alma destes 
grupos, que vem a Mim em busca de paz, Eu vou 
converter dez vezes o seu número. Eu vou derrotar o 
diabo e tomarei os filhos de Deus, não importa o que 
eles tenham feito, de volta da beira do abismo do 
inferno.  
Não tenham medo do poder do espírito do mal, uma vez 
que confiam em Mim completamente! Meu Poder, o Poder 
de Deus, o Princípio e o Fim, jamais será destruído. Mas, 
se qualquer homem que tenta destruir o Poder de Deus, 
sabendo as  
consequências, e que se recusa todos os esforços por 
Mim para salvar a sua alma - ele vai sofrer por toda a 
eternidade.  
Seu Jesus 
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1154. Eu Sou Gentil, Amoroso e Paciente  
Recebido domingo, 15 de junho de 2014, 14:25  
 
Minha muito amada filha, o Meu Plano para redimir a 
Humanidade e para divulgar Meu Novo Reino está 
tendo sucesso, como foi predito. Eu vou trazer ao 
mundo um grande Dom, e para aqueles, que acham este 
esmagador e assustador, saibam disso:  
Eu sou Gentil, Amoroso, Paciente e tudo será feito pela 
Santa Vontade do Meu Pai, Que não deseja trazer dor e 
angústia para qualquer um dos Seus filhos, não importa o 
quão enegrecida suas almas estão. Se este fosse o caso, 
Ele teria destruído o mundo e levado somente os eleitos 
para o Novo Paraíso. Então Meu Pai esperou e esperou, 
até que a população do mundo estava em seu maior 
número. Ele começou a parte final do Seu Plano para 
salvar a Humanidade, de modo que uma multidão 
pode ser salva de uma vez só.  
Este Plano não deve ser temido ou combatido, pois o 
prêmio final é aquele que vai trazer para todos vocês a 
maior glória. Vocês não devem resistir a ele; nem 
ridicularizá-lo ou rejeitá-lo, pois vocês vão se arrepender 
desta decisão para a eternidade. Não deixem ninguém 
interferir na Vontade de Deus! A fim de salvar as 
massas, Meu Pai não hesitará em punir aqueles, que 
estão em Seu Caminho, por salvar bilhões de almas. E 
enquanto cada alma é preciosa para Ele e enquanto Ele 
vai intervir em todos os sentidos em trazer as almas a 
realidade, Ele vai destruir aqueles, que são 
responsáveis por negarem a Ele as almas de milhões. 
Não tenham dúvida nenhuma que eles vão sofrer por 
isso e deixem que eles saibam, que vocês vão 
conhecer essas almas por suas obras e, em seguida, 
por sua punição! Sua punição começará na Terra 
neste momento, na esperança de que eles vão ver a 
Verdade. Falhando nisso, Meu Pai irá removê-los.  
O Poder de Deus se manifesta na Terra neste momento e 
vocês vão ver como estes lados vão surgir na batalha 
pelas almas. Eles vão incluir aqueles, que realmente Me 
servem; aqueles que não Me conhecem e aqueles que o 
fazem, mas optam por servir um mestre diferente, não a 
Mim. Os únicos vencedores serão aqueles, que, pela 
Misericórdia de Deus, serão dados as chaves do Reino de 
Deus. Seu Jesus 
 
1155. As portas foram abertas, para 
permitir que os pagãos profanem Minha 
Igreja  
Recebido segunda-feira, 16 de junho de 2014, 17:27  
 
Minha muito amada filha, para aqueles, que não desejam 
que Eu Me comunique com vocês, então saibam disso: O 
seu livre arbítrio significa, que vocês estão livres para 
escolher, se querem ou não aceitar o que Eu digo e o que 
Eu desejo. Se crêem ou não crêem - é a sua escolha e, o 
que você decidir, Eu nunca vou julgá-los por causa disso.  
Mas vocês nunca devem julgar os outros em Meu 
Nome! Refiro-Me a julgar aqueles, que Me rejeitam, bem 
como aqueles, que aceitam a Minha Intervenção. Nenhum 
de vocês tem o direito de declarar, que outra pessoa 
seja má ou culpada de má conduta. Aqueles, que 
julgam severamente - aquelas pessoas que acreditam 
serem erradas, culpadas de má conduta ou heresia - não 
têm este direito! Vocês devem permanecer em silêncio 
e rezar por aqueles, que vocês acreditam estar aflitos. 
Somente Eu, Jesus Cristo, tem o Poder de julgar a 
Humanidade.  
Se você humilhar outra pessoa em Meu Santo Nome, 
você é culpado de pecado e Eu vou usar isso contra 
você! Se você prejudicar os outros com sua língua, Eu 
vou calar você! Se você ferir a reputação de outra 
pessoa, a sua própria reputação será questionada por 
outros! Hipocrisia Me enoja e se você é culpado de 
calúnia, realizado em Meu Nome, então você traz uma 
grande vergonha, não só para si mesmo, mas sobre o 
Meu Santo Nome.  

Qualquer homem que inflige dor a outra pessoa e 
abertamente professa falar em Nome de Deus, engana 
apenas a si mesmo. Aqueles que punem os outros e 
dizem que eles estão apenas realizando seus pedidos, por 
causa de sua dedicação e devoção a Deus, não são de 
Mim. Vergonha para vocês, porque vocês não Me 
conhecem! E enquanto vocês lutam entre vocês - 
Cristão contra Cristão - os pagãos entre vocês 
invadem a Minha Igreja! O inimigo trabalha muito 
inteligente. Seu plano ardiloso é criar discórdia dentro da 
Minha Igreja, e como a verdadeira lealdade a Mim 
enfraquece, as portas foram abertas, para permitir que os 
pagãos profanem Minhas Igrejas e a Santa Eucaristia! 
Vergonha para aqueles de vocês, que conhecem a 
Verdade - Minha Santa Palavra, dada a vocês nas mais 
Sagradas Escrituras! Todo sacrifício foi feito para 
vocês; os profetas de Deus, enviados a vocês, foram 
violados, perseguidos e mortos; os visionários, 
videntes e os santos - todos reverenciados, só depois 
da sua morte, mas flagelados por vocês, quando 
transmitiam a Minha Palavra e depois Meu Próprio 
Sacrifício - quando vocês Me crucificaram! Agora, o 
que vocês fazem? Vocês permitem que os que adoram 
falsos deuses prestem homenagem a eles sobre Meus 
Altares, que são destinadas a honrar-Me! Será que 
estes pagãos permitem que vocês façam o mesmo em 
seus templos?  
A história se repete. Os pagãos assumiram a Igreja do 
Meu Pai e eles foram expulsos. Se vocês profanarem a 
Minha Igreja e o Meu Corpo, vocês não estão mais 
aptos a servir-Me e Eu lançarei para fora cada servo 
sagrado Meu, que Me trai desta maneira! Seus pecados 
são mais negros do que daqueles a quem vocês 
servem em Meu Nome, porque vocês vão levar com 
vocês as almas, que vocês afastam de Mim! É a hora 
para vocês escolher! Vocês aceitam a Mim, Jesus Cristo, 
como Eu Sou e não o que vocês querem que Eu seja, ou 
vocês Me negam. Não há nada entre isto. Seu Jesus 
 
1156. O mundo está faminto da Verdade da 
Minha Palavra  
Recebido terça-feira, 17 de junho de 2014, 22:23  
 
Minha muito amada filha, Meu Exército Remanescente 
reuniu em grande número e está espalhado em todas 
as partes do mundo. Os Meus Me conhecem e pelo 
Poder do Espírito Santo, Eu Me dei a conhecer através 
do Poder das Minhas Palavras, contidas nestas 
Mensagens Sagradas.  
Minha Palavra vai chamar aqueles, que já são 
abençoados com o Espírito Santo, para Mim 
rapidamente. Estas almas não têm dúvida. O Espírito 
Santo, através das Minhas Palavras, vai chamar os mais 
relutantes, e enquanto eles podem não ter certeza sobre 
se é realmente Eu, Jesus Cristo, Que lhes acena para 
responder ao Meu Chamado, eles virão a Mim com 
cautela. Afinal, eles vão abraçar-Me totalmente. E há 
aqueles, que acreditam em Mim, mas que não aceitam 
que Eu os chame. Eles também, com o tempo, vão 
responder ao Meu Chamado. Mas o que é o Meu 
Chamado? É simplesmente para provar a Mim mesmo? 
Não, pois isso é desnecessário. Meu Chamado é para 
reunir vocês, para prepará-los, de modo que todos os 
Cristãos ajudem-Me na Minha busca para salvar a 
Humanidade. É através dos Meus amados discípulos, 
que Eu posso fazer muito acontecer.  
Minha Missão é salvar almas e Eu vou fazer isso 
através do uso do livre arbítrio do homem. A Vontade 
de Deus é dar a vida e trazer todos os filhos de Deus sob 
Sua Proteção. Pela Vontade Divina de Deus, todas as 
almas podem ser salvas, mas o caminho para a Salvação 
Eterna está no livre-arbítrio, dado ao homem por Deus. 
Será através de seu livre-arbítrio, que cada um de 
vocês vai escolher o seu futuro. Vocês não serão 
obrigados a aceitar a Misericórdia de Deus, mas vocês 
vão ser convidados a seguir-Me. Eu nunca vou lhes 
ordenar fazer isso, pois é seu direito - o direito de seu 
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livre-arbítrio - para que você possa decidir por si mesmo o 
que você quer fazer.  
Alguns homens vão escolher com sabedoria, pois eles vão 
saber o que Eu ofereço, o caminho da Verdade - o 
Caminho para a Vida Eterna. Algumas pessoas vão 
escolher imprudentemente e seguir o caminho errado. 
Eles vão fazer isso, porque eles vão falhar para entender 
a Verdade, a Palavra de Deus. Eles permitiram que o 
fascínio de grandes atrações materiais, desejos e 
prazeres os afastassem para longe de Mim. Eles não 
acreditam na vida após a morte e não sentem remorso 
pelos pecados que cometem, no cumprimento de seus 
próprios desejos egoístas. No entanto, se a eles for 
mostrada a Verdade, e se são incentivados por outras 
pessoas para ouvir a Palavra de Deus e Minha Promessa 
para o futuro, eles podem mudar. Eles podem, através do 
Dom da Conversão, residir em Meu Reino.  
Meu Chamado, portanto, é incentivar todas as almas 
para procurar a Verdade. Através de seu livre-arbítrio - e 
tem que ser por sua própria escolha - eles vão permitir-
Me, seu amado Jesus, salvá-los. Eu chamo a todos os 
Cristãos agora, para pegar sua armadura e marchar 
para a frente, para Me ajudar a recolher as almas que 
estão espalhadas e perdidas! Através da sua ajuda, Eu 
posso encorajar todas as almas, de todos os credos, 
raças e cores, virem a Mim. Quando vocês chegarem a 
eles, Eu lhes cobrirei com os grandes Dons do 
Espírito Santo, para vocês poderem ter sucesso e 
trazer-Me as almas perdidas, pelas quais Eu anseio 
cada segundo.  
A Vontade de Deus é salvar todos, mas é pelo livre arbítrio 
do homem, que se escolhe vir em Meus Braços, por sua 
livre escolha, a Vontade Divina de Deus será cumprida 
como deveria ser. Vão todos vocês, e ensinem a 
Verdade dos Santos Evangelhos! O mundo está faminto 
da Verdade da Minha Palavra. Minha Palavra não é 
ensinada da forma como deve ser. Às pessoas deve ser 
dado a Verdade! É o por que Eu dei a Minha Vida! Sem 
acesso à Verdade - Minha Santa Palavra - vocês não 
podem escolher o caminho correto para a Salvação 
Eterna.  
É por isso que Eu venho agora, trazer a Verdade. Para 
trazê-los para os seus sentidos, de modo que estejam 
preparados, prontos e esperando o Grande Dia, sem 
medo, angústia ou preocupação em seus corações! 
Quando vocês Me aceitam e confiam em Mim 
completamente, vocês estarão em paz. Seu Jesus 
 
1157. Mãe da Salvação: Para cada passo 
que vocês deram para chegar mais perto 
do Meu querido Filho, vocês vão dar dois 
passos para trás  
Recebido quarta-feira, 18 de junho de 2014, 14:51  
 
Meus filhos, sigam-Me, a Mãe da Salvação, e peguem 
Minha Mão, pois Eu os levo ao longo do caminho da 
Verdade ao Meu Filho! Será através da Minha 
intercessão, que muitos de vocês vão encontrar coragem 
para andar neste caminho espinhoso e de pedras, para a 
Salvação Eterna.  
Queridos filhos, conhecer o Meu Filho, verdadeiramente, 
requer grande perseverança. Vocês devem abrir as suas 
mentes, seus corações e suas almas, sem um traço de 
dúvida ou orgulho, antes que sejam capazes de ver. 
Quando a Verdade for revelada a vocês, nos seus 
corações, vocês devem agarrar-se a isso, pois será o 
meio pelo qual vocês vão ser postos em liberdade.  
Para cada passo que vocês derem para chegar mais 
perto do Meu querido Filho, vocês vão dar dois 
passos para trás, por causa da maneira como o 
maligno vai tentá-los. Ele nunca deixará de tentar puxá-
los para longe de Cristo, pois ele faz isso na sua vil 
missão, de puxá-los na direção oposta. Então, quando 
vocês caem ao longo de sua jornada, vocês devem 
levantar-se novamente e começar tudo de novo! Cada 
vez que vocês derem um passo para trás, saibam que, 

tudo o que Satanás influencia, será sempre para trás - o 
oposto de tudo o que Meu Filho lega para a raça humana. 
Portanto, vocês vão exigir muita paciência, mas uma 
vez, que superarem cada obstáculo, vocês vão andar 
mais rapidamente ao longo do caminho, em direção ao 
Meu Filho. Cada revés, quando superado, vai fazer vocês 
mais fortes em sua fé. E quando sua fé se torna forte, 
nada vai ficar no seu caminho para se tornar um 
verdadeiro discípulo de Jesus Cristo.  
Vão em paz, queridos filhos, e permitam-Me, a Mãe da 
Salvação, ajudá-los a tornarem-se mais fortes em seu 
amor por Jesus Cristo, porque sem Ele vocês nunca 
vão encontrar a paz e o conforto que procuram nesta 
vida ou além.  
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1158. Mãe da Salvação: Estes Milagres 
acontecerão ao longo de um período de 
três anos  
Recebido quinta-feira, 19 de junho de 2014, 13:48  
 
Minha filha, os Milagres comandados por Meu Pai 
Eterno serão divulgados em breve em todas as partes 
da Terra. Estes milagres desafiarão todo o raciocínio 
humano, conhecimento científico e experiência. A 
Terra, o sol e a lua vão reagir a produzir espetáculos 
muito incomuns e muitos vão saber que eles só 
poderiam ter sido possível por causa da Mão de Deus. 
Estes Milagres acontecerão ao longo de um período de 
três anos e serão realizados por uma razão: Eles 
ajudarão a acender a fé da Humanidade, de modo que 
eles vão perceber que tudo é controlado pela Mão de 
Deus.  
Quando perversos atos e ações são perpetrados pelo 
homem, eles podem ser interceptados por Deus. A batalha 
entre o maligno e Deus é difícil para as pessoas 
entenderem. Quando as injustiças acontecem, elas são 
permitidas por diferentes razões, mas a principal delas 
decorre da necessidade da purificação. Isto pode parecer 
injusto, mas isso não é para os homens entenderem, até 
que eles recebam o Dom do Conhecimento, que vem do 
Espírito Santo. É quando as almas forem purificadas, que 
elas vão começar a perceber a maneira pela qual Deus 
opera, a fim de levar seus filhos para um estado, onde 
possam reconhecê-Lo.  
Os Milagres dos quais Eu falo, incluirão grandes Atos 
de Deus, que envolverão tragédias, que serão evitadas 
e parecendo ter sido impossível do ponto de vista 
científico. Grandes sinais no céu - o movimento da 
Terra e as cores associadas à natureza - também são 
envolvidos. 
O Meu envolvimento com estes Milagres será visto 
através dos sinais, que Eu vou colocar nos Meus 
lugares de aparição, ao redor do mundo. Não tenham 
medo destes Milagres, pois eles são um Dom de Deus! 
Sejam gratos por Sua Misericórdia, pois não há nenhuma 
tarefa demasiado grande, que Ele não vá assumir, para 
garantir que a raça humana pode ser despertada, de 
modo a aceitá-Lo! Esta é a Vontade de Deus, pois Ele 
ama a cada um de vocês.  
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1159. Mãe da Salvação: Para servir o Meu 
Filho verdadeiramente, vocês devem amá-
Lo primeiro. Para amar Meu filho, vocês 
devem conhecê-Lo primeiro.  
Recebido sábado 21 de junho de 2014, 15:40  
 
Minha querida filha, Minha própria vida na Terra foi 
vivida através Meu Filho, Jesus Cristo. Minha alma foi 
criada no Céu por Meu Pai, Deus, o Altíssimo, e Meu 
nascimento foi um presente extraordinário para a 
Humanidade. Eu fui enviada por Deus com o único 
propósito de dar ao mundo o Messias tão esperado. O 
nascimento do Meu Filho foi um Milagre e desde o 
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momento em que Ele deu Seu primeiro Respiro, Meu 
único desejo foi servir todas as Suas necessidades.  
Eu adorava Meu Filho e reconheceu-O com grande 
reverência. Sua bela atitude Piedosa foi, rapidamente, 
evidente nos três meses de Seu nascimento. Seu 
sorriso era radiante e mesmo tão jovem quanto Ele 
era, Seus penetrantes Olhos azuis tinham uma 
profundidade e maturidade extraordinária. Eu sabia 
que Eu estava ali para servi-Lo em todos os sentidos, Ele 
Me mostrou um grande Amor em uma idade muito 
precoce. Este Amor não era apenas o amor que uma 
criança teria para sua mãe - era muito maior do que isso. 
Ele Me acalmava, acariciava o Meu rosto sempre que Eu 
ficava preocupada com os perigos, que nós, e Meu 
esposo, São José, teríamos de enfrentar.  
Após o êxodo para o Egito, Eu achava difícil relaxar e 
ficava atenta a qualquer ameaça ou perigo potencial, o 
que significava que Eu dormia só algumas horas à noite. 
Mesmo antes que Meu Filho se fizesse conhecido, foi 
muito claro para Mim os perigos, que teria de enfrentar no 
futuro. Suas Mãos, sempre chegando as pessoas com 
amor e amizade. Como menino, Ele chamou muitos, 
embora eles não tivessem ideia de Quem Ele era. Ele 
também atraiu críticas injustificadas dos amigos e das 
pessoas que Ele conhecia. Ele foi intimidado e zombado e 
Eu também fui desprezada por muitos. A Presença de 
Deus chamou os bons, bem como aqueles com almas nas 
trevas para a nossa pequena família, desde o dia em que 
Meu Filho nasceu. Meu amor por Ele era muito poderoso. 
Eu O amava por Quem Ele era, mas Eu também O amava 
como uma Mãe e este amor continua até hoje.  
Fui um pouco superprotetora do Meu Filho e quando O 
perdi, na viagem de volta de Jerusalém, Eu fiquei 
apavorada. Meu sentimento de perda foi sentida em cada 
parte de Mim e Eu não conseguia descansar até que Eu O 
encontrei. Naquele dia, quando O encontrei falando e 
pregando aos anciãos do Templo, percebi a partir desse 
momento, que Eu tinha só servi-Lo e ser obediente a 
todos os Seus Desejos.  
Para servir o Meu Filho verdadeiramente, vocês devem 
amá-Lo primeiro. Para amar Meu Filho, vocês devem 
conhecê-Lo primeiro. Conhecer o Meu Filho significa 
estudar Sua Palavra e entender o que Ele disse aos 
Seus discípulos durante Seu Tempo na Terra. É 
somente através da Sua Palavra, que vocês podem 
conhecer Jesus Cristo. Se vocês aceitam a Sua Santa 
Palavra, então podem-no servi-Lo. Vocês não podem 
servi-Lo, se não honram a Sua Palavra ou não seguem 
tudo o que Ele ensinou. A obediência à Palavra de Deus 
é essencial, se vocês quiserem viver como verdadeiros 
Cristãos. Se vocês pregam Sua Palavra, então devem 
praticar o que Meu Filho pregou - amar uns aos outros; 
fazer aos outros o que gostariam que os outros fizessem a 
vocês; para honrar a Deus, através dos Sacramentos, 
como Ele ensinou.  
Vocês nunca devem ditar a Deus os seus desejos de 
mudar a Sua Palavra, porque vocês não têm esse 
direito! Subserviência ao Meu Filho só pode ser 
alcançado, se vocês permanecerem obedientes aos Seus 
Ensinamentos. Vão em paz para amar e servir ao Senhor!  
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1160. Comparem-Me a uma mãe, que tem 
que separar-se do seu filho no momento do 
nascimento  
Recebido segunda-feira, 23 de junho de 2014, 01:45  
 
Minha muito amada filha, trago para você e todos os Meus 
queridos seguidores grandes Bênçãos hoje. Meu coração 
transborda de amor por todos vocês. Eu percebo que a 
sua jornada em Me servir pode ser muito difícil às 
vezes, mas Eu quero que você saiba que Eu o estou 
guiando a cada segundo. Não há nenhuma provação, 
que vocês enfrentem, que não possa ser superada. 
Portanto, se vocês se sentirem impotentes e com medo, 

não desistam, pois se confiarem em Mim, tudo vai parecer 
mais fácil.  
Comparem-Me a uma mãe, que tem que separar-se do 
seu filho no momento do nascimento e que nunca mais 
poderá ver esta criança, novamente, durante sua vida. A 
mãe nunca vai esquecer aquela criança e passará todos 
os dias ansiando por sua carne e sangue na esperança de 
que ela vai se reunir com seu bebê em algum momento. 
Cada dia, que a criança está em seus pensamentos, ela 
reza para o seu bem-estar e sente uma dor permanente, 
no fundo do seu coração, por sua perda. Nada vai 
satisfazê-la, até que ela abrace a criança, mais uma vez, 
em seus braços. Ela tem muita paciência, muita 
esperança e um profundo desejo de ficar cara a cara com 
o filho, que saiu do seu ventre, e não se importa com o 
tempo que ficou sem vê-lo. Tudo o que importa para ela é, 
que ela e seu filho se reencontrem - um abraçado ao 
outro.  
Eu Sou como qualquer pai, que tem de suportar tal 
angústia. Para Mim, a espera é angustiante, mas a dor 
da perda, como a criança perdida há muito tempo, que 
se recusa a voltar para o pai, é a maior de todos. A dor 
que Eu sinto, quando Eu Sou rejeitado pelos filhos de 
Deus, é um tormento constante para Mim. Eu farei 
qualquer coisa para chamar estas almas em Meu Seio. Eu 
vou usar outras almas - seus irmãos e irmãs, que querem 
Me confortar - na Minha busca para despertar as almas 
adormecidas. Preciso Meus amados seguidores, os 
irmãos destes filhos perdidos de Deus, que se 
espalham por todo o mundo e trazer a Minha família 
junto.  
Devemos nos unir contra o espírito das trevas, o que 
fará com que seja quase impossível para estas almas, 
para decifrar a Verdade do seu nascimento. Estas 
pessoas devem ser informadas do seu direito de 
primogenitura; sua herança e sua Salvação Eterna! 
Porque o tempo está próximo, quando toda Verdade será 
revelada. Com a sua ajuda, Meus amados seguidores, 
eles vão vir a Mim, de volta para Minha família, onde 
todos nós vamos nos unir, finalmente, como um só. 
Na forma como foi concebido para ser.  
Eu amo todos vocês com uma ternura profunda e alegro-
Me quando vocês respondem com amor em seus 
corações ao Meu Chamado. Seu Jesus 
 
1161. Não cortem os laços com aqueles, 
que os odeiam, por causa de Mim!  
Recebido quarta-feira, 25 de junho de 2014, 23:37  
 
Minha muito amada filha, não há necessidade de que as 
pessoas parem todas as suas atividades normais do 
dia-a-dia, quando juram lealdade a Mim. Eu não Sou um 
Deus que lhes ordena que vocês caiam aos Meus Pés, em 
detrimento de suas responsabilidades diárias. Eu não 
alardo. Não sou majestoso, com um comportamento 
orgulhoso, para governar a raça humana, nem ditar todos 
os seus movimentos ou tentar sufocá-los em 
subserviência a Mim. Isso não é Quem Eu Sou, porque Eu 
vim como um humilde servo, para libertar o homem da 
escravidão do diabo.  
Eu vim para salvá-los e virei de novo, para completar o 
Meu Plano de Salvação. Estou aqui para atendê-los. Eu 
venho para chamá-los a Mim e ao mesmo tempo, tenho 
prazer em seu amor por Mim e pelo tempo que vocês 
dedicam a Mim. A Minha intenção é fazer isso de uma 
forma, que não lhes cause sofrimento indevido. Enquanto 
regozijo-Me com o tempo, que vocês dão a Mim e as 
orações que oferecem, vocês ainda tem que viver as 
suas vidas, a fim de alimentarem e vestirem a si 
mesmos e as suas famílias. Tudo o que Eu peço é que 
vivam as suas vidas da maneira que é necessário, a 
fim de servir-Me. E, como o seu relacionamento 
Comigo se aprofunda, vocês vão sentir um desejo 
irresistível de falar Comigo através de pensamentos e 
palavras.  
Eu lhes peço que tratem os outros com o mesmo respeito, 
que mostram por Mim! Não discutam nem percam a 
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cabeça com outras pessoas sobre Mim! Nunca 
justifiquem as ações ou palavras daqueles, que Me 
insultam - apenas rezem por eles! Como seu amor por 
Mim cresce, seu relacionamento Comigo vai se 
tornando mais íntimo. Quando isso acontecer, este 
será o momento em que vocês atrairão sobre si a ira 
daqueles, cuja fé é fraca. Esperem isso acontecer, não 
se assustem,  nem se angustiem, pois enquanto estiverem 
em união Comigo, então serão odiados por isso. Sejam 
pacientes com estas pessoas! Sejam gentis! Sejam 
educados! Não se preocupem em discutir, porque nada 
do que vão dizer, vai fazer diferença! Em vez disso, 
mostrem a eles o significado do Cristianismo, por 
responderem ao ódio com amor!  
Não cortem os laços com aqueles, que os odeiam por 
causa de Mim! Em vez disso, por favor, rezem por eles! 
Tentem manter um equilíbrio nas suas vidas, enquanto 
estiverem em união Comigo! Enquanto Eu desejo sua 
companhia, Eu também desejo que vocês amem aqueles, 
que precisam de Mim, mas que não podem ver-Me; que 
não podem abrir seus corações para aceitar-Me ou não 
têm noção do que significa a Vida Eterna. Seu dever é 
para Comigo e Meu Desejo é que vocês usem seu tempo 
com sabedoria, para amar estas almas. Através das suas 
palavras, atos, ações e orações, vocês podem e vão 
trazer-Me estas almas. Seu Jesus 
 
1162. Nenhum de vocês é capaz de 
compreender as Leis Divinas  
Recebido quinta-feira, 26 de junho de 2014, 14:00  
 
Minha muito amada filha, vocês nunca devem acreditar 
que a Minha Palavra, dada ao mundo através destas 
Mensagens, será aceita facilmente! Aqueles que não 
aceitá-las, vão lutar, de vez em quando, para viver estas 
Mensagens e tudo o que Eu lhes peço. Em vez de viver as 
Mensagens e adaptar as suas vidas de acordo com as 
Mensagens, eles vão questionar cada Palavra, que vem 
da Minha Sagrada Boca. Se fosse assim, em vez disso, se 
aderissem aos Meus Ensinamentos, que nunca mudaram, 
então eles iriam Me servir melhor.  
Nenhum de vocês é capaz de compreender as Leis 
Divinas, que vêm do Meu amado Pai. Ao tentar analisar 
os Mistérios da Divindade da Santíssima Trindade, 
vocês irão errar, pois nem tudo é para o seu 
conhecimento. Qualquer um, que acredita 
compreender os acontecimentos, que levaram até e 
além da Minha Segunda Vinda, deve saber isso: Eu 
revelo certos eventos apenas para ajudá-los a 
preparar as suas almas. Minhas Revelações não são 
dadas para causar sensação, controvérsia ou ódio 
entre vocês, pois Eu nunca iria infligir tanta confusão. 
Confusão resulta de uma falta de confiança em Mim, e 
uma curiosidade ardente e humana, o que é 
compreensível. Vocês devem simplesmente permanecer 
fieis a Minha Santa Palavra - que é tudo o que Eu peço.  
Eu vivia uma vida simples, quando andava na Terra. Eu 
ensinei a Minha Palavra de uma forma simples, para que 
os Meus Ensinamentos fossem compreendidos por todos. 
Eu mostrei Meu repúdio àqueles, que professavam 
representar Deus e cujo dever era o de garantir que os 
Dez Mandamentos fossem honrados. No entanto, estes 
homens instruídos, explodindo de orgulho, usavam roupas 
adornadas e vangloriavam-se das suas posições dentro 
do Templo de Deus. Tão intensos eram eles em seus atos 
de postura; ditando, admoestando os pobres, os humildes 
e ignorantes, que se esqueceram de um fato importante: 
Sua função era servir a Deus. E para servir a Deus, eles 
tinham que servir aos Seus filhos. Em vez disso, eles 
exigiam respeito, procuravam adulação e desejavam as 
posições de poder de cada um, dentro da hierarquia, que 
existia dentro dos Templos. Em nenhum momento Eu 
encorajei sensacionalismo, embora a Minha Palavra 
entregues às massas de uma forma muito simples, 
criou controvérsia. Porque só a Palavra de Deus, que é 
simples e direta, pode ofender desta maneira. A Verdade 
cria divisão para muitas pessoas, porque elas não podem 

enfrentá-la. Sim, é apenas a Verdade - a Palavra de Deus 
- com que vocês precisam se preocupar. Analisar a 
Minha Palavra ou discutir sobre o significado da 
Verdade e sensacionalizar a Palavra de Deus é um 
desperdício de tempo. Muito melhor vocês Me servirem, 
servindo aos outros em Meu Nome.  
Não tenham medo da Verdade! Não rejeitam-na, não 
descartem-na ou criem novas interpretações dela! A 
Verdade é a mesma como sempre foi. Minha Palavra é 
Minha Palavra. O que Eu disser, Será. A Vontade de Deus 
não pode ser adulterada. Aceitar a Verdade é trazer 
clareza da mente; paz dentro das suas almas e um desejo 
de ser obediente a Minha Palavra - como é dada - em 
todos os momentos. Não há nada que vocês possam 
adicionar a ela, pois ela permanecerá intacta para a 
eternidade. Seu Jesus 
 
1163. Minha Igreja, quando se divide e cai, 
vai abraçar o humanismo com grande 
prazer  
Recebido sexta-feira, 27 de junho de 2014, 22:11  
 
Minha muito amada filha, você nunca vai identificar a obra 
de Satanás no mundo tão facilmente, pois ele é muito 
astuto. Ele raramente vai expor suas obras de uma forma, 
que fizesse com que as pessoas questionassem sua 
influência. Ao longo de seu reinado na Terra, ele não 
poupou esforços para convencer o mundo de que ele não 
existe. Raramente vocês vão ver a verdade, porque ela é 
camuflada através destas pessoas, que ele usa para 
convencer as pessoas de que Deus não existe.  
O objetivo do diabo é levar as pessoas a acreditarem, 
que o mundo e a existência da raça humana é um 
meio para um fim. Seu maior triunfo foi a introdução 
do humanismo e, em particular, o humanismo secular.  
O humanismo, o assim chamado desejo de cuidar das 
necessidades da raça humana, através da eliminação 
da injustiça social, é falho. Aqueles, que adotam o 
humanismo em suas vidas, fazem-no como um 
substituto para a crença em Deus, e é compreensível 
por que eles fazem isso. Infelizmente, muitas religiões 
têm produzido dissidentes, cujo comportamento não é 
influenciado por Deus. O ódio deles contra os outros e 
sua intenção homicida é exercida em Nome de Deus, 
quando, na verdade, é o próprio Satanás, que inspira 
todos os seus movimentos. Ele faz isso para afastar as 
pessoas de Deus. Estas almas escuras cometem 
injustiças terríveis e usam o Nome do Meu amado Pai, 
para realizar atos perversos. Depois eles justificam 
esses atos em nome da sua religião e levam muitas 
pessoas a rejeitar toda a crença em Deus.  
O humanismo secular, enquanto aplaude todas as coisas 
boas em nome da justiça social, é muito atraente para 
aquelas almas, que são macias de coração, pois suas 
intenções são boas. Infelizmente, quando elas abraçam 
esta doutrina, dizem que a criação do mundo foi um 
acidente, causado pela natureza. Mas isto não é verdade, 
pois o mundo foi criado por Meu Pai Eterno. Nenhum 
cientista jamais será capaz de explicar a Criação do 
mundo, porque este conhecimento nunca será tornado 
conhecido ao homem.  
Rejeitar o sobrenatural e a Existência Divina de Deus, 
significa que vocês rejeitam as diretrizes morais, que 
derivam de Deus. Isto significa que a moralidade, um 
profundo sentimento de que é ou não agradável a Deus, 
não pode ser sustentada e isso leva a escuridão. Em vez 
disso, o homem vai se focar apenas nas suas 
necessidades físicas, e irá negligenciar sua alma. 
Após a morte, sua alma, que ele recusou a aceitar 
como um Dom que dá a vida de Deus, ainda não vai 
aceitar a Misericórdia de Deus. Muitas dessas almas 
afastaram-se completamente da Misericórdia de Deus 
nessa fase.  
Minha Igreja, quando se dividir e cair, vai abraçar o 
humanismo com grande prazer. E, como resultado, ele 
vai levar todas aquelas almas em uma interpretação 
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incorreta da Verdade da sua existência. O mundo, então, 
abraçará este novo tipo de igreja - uma igreja preocupada 
com as injustiças sociais - e nenhuma palavra sobre a 
importância da salvação da sua alma será proferida.  
Seu Jesus 
 
1164. Mãe da Salvação: A Verdadeira Igreja 
se tornará uma Remanescente  
Recebido sábado, 28 de junho de 2014, 15:03  
 
Minha querida filha, a maior decepção, que descerá 
sobre a Humanidade, virá de dentro da Igreja do Meu 
Filho na Terra e será instigado por seus inimigos, que se 
infiltraram nela, por meios ilícitos. Satanás entrará na 
Igreja do Meu Filho e os sinais serão vistos claramente por 
aqueles, que têm o Espírito de Deus firmemente 
implantado em suas almas.  
A fé dos santos servos do Meu Filho vai ser quebrado, 
assim como muitos se sentirão compelidos a abandoná-Lo 
por meio de atos de sacrilégio. Muitos pobres servos 
infelizes serão solicitados a jurar fidelidade a um novo 
juramento e eles vão ter muito medo de ir embora, 
apesar de muitos saberem, no fundo dos seus corações, 
que isso será errado.  
Muitas novas regras serão introduzidas na Igreja do 
Meu Filho na Terra, como milhares de recém-
chegados serão empossado na igreja e eles não vão 
ser autênticos, pois eles não terão o Espírito 
Verdadeiro de Cristo em seus corações. Eles vão entrar 
na Igreja e darão testemunho de uma nova religião 
mundial, que não vai honrar o Meu Filho, Jesus Cristo. 
Não só que eles não vão servi-Lo, seu dever será o de 
atender às necessidades do humanismo, que vai, na 
sua essência, negar a Existência do Estado 
Sobrenatural de Deus e tudo o que Ele representa.  
O clero, que já entregou suas vidas a Deus, serão 
atraídos para este grande engano e vão, 
consequentemente, perder a Verdadeira Fé. Eles não vão 
promover a importância da salvação das almas, que se 
tornou possível pela morte do Meu Filho na Cruz. A Cruz é 
o centro do Cristianismo. Há apenas uma Cruz e será 
através da Cruz, que os primeiros sinais visíveis da traição 
do Meu Filho vai ser visto. Novos tipos de cruzes serão 
introduzidas, que irá esnobar o Sinal da Cruz e o que isso 
significa nos corações dos homens.  
Os não-crentes, que, até agora, não tinham interesse 
no Cristianismo, serão atraídos para a assim chamada 
nova igreja mundial. Junto com todas as outras religiões, 
que não brotam da Verdade, eles vão zombar e 
escarnecer os filhos de Deus, que permanecerão fiéis à 
Palavra de Deus.  
A Verdadeira Igreja se tornará uma Remanescente e 
este Exército vai se unir em todo o mundo para se 
tornar os santos dos últimos dias e eles serão capacitados 
pelo Espírito Santo, a fim de sustentar a Verdade. Eles 
serão cuspidos; ridicularizados e acusados de serem 
radicais, assim como o Meu Filho, Jesus Cristo, foi 
acusado de heresia quando Ele andou na Terra para 
pregar a Verdade.  
Vai exigir muita coragem para permanecer fiel à Palavra 
de Deus, pois vocês vão ser acusados de má conduta. 
Seu crime, eles, os inimigos de Deus, dirão, é que vocês 
espalham inverdades sobre esta abominação. Tudo que 
vem de Deus, vai ser declarada uma mentira, enquanto 
a verdade, o que eles vão dizer, é representada pela nova 
religião mundial, será uma mentira.  
O Espírito Santo vai, porém, cobrir aqueles que continuam 
a espalhar os Santos Evangelhos e Meu Filho vai cobri-los 
e protegê-los. O futuro da sobrevivência da raça 
humana e o direito à Vida Eterna, prometida para cada 
homem, mulher e criança, descansará em seus 
ombros. Serão os Remanescentes que manterão a Luz 
de Deus brilhando em um mundo, que será mergulhado 
na escuridão.  
Muitos de vocês serão desafiados, mentiras serão 
plantadas dentro dos seus corações pelo espírito do mal, 
para levá-los para longe da Verdade. Infelizmente, muitos 

de vocês vão achar que é muito difícil manter-se fieis às 
suas convicções e vocês serão tentados a virar as costas 
para o Meu Filho.  
Para garantir que vocês continuem fortes, corajosos, 
calmos e em paz, ao pegarem a Cruz do Meu Filho em 
seus ombros, vocês devem rezar esta Cruzada de 
Orações. Porque muitos de vocês, que acham difícil 
aceitar que estas coisas estão para vir, chegará um dia 
em que vocês irão recitar esta Cruzada de Orações 
(158) três vezes ao dia, porque as pressões, que serão 
colocados sobre vocês, para negar Meu Filho, vão ser 
esmagadoras.  
 
Cruzada de Orações (158): Protegei-me da nova 
religião mundial  
 
Querido Jesus, protegei-me do mal da nova religião 
mundial, que não vem de Vós! Sustentai-me na minha 
jornada para a liberdade, ao longo do caminho para o 
Reino Sagrado! Mantende-me em união Convosco,  
sempre que eu estiver atormentado e forçado a engolir 
mentiras, que são espalhadas por Vossos inimigos 
para destruir as almas! Ajudai-me a suportar a 
perseguição, a manter-me firme na Verdadeira Palavra 
de Deus contra as falsas doutrinas e outros 
sacrilégios, que eu possa ser forçado a aceitar!  
Pelo dom da minha livre e espontânea vontade,  
levai-me para o Domínio do Vosso Reino, para permitir 
que eu me levante e proclame a Verdade, quando for 
declarada ser uma mentira! Nunca me deixeis vacilar, 
hesitar ou fugir de medo, em face da perseguição! 
Ajudai-me a permanecer firme e constante na Verdade, 
enquanto eu viver! Amém.  
 
Vão, Meus queridos filhos, e aceitem que essas coisas 
vão acontecer, mas saibam que, se vocês permanecerem 
fieis ao Meu Filho, vocês vão ajudar a salvar as almas que 
serão mergulhadas no erro!  
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1165. Nunca rejeitem a Deus, por causa dos 
maus atos daqueles, que falsamente 
afirmam servi-Lo!  
Recebido domingo, 29 de junho de 2014, 20:20  
 
Minha muito amada filha, qualquer homem, que se 
esconde atrás da religião, para infligir o mal sobre pessoas 
de outras religiões, não vem de Mim. Religiões que 
camuflam ódio e demonizam outras denominações, 
não servem a Deus.  
Quando os homens usam a Mim, Jesus Cristo, como 
um escudo para se esconderem, em sua busca para 
assassinar e abater inocentes, este é o maior 
sacrilégio! Homens, que acreditam em Deus, devem 
saber Quem é Deus; o que Ele disse ao mundo e como 
Ele instruiu Seus filhos por meio dos Dez Mandamentos, a 
fim de servi-Lo!  
Deus é Amor. Ele não tolera ódio de qualquer espécie! 
Se e quando vocês virem as pessoas usando o manto 
da religião para infligir dor aos outros, por qualquer 
motivo, vocês devem saber que isso não tem nada a 
ver com amor a Deus! O ódio vem de Satanás, que 
espalha seu veneno entre radicais religiosos, a fim de 
dar vazão à sua raiva contra Deus. Infiltrando-se 
naqueles, que têm uma compreensão distorcida de Quem 
Eu Sou, ele é bem sucedido em disseminar o ódio contra 
Deus. As pessoas, então, perguntam: "Como Deus pode 
permitir tanta maldade em Seu Nome?" A resposta é que 
o mal sempre se encontra em lugares onde Deus é 
reverenciado, porque estes lugares são 
cuidadosamente procurados pelo maligno, que traz 
vergonha para qualquer religião, que honra a Deus. 
Por suas ações, as pessoas, então, se afastam de Deus e 
Ele é responsabilizado por qualquer ato vil, perpetrado por 
aqueles, que afirmam servi-Lo.  
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O ódio tem o cuidado em disfarçar-se. Geralmente é 
apresentado por aqueles, que afirmam representar a 
Deus, de modo a ser visto para trazer justiça para os 
inimigos de Deus. Será visto como a "voz da 
preocupação" e sua condenação do que deseja o 
mundo a acreditar como sendo uma coisa má. Igrejas 
de diferentes denominações, em todo o mundo, foram 
infiltrados pelos inimigos de Deus a partir de dentro. O 
objetivo é trazer vergonha para o Nome do Meu Pai 
Eterno. Como resultado, tem surgido em todos os cantos 
do mundo, uma profunda desconfiança e falta de 
confiança em Deus. A suposição natural é, que os 
representantes de Deus instigam o mal em Seu Nome e, 
portanto, a fé em Deus é falho. É por isso que o mundo 
está mergulhado em ódio, corrupção e guerras, 
porque o plano de Satanás é destruir todas as 
religiões, que honram o Deus Verdadeiro. Aqueles, que 
causam estes males, não têm amor em suas almas.  
Nunca rejeitem a Deus, por causa dos maus atos 
daqueles, que falsamente afirmam servi-Lo! Se vocês 
fizerem isso, afastando-se de Deus por causa disso, é que 
vocês caíram nas mentiras, que Satanás quer que vocês 
engulam. Nunca julguem os outros por causa das suas 
crenças - boas ou ruins! Nunca julguem Meu Pai Eterno 
ou a Mim, Jesus Cristo, Seu amado Filho, pelos pecados, 
que aqueles que servem Suas Igrejas, cometem! O 
homem é, e sempre será, um pecador nesta Terra. O 
pecado será sempre a maldição do homem, até Eu voltar. 
Mas, para acusar Deus de pecado, é também um terrível 
sacrilégio, como também é impossível!  
Acordem para o fato de que Satanás existe e que ele é 
cuidadoso em esconder esse fato, de modo que ele pode 
enganar as almas para amaldiçoar a Deus, o Criador de 
tudo o que É e sempre Será. Logo, todas essas 
atrocidades chegarão ao fim e toda a Glória será Minha. 
Não vai demorar muito para que Satanás seja 
destruído e a raça humana será capaz de ver 
claramente Quem Eu Sou e a Vida Gloriosa, que Eu 
trarei com a Minha Segunda Vinda.  
Vocês devem manter-se alerta a tudo o que é apresentado 
em Meu Santo Nome, pois vão descobrir que nem tudo 
vem de Mim! Seu Jesus 
 
1166. Vocês só podem defender a Verdade, 
pois Eu Sou a Verdade. Negando a 
Verdade, vocês negam a Mim. 
Recebido segunda-feira, 30 de junho de 2014, 23:50  
 
Minha muito amada filha, vocês, Meus queridos 
seguidores, devem saber que as portas do inferno nunca 
prevalecerão contra a Minha Igreja, embora grande parte 
da Minha Igreja na Terra será esmagada, conforme 
profetizado. Mas, a Verdade nunca morrerá. Minha 
Palavra nunca morrerá, nem Meus Ensinamentos 
serão esquecidos por aqueles, que estão em 
verdadeira união Comigo.  
Só aqueles, que permanecerem fieis a Minha Palavra, 
poderão dizer que fazem parte da Minha Igreja na Terra. 
Aqueles, que aplaudem qualquer forma de adulteração 
dos Santos Evangelhos ou adaptação dos Meus 
Ensinamentos, não serão mais capazes de afirmar que 
eles Me servem. Se um dos Meus servos santos se 
atreve a proclamar uma doutrina alternativa àquela 
dada ao homem por Meus apóstolos e profetas, antes 
do Meu Tempo, eles serão imediatamente expulsos!  
Eu advirto todos aqueles, que abraçam qualquer 
coisa, que é considerado sagrado - mas que é 
desenvolvido por mãos humanas e criação - e que 
aceitam este como Meu, Eu os lançarei fora, porque 
vocês não serão mais capazes de chamar-se Meus 
servos! E se vocês levarem almas ao erro, sua 
punição será iniciada em seu tempo e vai continuar 
por muito tempo depois de partir desta vida!  
Minha Ira é desconhecida para vocês, porque vocês ainda 
têm que testemunhar isso! Mas saibam disso: Vocês, que 
vão Me trair, já sabem quem são vocês, porque sua fé já 

se enfraqueceu. Muitos de vocês já caíram e sua fraqueza 
será a sua queda. Vocês Me vão trair; negar-Me e abraçar 
Meus inimigos, pois vocês estarão tão preso a nova 
religião - o humanismo secular, que virá como um lobo 
vestido em pele de cordeiro, para devorá-los - que Eu 
serei esquecido. Sua ambição e desejo de agradar a estes 
Meus inimigos, que vão subir a grandes alturas, dentro 
dos escalões da Minha Igreja, vão cegá-los para a 
Verdade! Esta será a causa de sua morte e de todos 
aqueles, a quem vocês trazerem em grave erro!  
É quando a Minha Igreja coloca Meus Ensinamentos 
de cabeça para baixo; de dentro para fora e de trás 
para frente, é que vocês vão saber que é chegado o 
momento para o Anticristo tomar o centro do palco! 
Aqueles, que adoram a besta, vão assinar a sua própria 
sentença de morte e vão entregar o seu livre arbítrio, um 
Dom Sagrado de Deus, aos Meus inimigos. Depois de 
fazer um juramento a esta nova doutrina falsa, vocês 
serão culpados de crucificar-Me e sua punição será 
severa!  
Vocês podem perguntar: Por que vocês serão punidos por 
sua obediência aos seus superiores? A resposta é 
simples: Quando vocês fizeram o juramento de servir-Me, 
vocês concordaram em defender a Verdade! Quando 
quebrarem este juramento, por causa de sua obediência 
aos Meus inimigos, que estão por vir, então não sou Eu, 
Jesus Cristo, a quem vocês irão servir.  
Vocês só podem defender a Verdade, pois Eu sou a 
Verdade. Negando a Verdade, vocês negam a Mim. 
Quando vocês Me negam, como servo de Deus, vocês 
não serão mais aptos para instruir os filhos de Deus para 
a sua Salvação Eterna. Seu Jesus 
 
1167. Sua fé será testada como nunca 
antes  
Recebido terça-feira, 1° de julho de 2014, 20:50  
 
Minha muito amada filha, o amor, que irradia de Meus 
discípulos, que Me seguem neste momento, é 
abrangente. É a Luz, que está em chamas em meio a 
vocês, que está sustentando o Meu Amor, que é sentida 
em todos os lugares onde Eu sou reverenciado. O 
Espírito Santo continua a ser derramado sobre a 
Minha Igreja na Terra, como ela luta contra as 
provações e tribulações, que enfrenta todos os dias.  
O espírito das trevas, no entanto, continua a pesar sobre 
as nações, pois todo esforço é feito pelos agentes do 
maligno, para expulsar qualquer vestígio de Mim, da 
Minha Palavra e da Minha Verdadeira Igreja, a partir da 
face da Terra. Tenham a certeza, não importa o quão 
pesado é o seu fardo, Eu estou com vocês, andando ao 
seu lado a ajudá-los a superar a adversidade, a cada 
etapa de sua vida. Sua fé será testada como nunca 
antes; sua coragem pode deixá-los de vez em quando; 
sua perseverança testada aos seus limites e sua 
aceitação da Verdade desafiada. Vocês serão pegos, 
zombados e escarnecidos, tudo vai ser causado pelos 
atos perversos daqueles, que Satanás usa para lutar 
contra Mim, Jesus Cristo. Mas nada vai destruir a 
Minha Igreja - Meus verdadeiros seguidores.  
Aqueles, que permanecerem obedientes à Palavra de 
Deus, assim como já existe há muito tempo, 
continuarão a representar-Me na Terra. Minha 
Proteção os cobrirá como uma bainha invisível e sua 
fé nunca diminuirá, uma vez que vocês lutam com a 
espada de Deus.  
Permaneçam fieis a Mim e Minha Luz continuará a brilhar 
sobre a raça humana! Minha Promessa é que a Minha 
Igreja permaneça intacta, embora menor do que é 
agora, até o Grande Dia do Senhor amanhecer.  
Seu Jesus 
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1168. Mãe da Salvação: Em breve será 
ilegal declarar que você segue Jesus Cristo  
Recebido quarta-feira, 2 de julho de 2014, 16:40  
 
Queridos filhos, se a Humanidade tivesse que 
testemunhar a Majestade do Meu Filho, Que está 
sentado no Trono Celestial, ao lado direito do Pai 
Eterno, eles inclinariam suas cabeças de vergonha e 
remorso!  
O Meu amado Filho, Jesus Cristo, é adorado, honrado e 
presenteado com um grande amor pelos anjos e santos do 
Céu. Na Terra mostra-se pouco respeito por Ele, Que 
sofreu uma morte terrível para salvar a raça humana 
do pecado. Como os Céus choram neste momento da 
história, enquanto todos os esforços para livrar a Terra de 
todos os sinais, que representam o Meu Filho, estão a ser 
feita em todos os lugares! Não contente com o banimento 
de demonstrações públicas dos Santíssimos Cruzes, em 
breve será ilegal declarar que você segue Jesus Cristo.  
Pouca tolerância será mostrada aos Cristãos, que 
permanecerem fiéis à Palavra e que seguem o 
caminho para Deus. Mesmo os santos servos, que 
professam servir a Jesus Cristo, serão muito fracos 
para defender o Cristianismo e eles vão deixar-se 
dominar a aceitar estas leis. Em muitos casos, os 
traidores entre eles vão facilitar a abolição da Cruz e 
da Verdade do Cristianismo. Com o tempo, todos eles 
vão adorar uma falsa doutrina, juntamente com outras 
crenças, que não vêm de Deus. Eles vão escolher o 
caminho do erro, por sua livre vontade, significando a 
recusa em aceitar a Misericórdia de Deus e condenar-se à 
escuridão.  
Vocês, nunca traiam o Meu Filho, por qualquer motivo, 
pois Ele é o Caminho da Verdade e só Ele pode trazer-
lhes a Salvação Eterna!  
Sua amada Mãe, a Mãe da Salvação 
 
1169. Deus Pai: Eu Sou a Verdade. Peguem 
Minha Mão e sigam-Me! Toda a Vida vem de 
Mim.  
Recebido quinta-feira, 3 de julho de 2014, 16:40  
 
Minha querida filha, o homem está no controle de seu 
próprio destino, porque a ele foi dada a liberdade de 
escolher, como um Dom Meu.  
Alguns escolhem o caminho correto para o Meu Reino 
celestial, que é através do Meu Filho Unigênito, Jesus 
Cristo. Outros escolhem imprudentemente. Por causa de 
presentes (Dons) ao homem, que incluem inteligência, 
conhecimento e livre vontade, muitos tornam-se 
orgulhosos. Outros procuram falsidades e grandes 
presentes materiais, que o mundo torna possível, até 
que finalmente, apenas seus desejos imediatos 
tornam-se importantes para eles. Ao aderir a atos e 
ações egoístas,  tornando-se auto-obcecado e pela 
procura de realização pessoal, em detrimento de outros, 
eles condenam a si mesmos com os pecados, que vão 
escravizá-los.  
Ao se recusar a aceitar o Dom da Vida Eterna, que Eu 
trago a todos vocês, que irão compartilhar no Meu Reino, 
vocês, queridos filhos, vão se separar de Mim por toda a 
eternidade. Eu venho para intervir neste momento, porque 
a auto-absorção no mundo erradicou todo o amor em seus 
corações a Mim. Eu vim trazer a Verdade; o 
conhecimento do Meu Reino e um lembrete das duas 
opções, com que vocês vão ser apresentados. A 
primeira escolha é aceitar Minha Mão de Misericórdia 
e viver uma vida gloriosa com a participação na Vida 
Divina do Meu Novo Reino. A segunda opção é 
escolher a escuridão eterna e tornar-se escravos para 
o abismo, onde Satanás permanecerá para sempre.  
Muitos de vocês recusam Meu Amor, o conhecimento que 
Eu lhes dei através da Minha Santa Palavra, e as 
advertências dadas a vocês pelos profetas. Não acreditam 
que o mundo de hoje é diferente do tempo na Terra até 
agora! A Humanidade não mudou. O pecado ainda é a 

sua maldição, e só vai ser lutando contra o inimigo - que 
lhes traz sofrimento e tristeza - que vocês vão se tornar 
capazes de aceitar a Vida que Eu criei para vocês.  
Ouçam agora como Eu lembro da Minha Promessa! Eu 
criei um Paraíso Eterno, que pertence a vocês. Ele irá 
dar-lhes a Vida Eterna do corpo e da alma. Ele espera 
por vocês. Não desperdicem a sua herança! Isso vai 
partir Meu Coração, se vocês o fizerem, e vocês vão se 
arrepender desta decisão para a eternidade!  
Ouçam agora a Minha Chamada, porque Eu enviarei 
todos os sinais, cada Milagre e cada Graça, a fim de 
despertar os seus corações cansados até que Eu levanto, 
dentro de vocês, o conhecimento da Verdade.  
Eu Sou a Verdade. Peguem Minha Mão e sigam-Me! 
Toda a vida vem de Mim.  
Seu Pai Eterno, Deus o Altíssimo 
 
1170. O homem responde ao amor com 
amor, assim como o ódio gera ódio  
Recebido sábado, 5 de julho de 2014, 17:46  
 
Minha muito amada filha, deixe-Me trazer grandes 
Bênçãos para o mundo de hoje, como Eu concedo o 
Espírito de Amor, através do Poder do Espírito Santo 
sobre todas as nações.  
Este Presente de Amor envolverá muitos, inclusive 
aqueles, que não aceitam a Mim, e o mundo irá 
testemunhar grandes atos de caridade. Quando vocês 
ouvirem falar de tais milagres, quando as nações vão 
ajudar outras nações, que estão em grande necessidade, 
então, reconhecem-nas como sinais do Céu!  
Meu Amor vai atrair muitos, como se propaga através 
desta, Minha Intervenção Especial, neste momento 
especial. Ouçam-Me, Meus amados discípulos, porque 
Eu quero que saibam que, quando vocês rezarem pela 
paz, Eu vou dar-lhes a Minha Paz. Quando rezarem por 
amor para conquistar o ódio, Eu lhes darei o Meu Amor. 
Quando rezarem para aumentar a sua fé, Eu derramarei 
sobre vocês o Meu Amor e sua fé crescerá. Quando sua 
fé cresce, vocês espalham a Minha Palavra através do  
exemplo. Quando mostrarem amor, sem condições, aos 
outros, vocês caminham em Meu Nome. Por suas ações, 
outros seguirão o seu exemplo.  
 O homem responde ao amor com amor, assim como o 
ódio gera ódio. Para conquistar o ódio, vocês devem 
sempre responder com amor, pois o amor enfraquece 
o espírito do mal. Se suficientes pessoas mostrassem 
amor uns aos outros, em todos os aspectos de suas vidas, 
então o ódio não poderia prosperar.  
Meu Amor está crescendo entre vocês. Levem-no com 
vocês e espalham-no, pois ele dará vida a todos, incluindo 
aqueles que mais precisam. Seu Jesus 
 
1171. Mãe da Salvação: Vou trabalhar em 
colaboração com o Meu amado Filho, 
Jesus Cristo, em Seu ato final para salvar a 
Humanidade  
Recebido domingo, 6 de julho de 2014, 14:25  
 
Minha filha, meu tempo como a Mãe da Salvação, 
quando Eu vou trabalhar em estreita colaboração com 
o Meu amado Filho, Jesus Cristo, em Seu ato final 
para salvar a Humanidade, tem sido firmemente 
estabelecido.  
De hoje em diante, Eu vou fazer tudo o que for exigido 
de Mim, para responder a Ele, como Ele intervém nos 
assuntos do mundo, para revelar a Sua Misericórdia.  
O caminho para a salvação é muito difícil, pois nunca é 
fácil abrir os olhos dos cegos para a Verdade. Não há 
nada mais frustrante testemunhar, do que aquelas pobres 
almas, que não podem ver, porque elas se recusam a ver. 
A teimosia do homem é uma grande barreira, e por isso, 
grandes atos de oração e sacrifícios são necessários, por 
todos aqueles que são abençoados com a Luz de Deus 
em seus corações. Será a sua generosidade de livre 
arbítrio, para trazer ao Meu Filho o dom que Ele deseja, o 
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que permitirá que o Espírito Santo desça sobre as almas 
que estão em grande necessidade da Misericórdia do Meu 
Filho.  
Pode ser um grande desafio proclamar a Verdade, só por 
sua fé. Mas, enquanto muitas pessoas são leais ao Meu 
Filho, elas não têm o dom da visão. A fé cega em Deus é 
um grande Dom e é dada para aqueles, que são mansos 
de coração e desprovidos de ego. Levantem-se, portanto, 
queridos filhos, e preparem-se para a grande batalha 
pelas almas! Será a maior tarefa, mesmo para os mais 
fortes entre vocês. Permitem-Me, sua Mãe, orientá-los 
nos próximos tempos, porque Eu sou sua Advogada e 
Jesus Cristo tem Me dado grandes Graças, para que 
Eu possa ser capaz de levá-los comigo no caminho 
para a grande glória.  
Vão em paz para amar e servir a Deus! Porque aqueles, 
que O seguem, como crianças pequenas, a Proteção lhes 
será concedida. Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1172. Mãe da Salvação: Somente com o 
Amor de Deus nas suas almas, vocês 
podem espalhar a Palavra de Deus  
Recebido terça-feira, 8 de julho de 2014, 16:00  
 
Meus doces filhos, vocês não sabem que foi através do 
Amor de Deus por todos vocês, que Ele Me permitiu 
proclamar a Sua Palavra Santíssima em cada aparição 
Minha, a Mãe de Deus, o que aconteceu no mundo?  
Foi o desejo do Meu amado Filho, Jesus Cristo, que Eu 
Me dei a conhecer, de modo que a conversão para a 
Verdade pudesse ocorrer. E assim será em todos os 
Meus santos santuários, em todo o mundo, que Deus 
dará a conhecer a Verdade, até o Grande Dia do 
Senhor amanhecer. Todos vocês devem se unir para 
dar glória a Deus, em todos os Meus santuários, para 
que Ele, na Sua Misericórdia, derrame grandes Graças 
sobre até mesmo as almas mais indignas, pois elas são as 
que Ele procura mais.  
Não são só os bem-educados em matéria dos Santos 
Evangelhos, que Ele, Meu Filho, quer que venham a 
Mim. Não, mas aqueles, que sentem um vazio dentro 
dos seus corações, que não importa o quanto eles 
buscam a paz interior, são incapazes de encontram-na. 
Muitas pessoas buscam a felicidade, paz e alegria nesta 
vida e raramente encontrá-la. Eles nunca poderão 
encontrar a verdadeira paz, se não conseguem encontrar 
o amor. Só o amor pelos outros pode lhes trazer perto de 
Deus, porque sem amor, nunca encontrarão Deus 
Presente.  
Peço-lhes, queridos filhos, para virem a Mim, a Mãe da 
Salvação, e Me peçam para rezar, para que Deus 
encha-os com o Seu Amor. Quando recitarem esta 
oração, pedirei Meu Filho, para responder à sua 
chamada. Procurem o amor e mostrem todo amor que 
vocês têm, em seus corações, para os outros e 
compartilhem isso! Quando o fizerem, Meu Filho vai 
enchê-los com tanto amor, então vocês vão estar prontos 
para compartilhar este amor entre vocês. Amor vai 
erradicar o ódio. Se vocês sentirem qualquer tipo de ódio 
por outro ser humano, então devem pleitear ao Meu Filho, 
Jesus Cristo, livrá-los desta infestação!  
 
Cruzada de Orações (159): Apelo para o Amor de Deus  
 
Ó Mãe da Salvação, Peço-Vos para intercederdes em 
meu nome, quando eu imploro pelo Amor de Deus.  
Enchei a minha alma, um vaso vazio, com o Amor de 
Deus, de modo que, quando estiver transbordando, 
ele o vá derramar sobre as almas pelas quais eu me 
esforço para mostrar compaixão. Pelo Poder de Deus, 
peço que me liberteis de todos os sentimentos de ódio  
que eu possa sentir por aqueles, que traem Vosso 
Filho. Humilhai-me em espírito e enchei-me com 
generosidade de alma, para que eu possa seguir os 
Ensinamentos de Cristo e espalhar o Seu Amor em 
cada parte da minha vida. Amém.  

Sobre o Amor é falado, como é fácil de sentir, mas para 
muitos exige muita humildade, desprovida de qualquer 
ego. Sem humilhar-se diante de Deus, vocês não vão 
sentir o Seu Amor. E sem o Amor de Deus, vocês não 
podem prosperar. Só com o Amor de Deus nas suas 
almas, vocês podem espalhar a Palavra de Deus.  
Sem o Seu Amor, as palavras que falam em Seu Nome, 
serão estéreis e desprovidas de vida.  
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1173. Minha Palavra é muito simples, fácil 
de entender, mas não é tão fácil de viver  
Recebido quarta-feira, 9 de julho de 2014, 15:48  
 
Minha muito amada filha, Minha instrução para todos 
aqueles que Me reverenciam, é rezar muito para as 
acontecimentos que explodirão em breve no mundo! 
Muitos eventos irão evoluir, os quais estão todos 
ligados às divisões, causados por ódio religioso e 
ganância. Quando o desprezo por Mim, que já é 
evidenciado no mundo, vem de dentro das Minhas 
próprias quatro paredes, então vocês vão saber que o 
tempo está próximo, pois, quando eles Me 
amaldiçoarem e perseguirem aqueles que Me amam, 
então eles vão testemunhar Minha Intervenção, que 
será como um raio.  
Muitos vão confundir Minha aceitação voluntária de 
perseguição, que será sempre a sorte das pessoas que 
Me seguem, com uma aceitação das coisas más e uma 
vontade de permitir que estas coisas prosperem. Mas isso 
seria incorreto. Todo Amor vem de Mim. Todo o mal vem 
de Satanás. Quando os dois colidem, grandes 
perturbações vão se desenrolar. O mal não prosperará, se 
Eu Me levantar contra ele. Mesmo o próprio Satanás 
somente pode espalhar o seu veneno de acordo com a 
Vontade de Deus.  
O mal, que contamina o mundo, será destruído. Não 
tenham nenhuma dúvida sobre isso! Vocês devem, no 
entanto, reconhecer o mal para o que é, porque Satanás 
sempre vai apresentá-lo como sendo uma coisa boa. Sua 
tática favorita é apresentar uma visão distorcida dos Meus 
Ensinamentos e incluir grandes decepções, que só serão 
identificadas por aqueles, em que o Espírito de Deus 
habita em suas almas. Muitos espalham versões 
diferentes da Minha Doutrina e criam as suas próprias 
interpretações e isso confunde muitos. Quando os que 
professam conhecer-Me, Me crucificam, por 
atormentar aqueles que Me servem, então saibam que 
eles não são de Mim - como eles poderiam ser?  
Estejam em paz, porque tudo o que vocês precisam saber 
está contido na Minha Santa Palavra. Minha Palavra é 
muito simples, fácil de entender, mas não tão fácil de 
viver. Viver pela Minha Palavra e amor serão a força 
motriz por trás de cada palavra que vocês proferirem; 
cada ato que vocês fazem e cada gesto realizado por 
vocês. Quando não testemunham o amor, das bocas 
daqueles que professam ser santos, então não é a 
Palavra de Deus, que vocês estão ouvindo. Em vez 
disso, vocês estão ouvindo uma interpretação 
humana, que é falha.  
Qualquer coisa, que não brota da Minha Divindade, não é 
de Mim. Seu Jesus 
 
1174. Sabendo o que Eu ensinei não é 
suficiente, a menos que vocês amem uns 
aos outros, como Eu os amo  
Recebido domingo, 13 de julho de 2014, 16:27  
 
Minha muito amada filha, os filhos de Deus podem ser 
comparados com os gomos de uma flor. Os botões, por 
causa da nutrição do solo em que se encontram, 
prosperam e crescem. Mas, a menos que o solo seja fértil, 
os botões não podem florescer em flores maduras, que 
encantam os olhos de quem as vê.  
Se o solo é rico, a flor vai ser saudável. Se ele está 
maltratado, a flor não irá florescer. Mesmo o solo 
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saudável, se infestado de veneno, não pode produzir uma 
planta de vida saudável. A não ser que os filhos de 
Deus ouçam a Palavra de Deus, digerem a Verdade e 
obedecem os Mandamentos de Deus, eles vão estar 
vazios e carentes de paz espiritual. Somente quando 
vocês se permitem ouvir o que a Palavra de Deus 
promete, vocês podem prosperar ou encontrar a paz.  
Muitas pessoas, por causa das mentiras que Satanás 
espalha por todo o mundo, a fim de enganar as almas, 
encontram-se perdidas e sem vida espiritual. A vida só 
pode ser alcançada por aceitar a Mim, Jesus Cristo, como 
seu Salvador. Mesmo isso, por si só, não é suficiente. 
Lembrem-se do que Eu lhes ensinei. Sabendo o que 
Eu ensinei não é suficiente, a menos que vocês amem 
uns aos outros, como Eu os amo. Quando vocês se 
levantam e proclamam com orgulho que você é um dos 
Meus discípulos, a menos que você mostre amor aos 
outros e faça aos outros como você espera que seja  feito 
para você mesmo, você é um hipócrita.  
Se você Me conhece, você vai amar os outros, não 
importa quais são os pecados de que eles são 
culpados. Você nunca vai julgar os outros em Meu 
Nome, porque isso não é direito seu.  
Seu Jesus 
 
1175. O mundo Me abandonou, como 
predito, e a maior traição sobre o Meu 
Corpo tenha sido infligido  
Recebido terça-feira, 15 de julho de 2014, 18:00  
 
Minha muito amada filha, o mundo Me abandonou, como 
predito, e a maior traição sobre o Meu Corpo tenha sido 
infligido.  
Minha Palavra está sendo rasgada em pedaços e muitos 
daqueles, que dizem que são sábios aos Meus 
Ensinamentos, serão alheios à perseguição, que será 
infligida à Minha Igreja. Assim como Eu fui 
amaldiçoado, durante a Minha Crucificação, por 
aqueles que orgulhosamente se gabavam de sua 
suprema sabedoria nos Meus Caminhos, Eu vou ser 
denunciado nesta Minha Segunda Vinda, para 
reclamar o Meu Reino.  
Almas ingratas, desprovidas de simplicidade ou 
humildade, elas nunca vão aceitar a voz daqueles, que 
consideram indignos de proferir a Verdade! Eles nunca 
vão aceitar a Verdade, pois quando aceitarem as 
falsidades em Meu Nome, não haverá espaço em seus 
corações para o Espírito de Deus inundar suas almas. Em 
vez de preparar a Humanidade para a Minha Misericórdia 
- o Dia que Eu prometi ao mundo - eles vão virar as 
costas. Eles não vão reconhecer os Sinais Divinos, 
enviados para abrir seus corações em prontidão para Mim, 
por causa de seus corações orgulhosos e endurecidos. 
Eles também vão fazer tudo o que puderem, para 
impedir que a Palavra de Deus estenda a mão a todos 
os pecadores do mundo, por isso Eu nunca vou deixá-
los que esqueçam isso! 
Aquele, que Me perde uma alma, perde a sua própria! 
Aquele, que bloqueia Meu Caminho, não vai ter lugar 
para onde se virar! Aquele, que jura contra a Vontade 
de Deus, será amaldiçoado! O que vocês realmente 
aprenderam de Mim, se não conseguem se lembrar da 
Verdade da Minha Promessa de vir novamente? Meu 
Reino virá na Terra como no Céu, e os que não 
conseguirem entender o que Eu disse, não serão os mais 
sábios. Eles terão desperdiçadas as Graças, que Eu 
envio agora, e se colocarem em uma prisão de tal 
escuridão, que serão cegados pela Minha Luz no 
Grande Dia.  
Meu tempo é breve e só há o suficiente para que Eu 
possa prepará-los. Meu Amor permanece tão Grande 
como é Misericordioso, mas vocês também devem ajudar 
a si mesmos, pois não é fácil de se fazerem dignos da 
Minha Promessa de Salvação.  
Seu Jesus 
 

1176. O intelecto humano não é capaz de 
entender tudo o que há de Mim  
Recebido quinta-feira, 17 de julho de 2014, 17:17  
 
Minha muito amada filha, a maior dor que aqueles, que 
Me amam, devem suportar, é das trevas da alma. 
Quanto mais vocês se juntarem a Mim e em Mim, mais 
Eu vou sofrer dentro de vocês. Pois quando Eu resido 
em sua alma, mais você vai terá que suportar a dor 
por causa disso.  
Quando uma alma se torna parte de Mim, em plena 
união, e quando ela se rende a Minha Vontade, mais 
Minha Presença será evidente nessa pessoa. Ela vai 
atrair o ódio dos outros, ela vai sentir Meu Próprio 
sofrimento, porque tem que testemunhar a deslealdade, 
injustiça e maldade por causa do pecado no mundo. Seus 
sentidos se tornarão agudos, sua compreensão de 
assuntos espirituais - cargo como resultado do sofrimento 
Comigo - irá revelar muitas coisas, que irão despertar 
dentro de si uma compreensão mais profunda sobre a 
batalha, que existe entre Deus e Satanás.  
Ele vai entender o que tomou conta de sua alma, seu 
corpo e seus sentidos, mas isso não significa que ele 
vai achar que é fácil de aceitar. O intelecto humano não 
é capaz de entender tudo o que é de Mim ou tudo o que 
vem de Mim. Mas se confiar em Mim e aceitar que tudo de 
bom vem de Mim, então ele vai permitir-Me crescer nele, 
para o bem de todos.  
Eu posso realizar grandes coisas, se vocês Me 
permitirem residir na sua alma. A muitas pessoas pode 
ser dado Meu Dom de Misericórdia, se vocês permitirem 
que Meu Amor se espalhe dessa forma. É através das 
almas vítimas, que Eu posso intervir, para salvar as 
almas dos outros. Sempre aceitem que, quando Eu 
apresento o Dom do Sofrimento, que ele traz grandes 
recompensas para a Humanidade como um todo! Minha 
Misericórdia é o Meu Presente para vocês. Aceitem as 
diferentes maneiras em que Eu trabalho, com graça, 
porque a dor de estar em união Comigo vai ser de 
curta duração.  
Aceitem-Me como Sou, e não como vocês acham que Eu 
deveria ser! Seu Jesus 
 
1177. Deus Pai: Quando a Minha Vontade 
for estabelecida, a paz reinará  
Recebido sexta-feira, 18 de julho de 2014, 15:52  
 
Minha querida filha, o mundo é Meu, e Eu pertenço a 
todos os Meus filhos. Eu Sou seu.  
Minha descendência vai enfrentar uma grande 
revolução, quando Eu enviar Meus anjos para trazer 
Meus fieis, e todo o mal será banido em breve. Eu vou 
esmagar Meus inimigos, até que todos os traços de dor e 
tristeza, que a Humanidade suporta, será limpado. Não 
haverá mais lágrimas, não haverá mais tristeza, não 
haverá mais dor, porque todo Poder é Meu.  
Meu Plano já está se desenrolando, embora poucas 
pessoas tenham consciência disso. Mas digo-lhes isso. 
Limpem suas lágrimas! Não tenham medo da Minha 
Intervenção, pois é Minha Vontade que será contíguo ao 
de Meus filhos, em breve! Quando a Minha Vontade for 
estabelecida, a paz reinará, não só dentro dos seus 
corações, mas na Terra como no Céu. Confiem em 
Mim!  
Não temam a Minha Mão, pois somente aqueles, que Me 
rejeitam completamente, vão sofrer! Eu não desejo 
vingança e vou penetrar os corações mesmo daqueles, 
que Me amaldiçoam. Minha Misericórdia significa que 
poucos vão querer se separar de Mim, quando Eu Me 
fizer conhecido através do Meu Filho, Jesus Cristo. Os 
fracos se tornarão fortes. Os medrosos vão se tornar 
corajosos, e aqueles com ódio em seus corações serão 
infundidos com o Meu Amor.  
Eu amo e desejo todos os Meus filhos, e por isso Eu vou 
recuperar Meu Reino com o mínimo de sofrimento 
possível.  
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Por favor, confiem em Mim, completamente, porque o 
dia está próximo, quando apenas a Luz da Minha 
Divindade reinará sobre a Terra e toda a paz será sua!  
Seu Pai Eterno, Deus o Altíssimo 
 
1178. A doutrina feita pelo homem não 
alimentará a sua alma  
Recebido domingo, 20 de julho de 2014, 16:45  
 
Minha muito amada filha, quando o mundo está sob o 
espírito das trevas, torna-se muito difícil para aqueles, que 
acreditam em Mim, Jesus Cristo, permanecerem fieis à 
Minha Palavra. Quando a Minha Igreja vacila, os fiéis 
vão se sentir desiludidos com tudo o que Eu ensinei e 
eles vão lutar em sua fé.  
Não é Meu desejo que vocês desviem sua atenção da 
Palavra de Deus, e se o fizerem, não vão encontrar-Me 
Presente. Quando a Minha Palavra não é respeitada, e 
quando vocês se permitirem ser levados em uma falsa 
sensação de segurança - quando o pecado é deixado 
de lado como sendo sem consequência - então vocês 
sentirão que será difícil manter-se fieis aos Meus 
Ensinamentos.  
Levantem-se, todos vocês, e ouçam a Minha Voz agora, 
Eu lhes digo isso: Tudo o que Eu lhes ensinei, como 
sendo Sagrado, será abandonado. Muitos de vocês se 
sentirão confusos, quando tantos Ensinamentos, dados 
por Mim à Minha Igreja, em breve serão julgados para não 
serem destes tempos. Os tempos, que vocês estão 
enfrentando a frente, vão trazer muita angústia, pois 
vocês não terão a direção em que a Minha Igreja foi 
construída. O edifício irá desmoronar, a fé dos Meus 
servos sagrados será enfraquecida, além de sua 
capacidade de compreensão, e toda a Verdade será 
demolida. A doutrina feita pelo homem não alimentará a 
sua alma. Só que Eu, Jesus Cristo, posso alimentá-los 
com a Fé, que irá torná-los aptos a seguir-Me. Seja o que 
for, o que eles vão dizer-lhes, permaneçam sempre 
fieis a Mim, porque Eu serei sempre fiel a vocês! 
Quando vocês se separarem de Mim, Eu estarei de pé 
perto de vocês, constantemente, tentando atraí-los de 
volta a Mim. E quando vocês se afastarem e seguirem as 
suas vidas, aceitando as falsidades, Eu nunca vou lhes 
abandonar. E quando vocês estiverem completamente 
perdidos, Eu os encontrarei e os trarei de volta ao Meu 
Reino. Eu nunca os abandonarei, embora vocês Me 
abandonem. Seu Jesus 
 
1179. Deus Pai: Sejam corajosos, Meus 
pequeninos, pois Meu Grande Reino em 
breve será seu  
Recebido segunda-feira, 21 de julho de 2014, 14:23  
 
Meus queridos filhos, quando Eu criei o mundo, foi para 
compartilhar Minha Existência com cada um de vocês. 
Meu Amor foi então dividido, e foi então que o mundo 
tornou-se um em Mim. Meus anjos se alegraram no Meu 
novo Reino fundado e Meu Amor se espalhou para além 
dele, porque Eu desejava que assim fosse.  
Enquanto Meu Amor foi negado, Eu sabia que a Minha 
Tristeza seria reabastecido quando Eu renovei a Terra, 
para trazer um fim ao pecado. Meu Tempo é breve, 
quando todos vão viver de acordo com Minha 
Vontade. Minha Santa Vontade estará presente nos 
corações dos Meus filhos. Tudo será alegre 
novamente. Até este Grande Dia, muita dor será 
suportada pelo homem, porque o pecado criou uma tal 
separação de Mim.  
Enquanto existir o pecado, o homem vai sofrer as 
provações dispensados a ele, por aquele que Me odeia. 
Ele, o maligno, se apresentará como se ele os amasse, 
como se ele se preocupasse com vocês e ele vai 
continuar influenciando cada um de vocês, até Eu mandar 
Meu Filho reuni-los nos Seu Sagrados Braços. Sejam 
corajosos, Meus pequeninos, porque Meu Grande 
Reino em breve será seu e vocês vão, junto com suas 

famílias, viver dentro da Minha Santa Vontade. 
Quando a Minha Divina Vontade for realizada entre 
vocês, o mundo, que é composto de Céu e de Terra, 
vai se tornar um. Quando Nós formos um, não haverá 
mais dor ou tristeza, porque o pecado será 
completamente erradicado.  
Seu Pai Eterno, Deus o Altíssimo 
 
1180. Mãe da Salvação: Jesus Cristo não é 
amado pela Humanidade, como Ele já foi  
Recebido terça-feira, 22 de julho de 2014, 16:50  
 
Meus queridos filhos, Meu Filho, Jesus Cristo, não é 
amado pela Humanidade como Ele já foi. A indiferença à 
Sua Existência tornou-se um descrédito de tudo Quem Ele 
é, tudo o que Ele representa e tudo o que Ele prometeu. 
Isso Me trouxe muita dor e tristeza.  
Como a apostasia cresce e se espalha, Ele, Jesus 
Cristo, será denunciado por todas as nações, até que 
os que O amam e que seguem Seus Ensinamentos 
não serão capazes de declarar sua fidelidade a Ele, 
sem ter que sofrer o ridículo, zombaria e calúnia. 
Aqueles, que são leais a Ele, não serão capazes de 
proclamar a Verdade, a menos que passem mais tempo 
em oração, implorando-Lhe para ajudá-los a lidar com a 
oposição, que eles terão que enfrentar todos os dias.  
A fim de permanecer fiel a Jesus Cristo, vocês devem 
amá-Lo incondicionalmente. Amá-Lo verdadeiramente 
é uma grande bênção e é um Dom de Deus também. 
Para aqueles, cujo amor pelo Meu Filho enfraqueceu, 
Eu lhes peço que recitem esta Oração.  
 
Cruzada de Orações (160): Ajudai-me a amar-Vos mais  
 
Ó meu Jesus, Salvador do mundo, ajudai-me a amar-
Vos mais! Ajudai-me a crescer em meu amor por Vós.  
Enchei o meu coração com o Vosso Amor e 
Compaixão, para que eu possa alcançar as Graças de 
amar-Vos como Vós me amais. Preenchei a minha 
alma ingrata com um amor profundo e duradouro por 
Vós e por tudo o que Vos representa. Pelo Poder de 
Vossas Graças, ajudai-me a amar o meu próximo  
como Vós amais a todos os filhos de Deus  e para 
mostrar compaixão para com aqueles, que necessitam 
de Vosso amor e que não têm fé. Uni-me em união 
Convosco, para que eu possa levar a vida Cristã,  
que Vós nos ensinastes pelo Vosso exemplo, durante 
Vosso tempo na Terra. Amém.  
 
Amem Meu Filho, filhos, e Ele espalhará Seu Amor, para 
que cada filho de Deus seja atraído pela sua Grande 
Misericórdia.  
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1181. Quando vocês confiam em Mim, deve 
ser livre de qualquer condição  
Recebido quarta-feira, 23 de julho de 2014, 17:04  
 
Minha muito amada filha, a confiança é um termo muito 
mal compreendido, quando se trata de Meu 
relacionamento com vocês. Confiar não é uma coisa fácil 
de fazer, pois o homem é um pecador e pode, a qualquer 
momento, trair a confiança, mesmo entre aqueles que ele 
ama.  
Confiar em Mim requer um grande esforço por parte 
das almas. Quando vocês confiam em Mim, devem ser 
livres de qualquer condição ou de seus próprios termos. 
Quando vocês dizem que Me amam, há muitas etapas 
envolvidas. A primeira etapa é a da fé e amor por tudo 
o que Eu ensinei e por causa de Quem Eu Sou. A 
segunda é inspirada pelo amor aos Meus 
Ensinamentos e uma profunda compaixão por Mim. A 
terceira etapa ocorre, quando vocês estão em plena 
união Comigo, quando sentem Meu Amor, Minha Dor, 
Minha Tristeza e entendem, sem saber porque, o que 
significa ser um verdadeiro filho de Deus. Significa 
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reconhecer que Eu sou o Princípio e o Fim, e que tudo 
vem de Mim.  
Quando vocês Me amarem com um coração aberto, 
como de uma criança, vocês Me amarão sem 
condições. Vocês saberão que Eu virei em seu auxílio, 
quando tudo parecer sem esperança, vocês saberão 
que Meu Amor pelo homem é incessante, sem malícia, 
sem discriminação e que Eu não vou rejeitar nenhum 
pecador, não importa o que eles fizeram. Até então, 
vocês não terão dúvidas deixadas sobre Minha Divindade 
e vocês se renderão a Mim completamente. Vocês 
deixarão tudo por Mim, embora vocês vão, sem dúvida, 
sofrer nas mãos dos homens quando Me amarem desta 
maneira.  
Minha Luz vai brilhar em suas almas, e aqueles que Me 
rejeitarem farão tudo o que puderem, para depreciá-los; 
para zombar-lhes; açoitá-los e tornar a vida difícil, pois 
não se enganem, os Cristãos sempre foram 
desprezados e continuarão a ser perseguidos, assim 
como Eu era, até o Último Dia.  
Confiem em Mim, e Eu aliviarei o seu fardo e enquanto 
vocês puderem sofrer ataques verbais por aqueles, que os 
odeiam por causa de Mim, vocês estarão em paz. Por 
favor, recitem esta Oração, sempre que se sentirem 
separados de Mim e Eu virei em seu auxílio. Vou 
enchê-los de Minha Paz, que nunca pode ser 
encontrada no mundo.  
 
Cruzada de Orações (161): Por confiança e paz  
 
Jesus, eu confio em Vós. Ajudai-me a amar-Vos mais.  
Enchei-me com a confiança de entregar-me em união 
plena e definitiva Convosco. Ajudai-me a aumentar 
minha confiança em Vós, nos momentos difíceis.  
Enchei-me com a Vossa Paz. Eu venho a Vós, meu 
querido Jesus, como uma criança, livre de todos os 
laços mundanos; livre de todas as condições e eu Vos 
entrego a minha vontade, e fazei dela como Vos 
quiserdes, para o meu bem e o bem de outras almas. 
Amém.  
 
Seu Jesus 
 
1182. Mãe da Salvação: Ele, que não mostra 
respeito pela vida humana, não reconhece 
Deus  
Recebido quinta-feira, 24 de julho de 2014, 16:48  
 
Meus queridos filhos de Deus, nunca se esqueçam de 
como vocês são especiais aos olhos de Deus, pois Ele 
ama a todos incondicionalmente! Como Ele os ama, 
está além da sua compreensão. Ele sorri quando vocês 
sorriem. Ele ri quando vocês riem. Ele chora quando 
vocês estão arrasados de dor e tristeza, Ele fica furioso 
quando vocês sofrem perseguição nas mãos dos outros.  
Neste momento da história, quando o ódio infesta as 
nações em todos os lugares e quando inocentes são 
torturados, oprimidos e mortos, Sua Mão vai chegar e 
punir os maus. Quando a Humanidade desafia Deus, 
por não mostrar nenhum respeito pelas Leis Divinas e, 
em particular, respeito pela vida de outro ser humano, 
Deus punirá o mundo. Ele, que não mostra nenhum 
respeito pela vida humana, não reconhece a Deus ou a 
Sua Divindade.  
Deus é o Criador e o Autor da Vida - Ele a dá e 
somente Ele tem Autoridade de tirá-la. Oh, quanta 
tristeza existe neste momento em Seu Reino celestial, por 
causa da agressão, que é alimentada pelo maligno, contra 
a Sua Criação.  
Vocês devem pedir a Deus para aliviar o sofrimento, que é 
causado no mundo por homens, cujos corações são frios, 
raivosos e cheio de ódio. Aqueles que infligem terror 
aos outros, precisam de suas orações. Por favor, rezem 
esta Oração, para proteger os fracos e os inocentes e 
aliviar os horrores, que os homens têm de suportar neste 
momento:  

Cruzada de Orações (162): Para proteger os fracos e 
inocentes  
 
Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, por favor, protegei os 
fracos e inocentes, que sofrem nas mãos daqueles 
que têm ódio em seus corações! Aliviai o sofrimento 
suportado por Vossos pobres filhos indefesos!  
Dai-lhes todas as Graças de que necessitam, para se 
protegerem dos seus inimigos. Enchei-os com 
coragem, esperança e caridade, para que eles possam 
encontrar em seus corações perdão por aqueles, que 
os atormentam. Peço-Vos, Senhor, meu Pai Eterno,  
que perdoeis aqueles, que desafiam a Lei da Vida  
e ajudai-os a ver o quanto suas ações Vos ofendem,  
de modo que possam mudar os seus caminhos  
e buscar consolo nos Vossos Braços. Amém.  
 
Filhos, rezem, rezem, rezem pela proteção das pessoas 
que sofrem por causa de sua fidelidade a Deus, o Pai 
Eterno, e para aqueles, que são vítimas de guerras cruéis 
e sem sentido.  
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1183. Quando a confiança é quebrada, 
geralmente é porque o culpado permitiu 
que o orgulho ditasse seus pensamentos  
Recebido sábado, 26 de julho de 2014, 19:59  
 
Minha muito amada filha, Eu vim como um Rei, mas, hoje, 
Eu os chamo como um mendigo, porque não tenho nem 
um pouco de orgulho, pois isso seria impossível.  
Eu clamo aos filhos de Deus com saudade, para que 
Eu possa despertar em seus corações endurecidos 
um lampejo de amor - um amor nascido de Meu Pai 
Eterno, mas que está adormecido e esquecido. Eu, 
Jesus Cristo, também Sou esquecido, embora não 
exista nenhuma pessoa no mundo, que não tenha 
ouvido falar de Mim. Eles sabem de Mim, mas 
esqueceram Quem Eu Sou. Alguns sabem Meu Nome, 
mas isso não significa nada para eles. Alguns Me amam, 
mas estão ocupados demais para falar Comigo, a não ser 
um aceno de cabeça aqui e ali, em reconhecimento a 
Mim. Outros ouviram falar de Mim, mas Eu Sou 
simplesmente um ícone a seus olhos, algo de uma época 
passada - um profeta, talvez, que pode ou não pode ter 
sido autêntico. Quanto a outras almas, que têm pouca 
compreensão de assuntos espirituais, Eu não Existo. Eu 
Sou um produto da imaginação, uma criatura criada nas 
mentes das pessoas fervorosamente devotas, que estão 
agarradas a um fio de esperança de que um novo mundo 
existe depois deste. Deixem-Me assegurar-lhes: Deus é 
Deus. A Humanidade foi criada por Meu Pai Eterno, 
porque era parte de Seu Plano para o universo eterno. 
Tudo Foi, É e Será, pelo Comando e Vontade Daquele, 
que É e que Será. Todos se curvam diante de Deus, 
incluindo os Seus inimigos, no mundo criado por Meu Pai.  
Como o homem se torna mais servilmente dedicado a 
tudo o que vê, toca e sente por seu corpo físico - sua 
espiritualidade se torna estéril. Quando vocês acreditam 
que tudo começa e termina neste mundo, vocês estão 
dizendo que Eu não Existo. Vocês Me negam, o Filho do 
homem, enviado para salvá-los do engano do diabo. Eu 
Sou do Meu Pai. Eu fazia parte de Seu Grande Plano 
Divino. Somos todos um, mas vocês, Meus amados filhos, 
viveram em um deserto desprovido de vida e na 
ignorância do que significa Minha Divindade. Meu Reino é 
perfeito e foi criado por Meu Pai. A raça humana era 
perfeita, até que foi destruída pelo maior pecado aos 
Olhos de Meu Pai - o pecado do orgulho. Sejam 
cautelosos com o pecado do orgulho, que cresceu por 
causa do amor-próprio de Lúcifer. Lúcifer, o mais alto 
entre a Hierarquia de Meu Pai, acreditou que, porque 
ele tinha o livre arbítrio, poderia fazer qualquer coisa 
que quisesse, mas ele não conseguiu entender isso. A 
ele não foi dado só o Dom do livre arbítrio, mas a 
confiança do Meu Pai. Meu Pai mostrou total 



O Livro da Verdade 

www.jesusfala.org/O_Livro_da_Verdade.pdf 493

confiança em toda a Sua Criação. Infelizmente, isso 
não foi correspondido.  
Quando a confiança é quebrada, geralmente é porque o 
culpado permitiu o orgulho ditar seus pensamentos, mente 
e ações. Uma vez que o orgulho define em sua alma, 
vocês criarão, imediatamente, uma distância entre vocês e 
Aquele, Que os criou a partir do nada, mas um punhado 
de argila. Ele moldou-lhes e deu-lhes Presentes (Dons). 
O orgulho é a maior ameaça para a Humanidade, 
porque ele os convence de que vocês têm mais 
conhecimento do que Deus. Se vocês acreditam nisso, 
então vocês não são dignos de falar em Seu Nome. E 
quando fizerem isso, irão criar um ambiente em que 
todos os pecados serão aceitos como uma coisa boa. 
Quando isso acontece, vocês não só vão enganar os 
outros, mas também a si mesmos.  
Seu Mestre, seu amado Jesus 
 
1184. Um mundo perfeito vai substituir tudo 
o que está manchado e corrompido  
Recebido domingo, 27 de julho de 2014, 15:15  
 
Minha muito amada filha, a Minha Paz será sua em 
breve e a todos os que servem a Mim, Jesus Cristo, nesta 
vida, dada ao mundo pelo Poder de Meu amado Pai.  
Eu abençoo todos, que tentam manter-se fieis a Minha 
Palavra e, principalmente, a todos aqueles, que estão 
sedentos dela. Embora vocês possam pensar que as 
pessoas de todas as outras religiões, incluindo 
aqueles que não acreditam em Meu Pai Eterno, ou 
aqueles que não aceitam a Mim, Jesus Cristo, o 
Salvador do mundo, estão perdidos, isso é incorreto. 
Cada alma que tenta buscar a perfeição espiritual e que é 
ignorante da Verdade, é amado por Meu Pai, Que é Todo-
Amoroso, Todo-Poderoso e Perfeito em tudo o que faz.  
A raça humana é imperfeita por causa do pecado e ainda 
assim, cada homem foi criado à Imagem Daquele, que lhe 
deu vida. Como tal, cada homem, mulher e criança se 
tornará perfeito, tanto em corpo e alma, de novo, uma 
vez que o flagelo do pecado será erradicado. Quando 
os inimigos de Deus são banidos e quando a 
imperfeição do corpo e da alma não criam mais 
obstáculos entre o homem e Deus, tudo vai estar 
como Um com o Meu Pai. O Novo Reino, que consiste 
em Céu e Terra, vai se tornar um. O homem se tornará 
Um em Deus, através de Mim, Seu Filho Unigênito e 
Seu Plano para o mundo será concluído.  
Vocês nunca se sentirão completos, porque uma vez que 
o pecado existe, ele provocará a separação de Deus. Mas 
virá o tempo quando toda a tristeza, que mancha a 
Terra, será exterminada. Amor e alegria emergirão e um 
mundo perfeito vai substituir tudo o que está manchado e 
corrupto. Só então toda a Criação de Deus se tornará 
inteira de novo. Seu Jesus 
 
1185. Eu fui ridicularizado, caluniado e 
acusado de ser imoral, um mentiroso e um 
herege  
Recebido segunda-feira, 28 de julho de 2014, 21:00  
 
Minha muito amada filha, quando Eu olho para os filhos de 
Deus, Meu Coração explode de amor que é tão suave, 
tanto para um bebê recém-nascido, assim como para um 
homem de 100 anos de idade. Não há nenhuma diferença. 
Cada um é filho de Deus, feito com cuidado no ventre da 
sua mãe, de acordo com a Santa Vontade do Meu Pai. 
Vejam que, tudo o que foi criado a partir do início ao 
fim, foi e sempre será de acordo com a Santa Vontade 
de Deus. Portanto, não importa quem você é, quais 
sejam suas aflições, qualquer que seja a indignidade 
que tenha que suportar, quando é expulso pela 
sociedade, devido à sua raça, credo, sexo ou cor - 
saibam que todos são preciosos aos Olhos de Deus. O 
pecado é a única coisa que o separa Dele.  
É o perseguido entre vocês, que invoca o Meu Amor e 
Meu Sofrimento. Seu sofrimento é Meu. Eu procuro os 

solitários e aflitos, que sofrem terrível discriminação - os 
banidos de suas sociedades - e os atraio para Mim em 
primeiro lugar. Sobre eles Eu derramarei a Minha 
Misericórdia primeiro. Se você for rejeitado pelos outros 
e tratado com desdém cruel nesta vida, então saiba 
que Eu Estou com você. A vocês foi dada a Cruz do 
Calvário e vocês são abençoados, apesar do que 
podem pensar. Seu lote é meu lote. Eu suportei 
discriminação durante Minha Vida na Terra. Eu fui 
ridicularizado, caluniado e acusado de ser imoral, um 
mentiroso e um herege.  
Não temam, quando são acusados injustamente de tais 
crimes, vocês são Meus - todos Meus. E Eu Sou seu.  
Seu amado Jesus 
 
1186. Eu nunca mudo. Nunca Me adapto a 
novas formas, porque Eu Sou como Eu 
sempre Fui e Serei. Eu Sou Eterno.  
Recebido quinta-feira, 31 de julho de 2014, 15:50  
 
Minha muito amada filha, cada visionário, vidente ou 
profeta, que vem de Mim, em breve enfrentará grandes 
provas, como nunca tiveram de suportar antes. 
Muitos, que reconhecem a sua autenticidade e que 
lhes têm sido leais, vão lhes virar as costas e eles 
serão deixados de lado, pois o espírito das trevas 
envolve nação após nação, e nelas o amor e a 
caridade desaparecerão. Homem contra homem, País 
contra País, homem contra Deus.  
Estes períodos de turbulência serão angustiantes para 
muitos e sua única fonte de conforto e força virá de Mim, 
mas só se vocês Me procurarem. Eu Sou sua rocha, a 
Rocha que é impenetrável, a Rocha que não pode 
desmoronar; a Rocha que vocês abraçarão, quando 
nada sólido sustentará as casas, que dão abrigo ao 
Meu Espírito. Edifícios que foram construídos para 
honrar-Me, desmoronarão. Alguns serão transformados 
em outros edifícios, que serão utilizados para outros fins, 
mas não para honrar-Me.  
Eu sou a Rocha sobre a qual a Igreja foi construída e 
Eu vou permanecer para a eternidade. Muitos vieram e 
Me procuraram, e Eu dei-lhes a Vida. Outros vieram, mas 
não conseguiram encontrar-Me, porque seus corações 
teimosos estavam com falta de amor e generosidade de 
espírito. E agora, quando tudo o que Eu lhes ensinei 
será desafiado e a base, sobre a qual a Minha Igreja foi 
construída, será abalada, além da sua compreensão, 
ainda Eu permanecerei sólido como a Rocha, que Eu 
Sou, e vocês virão a Mim, buscando consolo, força e 
coragem. Eu responderei a cada um de vocês, pelo 
derramamento das grandes Graças, que foram 
reservadas para vocês, para os tempos que estão por 
vir. Eu Sou a Igreja. Eu Estou presente na Igreja. O 
edifício é feito de pedra, mas Eu Sou a Rocha, sobre a 
qual o alicerce da Minha Igreja foi construída. Eu nunca 
mudo. Eu nunca Me adapto a novas formas, porque Eu 
Sou como Eu sempre Fui e Serei. Eu Sou Eterno.  
Minha Igreja permanecerá de pé, porque Eu Sou a Igreja, 
até o Fim dos Tempos. Seu amado Jesus 
 
1187. Muitos são chamados, mas poucos 
são os escolhidos para permanecerem fiéis 
a Mim  
Recebido sábado, 2 de agosto de 2014, 10:16  
 
Minha muito amada filha, seguindo-Me nesta, Minha 
jornada final, para cumprir o Pacto do Meu Pai, pode 
ser comparada com um grupo de alpinistas, subindo 
uma montanha. Saibam que esta é uma montanha alta, 
um terreno difícil e cheio de obstáculos, que irá 
apresentar problemas até mesmo para os alpinistas 
mais experientes, porque apresentará reviravoltas 
surpreendentes e inesperadas e virá em todos os 
níveis e em cada esquina. Aqueles, que confiam no que 
Eu digo e que Me seguem, com um coração aberto e 
disposto, encontrarão esta jornada mais fácil do que 
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outros. No entanto, muitos dos que estiverem 
confiantes no início desta jornada, podem andar muito 
depressa e dar grandes saltos, na tentativa de subir 
até o topo. Estas são as pessoas, que mais vão cair e 
sua caída ao fundo será a mais dolorosa.  
Outros, que não são alpinistas experientes, mas que 
seguem claramente as instruções dadas a eles por 
Aquele que os leva, em muitos casos, chegarão ao 
topo primeiro. Sua confiança, sua paciência e sua 
vontade de atingir o auge, a todo custo, irá proporcionar-
lhes grande energia e entusiasmo, que irá sustentá-los em 
sua ascensão ao topo. Aqueles, que não param 
regularmente para beber, para saciar sua sede, ficarão 
desidratados, e aqueles, que esquecem de levar comida 
com eles, vão sentir dificuldades de manter a sua força.  
Cada passo dessa jornada apresenta novos desafios, 
curvas perigosas e pedregulhos quase impossíveis de 
escalar. Será necessária uma pessoa muito forte, de 
mente e corpo sãos, para se manter na linha na subida ao 
topo. Eles serão distraídos por outras pessoas, que 
perderam a fé na sua própria capacidade de percorrer seu 
caminho até a montanha, e eles vão sempre tentar 
arrastá-los para longe da sua tarefa.  
E haverá os, invejosos daqueles, que estão a fazer 
grandes progressos, e vão tentar a atrapalhar os 
alpinistas, colocando armadilhas e outros obstáculos à sua 
frente, a fim de atrasá-los. Essas almas desiludidas e 
invejosas vão fazer tudo o que puderem, para parar os 
alpinistas determinados e dedicados de chegarem ao 
topo. Eles vão inventar mentiras, para tentar convencê-los 
a desistirem da sua jornada, a irem embora, por receio de 
grandes perigos, que podem haver na frente. Eles lhes 
dirão, que o líder dos alpinistas não está apto para levá-
los até o topo, e que por isso, eles estarão em grande 
perigo, e se forem tão tolos a ponto de continuarem, eles 
vão dizer que é uma viagem perigosa e árdua.  
E assim continuará, desta Minha Jornada, até o Dia em 
que Eu voltarei. Muitos são chamados, mas poucos são os 
escolhidos, para permanecerem fiéis a Mim. Alguns são 
chamados e Me seguem, mas, em seguida, Me traem. 
O ódio que têm por Mim é o pior de todos, pois estes 
são aqueles, que Me trouxeram almas ao longo desta 
jornada, rumo à Salvação. Mas, quando eles 
sucumbem às tentações de Satanás, que planta 
mentiras terríveis em suas almas, eles serão os que 
irão afastar almas para longe de Mim.  
Apenas aqueles com uma alma humilde, coração 
terno, livre de malícia, orgulho e ego, terão sucesso 
em alcançar o topo da montanha. Quando esse dia tiver 
lugar, aqueles, que se afastaram de Mim e Me traíram, 
não encontrarão nenhum lugar para ir, porque o caminho, 
que levava até a colina, não existirá mais. Seu Jesus 
 
1188. Muitas pessoas se declaram Cristãs, 
mas elas não Me amam  
Recebido terça-feira, 5 de agosto de 2014, 14:16  
 
Minha muito amada filha, agora, que a Verdade do que 
está por vir se espalhou, a conversão Me segue em todos 
os lugares, onde Minhas Orações para a Humanidade são 
recitadas. Meus Remanescentes vão crescer e se 
multiplicar, assim como Meus inimigos. Aonde Meu 
Exército for, os inimigos desta missão o seguirão 
implacavelmente. Lutando, chutando e cuspindo veneno, 
vocês vão conhecê-los pelo mal, que transborda de suas 
bocas. Vocês conhecerão os Meus pela maneira com que 
eles serão vilipendiados em Meu Nome.  
Vocês nunca devem perder a coragem, diante do ódio! 
Vocês devem entender que quem está a trabalhar, nestes 
casos, e não reconhecê-lo, porque então vocês 
simplesmente vão capacitá-lo. A influência do maligno 
sobre os filhos de Deus está manifestada e testemunhada 
pelas divisões, que estão separando nações, 
assassinatos, perseguições e as tentativas de acabar com 
o Cristianismo.  
Muitas pessoas se declaram Cristãs, mas eles não Me 
amam. Elas Me insultam e Me trazem grande vergonha. 

Eles julgam os outros severamente e não sentem culpa ou 
remorso quando caluniam os outros, apenas um desejo 
ardente de causar ódio. Covardes, todos aqueles, que se 
escondem por trás de um véu de piedade religiosa e 
ousam declarar se o outro está apto a servir-Me ou não. 
Eles ousam impor aos outros os seus conhecimentos 
sobre o que eles acham que significa ser um Cristão, 
enquanto eles estão cheios de ódio por Mim. Nunca se 
envolvam com um homem com ódio em seu coração, 
quando ele diz que fala em Meu Nome! Ignorem-no! 
Rezem por ele! Porque, se vocês realmente Me amam, 
mostrarão compaixão por todos. Não julguem os outros, 
nem caluní-os ou espalhem mentiras sobre eles para, em 
seguida, ousarem dizer que vocês são Meus! Afastem-se 
de Mim! Logo estarão diante de Mim e serão solicitados a 
prestar contas de suas ações.  
O Cristianismo é a força da vida, que sustenta o mundo. 
Eu Sou a Luz, que divide o dia e a noite, e sem Mim, 
vocês vão lutar em vão. Eu os chamo, venham Comigo - 
ou não de todo! Seu Jesus 
 
1189. Mãe da Salvação: Meu Filho não 
enviou ninguém para afastá-los destas 
Mensagens  
Recebido quarta-feira, 6 de agosto de 2014, 13:00  
 
Meus queridos filhos, estejam conscientes daqueles que 
os perseguem em Nome do Meu Filho, Jesus Cristo, pois 
eles se escondem atrás de uma aparência de santidade. 
O maligno nunca se apresenta como ele realmente é, 
porque ele é muito astuto. Ao contrário: através das almas 
que ele influencia, ele se aproxima de vocês com uma 
fachada de amor, e muitos caem neste engano. As 
palavras que ele usa podem parecer suaves e sedutoras, 
mas vão deixar uma sensação desconfortável em sua 
alma.  
Quando Mensagens são dadas ao mundo pelo Comando 
do Meu Pai Eterno, elas nunca farão exigências a vocês. 
Elas nunca darão a um homem poder sobre vocês, para 
lhes encorajar a jurar lealdade a qualquer pessoa viva. 
Toda glória deve ser a de Deus. Ninguém pode prometer-
lhes a salvação, pois isso só pode vir de Deus. Vocês 
devem cuidar de suas almas, como lhes foi ensinado por 
Meu Filho, Jesus Cristo, e receber os Sacramentos! 
Aceitem os Presentes das Graças, dadas a vocês através 
de Mim, a Imaculada Virgem Maria, mas vocês não 
precisam da permissão de ninguém, para serem dignos de 
servir ao Meu Filho, nesta ou em qualquer outra missão, 
aprovada no Céu.  
Sejam cautelosos quanto aos inimigos do Meu Filho, pois 
eles estão por toda parte, fazendo tudo em seu poder para 
cegar a Humanidade da Verdade da Promessa do Meu 
Filho para vir novamente. Ele voltará em breve e então a 
Verdade será dada a conhecer e tudo o que Ele prometeu 
virá à luz. Até o Grande Dia do Senhor concentrem-se só 
em Meu Filho e coloquem toda a sua confiança Nele! Meu 
Filho não enviou ninguém para afastá-los destas 
Mensagens, as últimas da sua espécie, e qualquer um, 
que afirme o contrário, não vem Dele.  
Confiem, confiem, confiem na Misericórdia do Meu Filho! 
Ouçam o que Ele lhes ensinou - tudo está contido na 
Bíblia Sagrada. Sua Palavra é simples, não é complicada. 
Basta seguirem os Seus Ensinamentos, que se estendem 
por mais de 2.000 anos, e então vocês encontrarão a paz.  
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1190. Minha Palavra, eles vão dizer, causa 
tanta ofensa, que ela será considerada 
politicamente incorreta  
Recebido quinta-feira, 7 de agosto de 2014, 23:40  
 
Minha muito amada filha, não fosse Minha Paciência, 
Minha Punição seria infligida agora sobre os injustos, que 
açoitam a Minha Igreja na Terra.  
O ódio contra o Cristianismo está sendo infligido a vocês 
de três maneiras: A primeira é a apostasia global, que é 
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liderada pelo meu inimigo, que engana o mundo, em 
rejeitar tudo o que é de Mim e atirando-Me para um 
terreno deserto, deixando-Me apodrecer. A segunda 
acontece por causa do racionalismo e da interferência 
humana na Minha Palavra, espalhados pelos estudiosos 
da Minha Palavra, que não são preenchidos com o 
Espírito da Verdade, mas que são, ao invés, recheados 
com justiça própria, alimentada pelo orgulho. Eles 
acreditam que são tão versados em interpretar Meus 
Ensinamentos, que adicionam novos aditamentos e 
ajustam o que Eu ensinei, para atender às suas 
próprias necessidades egoístas. E há aqueles, cujos 
corações são feitos de pedra - frios, insensíveis e cheios 
de um ódio intenso e profundo por Mim e qualquer um que 
pratica o Cristianismo, para todos perceberem.  
A influência do diabo está manifestada de muitas 
maneiras, que o homem, por si só, será incapaz de 
suportar as exigências feitas a ele, por esses três grupos, 
que tentarão impedi-lo de proclamar a verdadeira Palavra 
de Deus. Minha Palavra, eles dirão, causa tanta ofensa, 
que ela será considerada politicamente incorreta, e 
este será o principal motivo para mudar radicalmente 
a face do Cristianismo. Só os simples, as pessoas cujo 
amor por Mim é comparado ao das crianças pequenas, 
serão leais a Mim, porque o resto estará muito ocupado, 
implementando as mudanças com relação à interpretação 
da Minha Palavra. E, durante todo esse tempo, os 
sacerdotes, a quem chamei para dar testemunho da 
Verdade, estarão se preparando para preservar a 
Verdade.  
Esconder a Verdade trará uma terrível escuridão. 
Alterá-la será uma paródia da Minha Crucificação. 
Apresentar um substituto para a Verdade é negar-Me 
completamente. No entanto, os maiores perpetradores 
serão aqueles, que se gabam de seus conhecimentos 
sobre Mim - sua santidade mascara falsidades e suas 
palavras e ações nunca os levarão a Mim, pois o Espírito 
Santo não estará presente em suas almas. Quando o 
Espírito Santo não estiver presente, eles - estes traidores 
da Minha Palavra - levarão a escuridão para outros, que 
adotam com entusiasmo as suas mentiras. Todas essas 
falsidades terão o sinal do maligno - o pecado do orgulho - 
a porta para o deserto. Uma vez que esta porta se abrir, 
todas as outras iniquidades fluirão através dela e as almas 
de todos aqueles, que sucumbem à heresia, se tornarão 
estéreis.  
Sem a Verdade, vocês viverão em um mundo, onde 
nada que ouvem lhes trará paz. Sem a Luz da Minha 
Presença, o sol não brilhará, ele ficará maçante e lânguido 
e em seguida, vai se tornar uma névoa, até que, pela mão 
do homem mortal, ele deixará de trazer luz, para que 
aqueles que têm olhos e que se recusam a ver, não verão 
mais, enquanto aqueles que virem e aceitarem o Espírito 
de Deus, verão. Seu Jesus 
 
1191. Mãe da Salvação: O humanismo vai 
se tornar o substituto do Cristianismo, 
onde nenhuma menção a Deus será 
proferida  
Recebido sexta-feira, 8 de agosto de 2014, 21:15  
 
Minha filha, como os Cristãos de todo o mundo continuam 
a ser perseguidos, escarnecidos e zombados, fiquem 
cientes também de que eles vão dividir-se entre si. Cada 
um à sua própria; cada um a seu próprio desejo e cada 
um à sua própria interpretação, sobre o que realmente 
significa servir o Meu amado Filho.  
Enquanto as pessoas estão assustadas com o terror pelo 
qual os Cristãos têm que viver diariamente, nas mãos de 
homens maus, elas devem saber que isso é apenas uma 
forma de flagelação, que aqueles, que proclamam a 
Palavra de Jesus, têm que suportar. Cada tentativa de 
minar o Cristianismo está sendo feito pelos governos, 
organizações de direitos humanos e outros poderes, que 
pretendem promover o bem-estar da Humanidade. O 

humanismo vai se tornar o substituto do Cristianismo, 
onde nenhuma menção a Deus será proferida.  
O humanismo, o racionalismo, usado pelo maligno 
para incentivar as pessoas a usar a ciência para minar 
a Divindade do Meu Pai Eterno, vai devorar o mundo. 
No exterior seus tons suaves vão convencer qualquer 
homem, que não tem amor em seu coração para Deus, 
que é mais desejável do que a Verdade. Para convencer o 
homem de que o humanismo é superior à Palavra de 
Deus, é o objetivo final dos inimigos do Meu Filho. O 
humanismo oferece uma cobertura de astúcia para os 
traidores dentro da Igreja do Meu Filho, que desejam ser 
vistos para ser carinhosos, atenciosos e vocal sobre as 
necessidades dos outros. Eles vão pregar o humanismo e 
todas as suas promessas vazias dos púlpitos das Igrejas 
Cristãs, até que, praticamente, nenhuma menção será 
feita da importância de salvar as suas almas. O pecado 
será descartado como sendo uma forma de evitar conflitos 
no mundo, mas não reconhecido como sendo uma coisa 
real.  
A maior decepção de todos os tempos desceu, e logo 
todos vocês vão achar que é difícil manter-se fiel à 
Verdade. A Verdade traz compreensão e uma percepção 
de que é preciso para alcançar a verdadeira paz e amor 
em sua alma. Isso significa que vocês vão conhecer o 
Amor, assim como a Justiça de Deus. Isso também 
significa que vocês vão estar cientes da Misericórdia de 
Deus.  
Quando qualquer menção do pecado for erradicada e 
quando a Igreja do Meu Filho não se refere mais à 
importância de salvar a sua alma, vocês vão saber, 
então, que os tempos estão sobre vocês e que o 
Tempo do Meu Filho está perto.  
 Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1192. Não perturbem os seus corações, 
discutem sobre Mim ou tentam Me enganar, 
porque isso não serve para nenhum 
propósito  
Recebido sábado, 9 de agosto de 2014, 17:43  
 
Minha muito amada filha, como as tempestades se 
enfurecem e como a paz entra em erupção, saibam que o 
tempo está se aproximando da Minha Intervenção para 
atacar. Os homens verão desordem, para onde quer que 
eles olhem e alguns vão dizer que o tempo é breve. Até 
que vocês vejam as guerras começarem em diferentes 
partes do mundo e quando novas doutrinas serão 
reunidas e espalhadas entre aqueles com fome espiritual, 
que serão os primeiros a agarrá-las como abelhas ao mel, 
só então vocês terão certeza de grandes mudanças, que 
irão precipitar a Segunda Vinda.  
As nuvens se ajuntarão antes das tempestades e as 
tempestades vão se enfurecer antes do raio final ser 
arremessado do céu. Os sinais estão ficando mais claros 
para aqueles com olhos que podem ver, mas o resto 
simplesmente acredita que há pouca justiça no mundo - a 
agitação é como antes - assim como sempre houve. Mas 
saibam que as profecias preditas ocorrerão e que elas 
serão testemunhadas por muitos, antes do Grande 
Dia.  
Não perturbem os seus corações, discutem sobre Mim 
ou tentam Me enganar, porque isso não serve para 
nenhum propósito, além de causar medo em seus 
corações. Incomoda-Me testemunhar divisão no mundo; 
dói-Me ver a maldade, que leva à morte de inocentes e 
sofrimentos infligidos sobre os mais fracos. Dói-Me ver 
tantos em trevas, que choram lágrimas de tristeza, porque 
eles não acreditam no futuro. Eles não crêem na Minha 
Promessa de recuperar Meu Reino e trazer glória à 
Humanidade. Oh! Como isso Me entristece e como Eu 
desejo trazer às almas o conforto do Meu Amor e a paz 
que Eu desejo trazer para o interior das suas almas!  
Quando as perturbações, que afligem o mundo, crescer 
em sua intensidade, vocês devem baixar todas as suas 
armas e deixar cada ação defensiva, que colocaram 
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diante de Mim, a fim de proteger a si mesmos e, em 
seguida, chamar-Me com esta oração.  
 
Cruzada de Orações (163): Livrai-me da perseguição  
 
Ó Jesus, preservai-me da dor da perseguição em 
Vosso Nome. Encarcerai-me no Vosso Coração.  
Livrai-me do orgulho, avareza, malícia, ego e ódio em 
minha alma. Ajudai-me a me entregar realmente à 
Vossa Misericórdia. Tirai meus medos. Ajudai-me a 
aliviar a minha dor e a afastar todas as perseguições 
para longe de mim, para que eu possa seguir-Vos 
como uma criança pequena, na certeza de que todas 
as coisas estão sob Vosso controle. Libertai-me do 
ódio, demonstrado por todos aqueles, que proclamam 
serem Vossos, mas que realmente Vos negam. Não 
deixeis que as suas línguas afiadas me açoitem ou os 
seus atos malignos me desviem do Caminho da 
Verdade. Ajudai-me a concentrar-me apenas no Vosso 
Reino por vir e a perseverar, com dignidade, contra 
quaisquer insultos, que eu possa suportar em Vosso 
Nome. Trazei-me a paz do espírito, a paz do coração, a 
paz da alma. Amém.  
 
Por favor, mantenham a calma, quando as tempestades 
ganharem impulso, pois se vocês não confiam em Mim 
totalmente, vocês vão vacilar, e sua dor vai se tornar 
insuportável, quando testemunham o mal aparecer como 
bom. Confiem em Mim! Nunca desviem dos Meus 
Ensinamentos e rezem com o abandono de sua alma, livre 
de malícia, que se espera de vocês como seguidores 
Meus. Quando vocês fizerem isso, vocês serão libertados 
e nada vai incomodá-los novamente. Seu Jesus 
 
1193. Peçam e vocês receberão. 
Permaneçam em silêncio, de boca fechada, 
e Eu não posso responder a vocês.  
Recebido domingo, 10 de agosto de 2014, 18:00  
 
Minha muito amada filha, a ondulação das ondas agitaram 
e na sua esteira virão muitas mudanças, como predito. 
Não tenham medo, porque muitas vezes Eu tenho 
dado a Minha Palavra, de que tudo vai acabar com 
Minha Grande Misericórdia, que levará cada alma para 
a Luz do Meu Amor e Compaixão. Tenham medo só da 
Minha Justiça, porque, quando for desencadeada, saibam 
que será para o bem dos outros e para a salvação do 
mundo, que isso será permitido. Eu realizo punições 
apenas para parar a propagação de ódio e para despertar 
dentro dessas almas, enegrecidas pela mancha do 
pecado, qualquer amor, que ainda possa permanecer 
dentro delas, para que elas venham a Mim.  
Por que os homens, e especialmente os homens devotos, 
acreditam que eles sabem mais do que Eu? E que são 
mais inteligentes do que Aquele, que os criou? Que sua 
avaliação racional de todas as coisas de Mim possa 
erradicar a Minha Presença? A arrogância e orgulho dos 
homens, em sua própria coragem, serão sua queda. O 
homem não tem nenhum poder, apenas este, que está 
dentro da sua alma. A fé, quando pura, é uma coisa 
poderosa, e é por meio da fé, e só pela fé, que Eu, Jesus 
Cristo, lhes trago esperança, amor e alegria. Só Eu posso 
capacitar o homem com grandes Dons, mas somente se 
ele Me pede por estes, senão, Eu não posso impô-las 
contra seu livre-arbítrio.  
Peçam e vocês receberão. Permaneçam em silêncio, de 
boca fechada, e Eu não posso responder a vocês, porque 
vocês não virem até Mim. Venham sempre a Mim e Me 
peçam por cada favor, e Eu o atenderei cada vez. Não 
virem as costas a Mim dizendo: “tudo vai ficar bem, a vida 
cuidará por si mesma.” A vida deve ser conquistada. A 
eternidade é um Dom de Deus e é dada para aqueles, que 
pedem por ela. Infelizmente, muitos vão desperdiçar a 
chance da Vida Eterna, porque eles acreditam que a 
Humanidade é mais poderosa do que qualquer Deus, que 
pode ou não existir. E assim, eles irão ditar o seu próprio 

destino e virar as costas para a Vida Eterna, por causa do 
pecado de orgulho. Tão teimosos eles são.  
Eles Me Negaram em suas vidas na Terra e eles Me 
negarão, quando Eu estiver diante deles, de braços 
estendidos, no Grande Dia. Eles vão virar as costas e 
caminhar para a cova dos leões, de onde eles nunca mais 
encontrarão um minuto de paz. Seu Jesus 
 
1194. O Cristianismo será odiado, porque 
será visto como bloqueio à liberdade 
pessoal  
Recebido segunda-feira, 11 de agosto de 2014, 19:36  
 
Minha muito amada filha, o mundo está repleto de uma 
nova forma de espiritualidade, que compreende a crença 
em um ser superior - o que chamam de cristo - mas não 
sou Eu, Jesus Cristo, o que se referem. Satanás, sob a 
forma de Lúcifer, conhecido como o Rei da Luz, é 
idolatrado não como uma entidade do mal, mas como 
alguém, que realiza um ato de Deus. Esta ideologia é 
favorecida por seitas secretas, que se propôs a destruir o 
Cristianismo. Muitos serão atraídos pelas práticas ocultas 
e mágicas, porque eles anseiam excitação. Depois 
levados, eles se tornarão peões e, com o tempo, 
possuídos pelo maligno.  
Muitas pessoas estão sedentas de satisfação espiritual e 
anseiam a paz. Qualquer ideologia, que pretende levá-los 
a auto-realização, paz, calma e uma compreensão mais 
profunda da sua Humanidade, será atraente para eles. 
Muitos, no entanto, vão detestar seguir-Me, Jesus Cristo, 
porque a sociedade Me condenou às entranhas da Terra. 
No entanto, eles vão ser apaziguados, quando forem 
alimentados com a falsa doutrina de que todos os 
caminhos levam a Deus. Isso é uma mentira, porque 
vocês só podem vir a Deus através de Mim, Seu único 
Filho, Jesus Cristo.  
Eu Sou Um Naquele, Que criou todas as coisas. Há um só 
Deus e Eu, Jesus Cristo, Sou o Verbo que se fez carne, 
para que a Humanidade pudesse se tornar inteira de novo. 
Sem Mim, vocês nunca serão realizados, nem nesta vida 
e nem na próxima.  
O mundo será informado, de que o objetivo mais 
importante para lutar é a liberdade - a liberdade a qualquer 
custo. Mas, para realmente honrar a Deus significa perder 
a sua capacidade de servir apenas os seus próprios 
interesses e, como tal, o Cristianismo será odiado, porque 
ele vai ser visto como bloqueio à liberdade pessoal. Servir 
a Deus, qualquer Deus, será o objetivo de muitas 
pessoas, que procuram a Verdade. Mas, quando Satanás 
é considerado pelo homem como ser divino, Deus - na 
Sua infinita Justiça - vai destruir os que honram a besta. A 
besta, que se esconde entre a elite e os poderosos, dá 
grande poder para aqueles, que espalham a mentira de 
que Eu, Jesus Cristo, não existo. Essa é a maior maldição 
infligida sobre a Humanidade por Satanás, e por causa da 
fraqueza do homem, ele cai nas mentiras, que saem das 
bocas dos ímpios.  
Há somente um Deus. Há apenas um caminho a Deus. 
Nenhum outro caminho, independentemente de quão 
brilhante pode ser apresentado a vocês, pode levá-los 
ao Pai, apenas o que vem através de Mim, Jesus 
Cristo, o Salvador do Mundo. Seu Jesus 
 
1195. Mãe da Salvação: O tempo para as 
profecias de La Salette e Fátima a serem 
cumpridas, está muito próximo  
Recebido quarta-feira, 13 de agosto de 2014, 14:39  
 
Meus queridos filhos, o tempo para as profecias de La 
Salette e Fátima a serem cumpridas está muito próximo! 
Vocês não devem temer estes tempos, mas sim abraçá-
los, pois saibam que o Pacto do Meu Pai será finalmente 
concluído, como era para ser. O Anticristo vai, 
finalmente, ocupar o seu lugar na Igreja do Meu Filho 
na Terra, e nada vai impedir que isso aconteça. Muitos 
vão negar as profecias, que Eu revelei para o mundo, e 
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eles vão fazer isso em seu próprio risco. Aqueles, que se 
recusam a aceitar as advertências, dadas para o mundo, e 
que seguem os inimigos de Deus, vão colocar suas almas 
em perigo, e é por essas almas equivocadas, que Eu lhes 
peço para rezar com fervor!  
A batalha para a raça humana e para a salvação de todos 
os filhos de Deus, está sendo travada no presente, e um 
grande dano está sendo infligido a todos aqueles, que 
permanecerem firmes à Verdade de tudo o que Meu Filho 
revelou para o mundo. Vocês nunca podem pegar uma 
parte da Sua Palavra ou da Bíblia Sagrada e depois 
descartá-la em favor de algo, que pode fazer vocês se 
sentirem mais confortáveis. A Verdade nunca é fácil de 
aceitar, pois pode causar medo nos corações, e mesmo 
dos Cristãos mais bravos e mais corajosos. A Verdade é 
sempre rejeitada e quando os espinhos foram colocados 
sobre a Sagrada Cabeça do Meu Filho, Jesus Cristo, os 
sacerdotes e os anciãos desta época estavam rezando no 
templo, dando glória a Deus, enquanto seus 
companheiros O amaldiçoaram, e Ele morreu na Cruz. 
Este foi o jeito como foi, então, e este será o jeito que vai 
ser, quando o mundo revida contra a Palavra de Deus e 
transforma-la de dentro para fora e de cabeça para baixo. 
Eu os exorto, queridos filhos, para aceitar a Verdade, pois 
será o meio pelo qual vocês vão marchar com mais 
facilidade para o Reino da Nova Era. Sem reconhecer o 
que está sendo dito agora, muitas almas cairão em erro e 
abraçarão a besta. Eles vão abandonar cada direito civil 
individual e a liberdade, quando eles idolatram os inimigos 
do Meu Filho, até que, finalmente, eles vão entregar as 
suas almas ao diabo.  
Medo da Verdade pode levar a ressentimentos, porque ela 
pode ser muito difícil de engolir. Ressentimento levam à 
raiva e raiva leva ao ódio. O ódio contra esta missão, e 
contra toda outra missão, antes desta, vai aumentar, e os 
que Me amam, a Mãe de Deus, serão encorajados a 
denunciar. Como isso Me entristece, quando Meu Nome é 
usado para insultar a Palavra de Jesus Cristo, o único 
Salvador da Humanidade! Confusão será descarregada 
sobre Meus grupos Marianos, de modo que eles vão 
começar a duvidar das advertências, que Eu fui 
instruído a apresentar ao mundo em La Salette e 
Fátima. As pessoas vão evitar o que Eu disse e eles 
acreditarão que as profecias dadas devem ser para 
outro tempo no futuro distante.  
Quando todos tumultos entram em erupção e quando a 
doutrina, contida no Livro do Meu Pai, for re-escrita e 
apresentado ao mundo como sendo autêntica, apenas 
aqueles com verdadeiro discernimento vão entender a 
Verdade. Vocês devem rezar muito, para a sobrevivência 
da Igreja do Meu Filho, o Seu Corpo na Terra, para que 
Ele não será descartado e jogado fora para os cães. 
Quando esse dia tem lugar, a Justiça de Deus vai intervir 
e a Humanidade vai entender, finalmente, o que significa 
ser mergulhado na escuridão. O dia, em que a Luz de 
Deus será extinguida, é o momento em que todas as 
coisas serão cumpridas, conforme profetizado.  
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1196. Sempre tenham cuidado com as 
divisões, que testemunham no mundo  
Recebido quarta-feira, 13 de agosto de 2014, 16:03  
 
Minha muito amada filha, a fúria de Satanás nunca foi tão 
intensa, como ele inflige sofrimento de todo tipo sobre os 
filhos de Deus, em todos os cantos do mundo. Quanto 
maior o rompimento, maior é a sua presença e influência. 
Mas ele não tem poder próprio, e é somente através da 
influência, que ele afirma sobre aqueles, que estão 
abertos a ele, que ele pode fazer tais perseguições 
diabólicas. Quanto mais almas ele capturar, pior será a 
perseguição e mais ele os atormentará. Quando as 
pessoas, que são leais a Mim, o deixam criar confusão e 
desespero em seus corações, o veneno, que ele derrama 
adiante, é do pior tipo. É então que eles se voltam uns 
contra os outros, lutam, se dividem, até que destroem uns 
aos outros.  

Tenham sempre cuidado com as divisões, que 
testemunham no mundo, seja na política, na religião ou 
entre Meus seguidores, pois estarão sempre enraizadas 
no refúgio da besta, cujo reino sobre a Humanidade 
chegou ao fim. No entanto, ele não vai parar nem por um 
segundo em seu plano para destruir toda a fidelidade a 
Mim, Jesus Cristo.  
É só quando vocês aceitarem a Minha Palavra, como Eu 
lhes dou agora, que vocês encontrarão a graça de pedir-
Me para guiá-los através deste campo minado e 
desonesto. Nenhum de vocês é forte o suficiente em sua 
fé, para lutar contra a influência do mal. Sem a oração 
cotidiana, na qual vocês pedem Minha ajuda, não serão 
capazes de manterem-se próximos ao Meu Lado. Mas 
quando Eu conceder essas graças sobre vocês, vocês se 
tornarão corajosos e terão a força para permanecerem 
fieis a Mim. Só então a Verdade vai sustentá-los.  
Seu Jesus 
 
1197. Aqueles, que interferem na Vontade 
de Deus em Seu Plano, para salvar almas, 
vão incorrer na Ira do Meu Pai  
Recebido quinta-feira, 14 de agosto de 2014, 15:00  
 
Minha muito amada filha, Eu desejo para torná-lo 
conhecido, que aqueles, que interferem na Vontade de 
Deus em Seu Plano, para salvar almas, vão incorrer na Ira 
do Meu Pai.  
Quando ao homem é dado um grande Dom, através da 
Divina Vontade do Meu Pai Eterno, e em seguida, é 
devolvido, Meu Pai chora. Mas, quando um homem 
tenta impedir, danificar ou interferir em Meu Plano 
para completar o Pacto do Meu Pai, para trazer a 
salvação para o mundo, este homem vai sofrer muito 
por isso. Quando um homem crê em seu próprio poder 
sobre o de Deus, ele será deixado impotente. E, quando 
um homem Me abraça, assim como Judas fez, Me diz 
que Me ama, Me beija no rosto, e depois Me trai, ele 
não é melhor do que aquele, que Me entregou para os 
Meus carrascos.  
Eu trago à Humanidade grandes graças nestes tempos. 
Eu trago ao homem grandes Dons através desta missão, e 
o que ele faz? Ele cospe no Meu Rosto, tão cheio de 
inveja, rancor e ódio está sua alma. Aqueles, que fazem 
isso, serão oprimidos com uma profunda tristeza, a cargo 
de uma solidão, que nunca experimentaram antes. Eles 
vão sofrer a dor da separação de Deus nesta vida, na 
Terra, e quando isso acontecer, eles saberão que isso foi 
causado por causa da sua traição a Mim, Jesus Cristo, 
seu único Salvador. Eles também vão entender toda a 
extensão, no entanto, da Minha Grande Misericórdia, 
porque, dando-lhes este sofrimento na Terra, Eu estou 
dando-lhes a oportunidade de se arrependerem e se 
tornarem inteiros de novo. Quando eles aceitarem a Minha 
Vontade, com dignidade, Eu lhes trarei a vida em Meu 
Novo Reino.  
Acordem todos vocês, e entendam que Meu único desejo 
é encantar vocês em Meus Braços amorosos! Eu não sou 
seu inimigo - Eu os amo e os desejo com um desejo, que 
vocês são incapazes de compreender. Eu envio profetas, 
não para assustá-los, mas para divulgar a Verdade, 
para que Eu possa trazer Salvação Eterna para todos, 
e especialmente para os mais indignos de todos.  
Venham! Ouçam o Meu Chamado! Meu Plano será 
realizado, não importa o quanto vocês se oponham a ele. 
A Verdade plena, do que é necessário para que vocês 
possam recuperar o seu direito, dado por Deus, à sua 
herança, será divulgado em breve. Quando eu vier com 
esta notícia, vocês devem acolhê-la, ou vão perder a sua 
alma.  
Seu Amado Jesus 
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1198. Mãe da Salvação: Vocês talvez não 
encontrem o Meu Filho fisicamente, mas 
vocês vão conhecê-Lo em todos os 
sentidos  
Recebido sábado, 16 de agosto de 2014, 20:15  
 
Meus queridos filhos, muitas pessoas procuram o Meu 
Filho, Jesus Cristo, em algum momento de suas vidas. 
Quando uma alma descobre o Meu Filho, é uma jornada 
de caminhos diferentes e de diferentes etapas, que serão 
percorridos. Quando vocês se tornarem próximos do Meu 
Filho, vai ser uma luta, e por isso vocês devem esperar 
isso. Quanto mais se aproximarem Dele, mais 
semelhantes tornar-se-ão a Ele e Seus Traços se tornarão 
familiar para vocês. Vocês talvez não encontrem o Meu 
Filho fisicamente, mas vocês vão conhecê-Lo em todos os 
sentidos. O Seu Amor vocês vão sentir. Sua dor se tornará 
sua. Sua gentileza será compartilhada com vocês e a 
alegria, que Ele experimenta, por causa do Seu Amor 
incondicional pela Humanidade, se tornará sua. Sua 
Paciência será inculcada em suas almas e Sua Palavra 
será entranhada dentro de vocês e com um entendimento, 
que lhes será dado pelo Espírito Santo.  
Quando vocês realmente amarem o Meu Filho, vocês 
vão se tornar humildes como Ele e com um ardente 
desejo de servi-Lo, custe o que custar. Algumas almas 
alcançam o caminho espiritual de perfeição ao longo do 
tempo, mas elas não irão completar esta viagem, a menos 
que entreguem toda a sua confiança em Deus. Se uma 
alma vacila ao longo do caminho, a ela serão dadas as 
graças para se levantar e continuar sua jornada. Mas, se 
uma alma compete com o Meu Filho, e se considera digna 
de desafiar o Verbo feito Carne, então ela se separa de 
Deus.  
A pessoa que encontra Jesus nesta vida na Terra e que O 
serve fielmente, terá paz. Só um pouco neste mundo vai 
satisfazê-lo novamente. Se uma alma, tendo-se tornada 
íntima com Meu Filho, depois se separa Dele novamente, 
suportará uma dor terrível. Tê-Lo conhecido e vivido 
dentro de Seu Coração - essa dor da separação do 
Meu Filho é a pior dor, que o homem conhecerá.  
Quando vocês forem tentados a desafiar os Ensinamentos 
de Cristo, ou quando forem intimidados a rejeitá-Lo, de 
qualquer forma, saibam que nada deste mundo nunca lhes 
trará a paz, o amor ou a alegria, que vem de Deus.  
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1199. Preocupem-se, primeiro, com a sua 
própria alma, depois rezem pelos outros  
Recebido domingo, 17 de agosto de 2014, 17:18  
 
Minha muito amada filha, que não haja divisão entre Meus 
seguidores nesta missão para salvar almas, pois esta é a 
vontade daquele, que Me odeia. Quando Meus amados 
seguidores Cristãos se dividem, e quando eles lutam entre 
si em Meu Nome, isso traz-Me grande tristeza. Minha 
tristeza é agravada, quando aqueles, que proclamam a 
Minha Palavra, em seguida a negam, causando danos a 
terceiros através de meios cruéis, a fim de infligir veneno.  
Todos os filhos de Deus são iguais aos Meus Olhos. 
Saibam que os bons não estão imunes às tentações de 
Satanás, enquanto aqueles com desespero e ódio em 
seus corações não estão imunes aos Meus Dons. Cada 
um de vocês é um pecador. Não venham nunca diante de 
Mim e Me dizer que uma alma não é digna de Mim! Não 
denunciem uma outra pessoa diante de Mim e declarar 
que ela é má; pois quem é você? Apenas um pecador, 
aos Meus Olhos!  
O mundo está cheio de amor. Mas também é cheio de 
ódio e indiferença por Mim, Jesus Cristo, por causa da 
existência do pecado. Somente quando o pecado for 
erradicado, o mundo se tornará inteiro. Então vocês 
devem se preocupar com sua própria alma primeiro, 
depois rezem pelos outros! Quando vocês fizerem isso, Eu 
derramarei Minha Misericórdia sobre todos vocês. O 
homem, que se exalta diante de Mim e fala mal de outro 

homem, virá por último diante do assento do Meu 
Julgamento, enquanto o homem, que se humilha diante de 
Mim virá primeiro.  
Quando vocês vão, realmente, aceitar os Meus 
Ensinamentos? Por que vocês dizem que são Meus, 
quando mostram ódio pelos outros? Vocês nunca vão se 
tornar dignos do Meu Reino, até que descartem o seu 
manto de auto-justiça e sua armadura de orgulho.  
Seu Jesus 
 
1200. O mundo está à beira de grandes 
mudanças  
Recebido segunda - feira, 18 de agosto de 2014, 18:47  
 
Minha muito amada filha, quando os filhos de Deus 
testemunharem conflitos no mundo e terríveis atrocidades 
cometidas, em nome da justiça, então saibam disso: o mal 
gera o mal. Faça aos outros e o mesmo será feito a você. 
Minha Justiça é inerente e a Minha Misericórdia é 
abundante, enquanto Meu Castigo, quando recai sobre 
os homens ingratos e malvados, deve ser temido.  
Eu não inflijo dano a qualquer homem, pois isso não é o 
que vem de Mim. Mas, quando o mal é infligido sobre os 
filhos de Deus, e quando a maldade se espalhar, Eu 
derramarei a Minha Justiça, e não deixem ninguém na 
dúvida: estes tempos já estão sobre vocês. A maldade é 
derivada do pecado. Almas, que sucumbem ao pecado, 
devem sempre tentar redimir-se rapidamente aos Meus 
Olhos. Caso contrário, o pecado acumula e se vocês têm 
duvidas do domínio que Satanás tem sobre as almas, que 
estão cheios de ódio e violência, então vocês devem 
saber que é extremamente difícil libertar essas almas do 
seu controle.  
Uma vez que Satanás infesta uma alma, ele vai 
constantemente atormentará essa pessoa, até sua mente, 
seus atos e suas ações estarem em união com o maligno. 
A alma infestada, finalmente, torna-se possuída e só Eu, 
Jesus Cristo, posso libertá-la alma através do exorcismo. 
A alma pode ser possuída muito rapidamente, mas pode 
levar anos para libertá-la das garras da serpente. Então, 
quando Meu Castigo for sentido, será para erradicar o mal 
e punir os responsáveis, que roubam as vidas dos outros. 
Eu punirei aqueles, que tiram a vida do corpo e a vida da 
alma. Nenhum malfeitor será invisível, pois Meus Olhos 
vêem tudo.  
Vocês sabem do Meu Amor. Não tenham dúvida quão 
grande é a Minha Misericórdia. Mas, o homem mortal não 
tem conhecimento da Ira de Deus, porque isso não é algo 
que tenha sido dito. A Ira de Deus é real. Vocês acreditam 
que Ele permitiria que Satanás destruísse os Seus filhos 
e, em seguida, sentar e assistir isso? Vocês crêem que 
Ele não puniria as almas, que se rendem a todos os 
caprichos e desejos de Satanás? Enquanto boas almas 
morrem, elas terão vida (eterna). Enquanto as almas 
malvadas vivem, não terão vida (eterna).  
O mundo está à beira de grandes mudanças, e tudo o que 
Deus predisse, acontecerá. Tudo o que Ele disse que 
aconteceria, acontecerá. E embora Eu lhes tenha dado os 
profetas para alertá-los, vocês ainda não escutam. Vocês 
rejeitaram as muitas revelações privadas, dadas ao 
mundo, para que a Humanidade estivesse preparada. 
Ainda assim, vocês não deram ouvidos.  
Vocês devem rezar, para que a escala da destruição no 
mundo seja diluída, pois se vocês testemunhar o que está 
no futuro, vocês cairiam aos Meus Pés, implorando por 
Misericórdia! Aqueles, que não conseguirem manter a 
Palavra de Deus viva em Minhas Igrejas na Terra, serão 
responsáveis pela perda de muitos milhões de almas, que, 
de outra forma, seriam salvas.  
É uma vergonha aos que Me chamam de serem seus, 
quando, por um lado, proclamam uma parte da 
Verdade, mas por outro lado Me amaldiçoam! A dor e 
tristeza, suportados por Mim, por causa do pecado, e da 
separação do homem de seu Criador, está chegando ao 
fim, pois o Meu Tempo é agora. Na batalha final pelas 
almas, saibam que, conforme o mal aumenta, o Castigo 
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de Deus será dez vezes maior do que o que é infligido 
pelo homem malvado sobre os seus irmãos e irmãs!  
Não tenham medo do Meu Amor, mas tenham medo da 
Minha Justiça!  
Seu Jesus 
 
1201. Mãe da Salvação: Nenhum homem 
tem a autorização de prejudicar outro 
homem em Nome de Deus  
Recebido quinta-feira, 21 de agosto de 2014, 16:25  
 
Meus queridos filhos, quando um homem persegue outro 
e faz com que ele sofra, o Espírito de Deus não pode 
permanecer em sua alma, pois é o maligno que reside 
dentro dela. Quando um homem persegue o outro, faz-lhe 
mal, seja espiritual ou fisicamente, e depois justifica suas 
ações, dizendo que ele está defendendo a Palavra de 
Deus, saibam que este é o pior pecado, porque insulta a 
Divindade de Deus!  
Nenhum homem tem a autorização de prejudicar outro 
homem em Nome de Deus, pois isso nunca seria 
tolerado, nem permitido, por Meu Filho, Jesus Cristo. 
Como as calamidades no mundo aumentam, assim será 
cada ato malvado ser aceito por aqueles, culpados de 
pecado terrível contra Cristo. Eles darão todas as 
desculpas para justificar suas más ações e nenhum deles 
escapará do Castigo no Plano da Salvação de Deus. 
Lançam o mal sobre outra alma, e este homem terá 
que responder por seus pecados contra Deus, Sua 
Criação e cada filho Seu.  
Neste momento de grande engano, quando é difícil para 
os pecadores discernirem o certo do errado, é importante 
lembrar as Palavras do Meu Filho, Jesus Cristo. Atire a 
primeira pedra aquele, que não tiver pecado! A pessoa, 
que causa um sofrimento terrível aos outros, será julgada 
de acordo com suas ações.  
Neste momento vocês devem rezar pela Humanidade e 
pelas graças de discernir a diferença entre os pecados, 
que são cometidos contra a Humanidade, e aqueles 
contra Deus. Pecado é pecado, mas quando as más 
ações são realizados no Santo Nome de Deus, então 
graves conseqüências seguirão em seu rastro. Como o 
ódio se espalha, assim também será o Amor de Deus 
espalhado pelas almas dos mansos e humildes, pois eles 
carregam a tocha da Salvação contra um fundo de 
escuridão. Somente pela Graça de Deus, o homem pode 
ser salvo do pecado, e será através dessas almas, que 
amam a Deus incondicionalmente, que aquelas almas que 
erram podem ser salvas.  
Vocês devem rezar, rezar, rezar pelos pecadores, em 
todos os lugares, porque a escuridão cega-os para a 
Verdade. Sem a Verdade, o mundo mergulha em 
completa escuridão. Meus queridos filhos, rezem, para 
que vocês possam suportar a feiura, que o pecado traz em 
suas vidas! Rezem por aqueles, que perseguem os filhos 
de Deus, para que possam encontrar em seus corações 
para demonstrar amor e compaixão para com os outros! 
Rezem pela salvação das almas e, especialmente, por 
aqueles, que têm permitido ao ódio nublar seus corações 
e que têm mais necessidade da Misericórdia de Deus!  
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1202. Eu vou armar Meus Anjos e os 
escolhidos, para travarem a batalha com 
aqueles, que Me denunciam  
Recebido sábado, 23 de agosto de 2014, 20:00  
 
Minha muito amada filha, dois sinais se tornarão evidentes 
à medida que a multidão de almas escolhidas aumenta, 
para Me ajudar na recuperação do Meu Reino na Terra. O 
primeiro sinal relaciona-se com a arrogância das almas na 
Minha Igreja na Terra, onde o raciocínio humano, a 
inteligência e a ambição vão destruir a verdadeira fé dos 
Meus servos sagrados. Orgulho e arrogância, juntamente 
com um desejo inato de experimentar uma fé mais 
profunda, que estará sempre fora do seu alcance, 

resultará em uma falsa igreja da escuridão. Ela produzirá 
uma sublime hierarquia, que gerará inverdades e uma fé 
estéril.  
O segundo sinal refere-se aos corpos humilhados: o corpo 
humano - um Dom sagrado de Deus - será reduzido a um 
mero veículo, utilizado para adorno mundano, onde 
nenhum respeito será lhe mostrado. A falta de moralidade 
resultará em uma falta de respeito para com o corpo 
humano, incluindo o abuso do corpo, que será usado 
como um meio de participar de graves atos pecaminosos 
da carne. A falta de respeito pela vida humana também 
significa, que o assassinato se tornou tão comum, que 
muitos irão, finalmente, tornar-se completamente imunes 
ao horror da morte física nas mãos dos homens maus.  
A purificação dos homens continua, pois sem o sofrimento 
das almas dispostas a isso, muitas pessoas estariam 
perdidas. Só então, quando tudo parecer insuportável, 
terão aqueles, com o Selo do Deus Vivo, o alívio de seus 
sofrimentos, que arruinarão a Humanidade, incluindo o 
pecado, guerras, fome e doenças. Vocês nunca devem 
ignorar as guerras - embora possam ser pequenas - pois 
elas vão se espalhar. Nunca ignorem a falta da verdadeira 
fé em Minha Igreja, porque também se espalhará. Nunca 
ignorem o ódio entre as nações, que usam a religião como 
um meio de infligir terror entre os seus inimigos, porque 
isso também vai se espalhar, para devorar as almas 
daqueles, que Me amam. Nunca ignorem o ódio aos 
visionários de Deus e profetas escolhidos, porque se 
odeiam essas almas, então eles odeiam a Mim. Vocês não 
devem permitir que as suas línguas malvadas os tentem a 
se juntar a eles em suas tentativas ruins, para abafar o 
som da Minha Voz. Se vocês fizerem isso, então vocês 
também se tornarão tão infestados quanto eles estão.  
E, enquanto todos esses distúrbios ocorrem, Eu armarei 
Meus Anjos e os escolhidos, para travarem a batalha com 
aqueles, que Me denunciam. Então, assim como o mundo 
perde cada gota de dignidade que o homem conhece, a 
besta vai abrir o abismo e, em seguida, todos os inimigos 
de Deus vão se infiltrar na Minha Igreja. Mas, será de 
acordo com a vontade do homem, se ele está preparado 
ou não, para colocar-se com tais injustiças.  
Aqueles, que se levantarem e defenderem a Vontade de 
Deus, serão preenchidos com grandes Graças e, pela sua 
fé, vão expiar pelos pecados daqueles que são muito 
teimosos ou têm muito medo para resistir a tudo o que 
contradiz a Palavra de Deus. Quando todas as 
atrocidades aumentarem e quando o homem perceber que 
ele não tem a capacidade de combater ou controlar tal 
maldade, ele deve vir a Mim e dizer:  
"Jesus, livrai-nos, pecadores indefesos, de Vossos 
inimigos!"  
Só, então, Eu posso intervir, para diluir o impacto da 
violência, assassinato, ódio e guerras, causados pelo 
pecado do homem. Venham a Mim todos os dias e Me 
peçam pela Minha Misericórdia! Eu nunca abandono 
aqueles, que estendem a mão para Mim.  
Seu Jesus 
 
1203. Mãe da Salvação: Rezem pela paz no 
mundo  
Recebido domingo, 24 de agosto de 2014, 17:00  
 
Meus queridos filhos, Eu exorto vocês a rezarem pela paz 
no mundo, porque muito em breve muitos Países estarão 
envolvidos em guerras, que serão difíceis de conter e 
muitas vidas inocentes serão destruídas.  
A paz, que Eu lhes peço para implorar, de Meu Querido 
Filho, é para reduzir o impacto do ódio, semeado nos 
corações dos equivocados, que infligem terror sobre os 
outros. Paz, quando derramada sobre a Terra, através do 
Poder de Deus, dará uma visão de como vocês devem 
tratar uns aos outros, com amor e respeito, 
independentemente das suas diferenças.  
Eu lhes peço: rezem esta Cruzada de Orações, a Oração 
da Paz, a cada dia, para suas nações.  
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Cruzada de Orações (164): Oração da Paz para as 
Nações  
 
Ó Jesus, trazei-me a paz! Trazei paz à minha nação e a 
todos os Países dilacerados por causa da guerra e da 
divisão! Semeai as sementes da paz entre aqueles 
corações endurecidos, que causam sofrimento aos 
outros em nome da justiça! Dai a todos os filhos de 
Deus as Graças para receberem a Vossa Paz,  
para que o amor e a harmonia possam prosperar;  
para que o amor a Deus triunfe sobre o mal e que as 
almas possam ser salvas da corrupção de falsidades,  
da crueldade e da má ambição! Deixai a paz reinar 
sobre todos aqueles, que dedicam suas vidas à 
Verdade da Vossa Santa Palavra e aqueles, que não 
Vos conhecem ainda. Amém.  
 
A paz será sua, queridos filhos e lembrem que sem amor 
a Deus, vocês nunca poderão encontrar a verdadeira paz!  
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1204. Deus Pai: Eu vou enxugar suas 
lágrimas, unir o mundo e trazer a paz  
Recebido domingo, 24 de agosto de 2014, 17:15  
 
Minha querida filha, o homem, verdadeiramente, conhece 
a extensão do Meu Amor pelos Meus filhos? Será que ele 
sabe, que com o amor pode vir uma terrível dor? Amor, 
que é puro, pode criar uma grande dor, quando esse amor 
é repudiado.  
Eu amo Meus filhos, Minha Criação, Minha Carne e 
Sangue. Devido a isso, Eu sinto uma grande dor pela 
maneira em que o pecado criou a separação entre Meus 
filhos e Mim, seu Pai Eterno. Eu choro, quando vejo que o 
ódio, uns pelos outros, pode apodrecer em seus corações. 
Eu choro quando testemunho os pecados de luxúria, 
inveja, orgulho, ambição e seu desejo de superar uns aos 
outros, a dor e angústia, que eles infligem uns sobre os 
outros.  
Quando tiram a Vida, que Eu leguei ao homem, Minha Dor 
é tão grande, que Eu grito, com tanta angústia, que todo o 
Céu derrama lágrimas de tristeza Comigo. Meu Tempo é 
breve e quando ouvirem a respeito de guerras, 
epidemias, fome e que os terremotos aumentam com 
frequência, então saibam que vai ser a hora em que Eu 
direi - Basta!  
Eu vou banir os maus com apenas um sopro, os 
assassinos com apenas um sussurro e Meus inimigos, em 
um piscar de olhos. Então, declararei a hora, o tempo para 
o Meu Filho recuperar Seu Reino de Direito.  
Eu vou enxugar suas lágrimas; unir o mundo e trazer a 
paz; banir aqueles, que perseguiram Meus filhos e trazer 
para a Luz do Meu Reino aqueles, que sofreram em Meu 
Nome, porque eles serão exaltados no Meu Novo Reino 
na Terra.  
Preparem-se, Meus filhos, porque a vida alegre em Meu 
Novo Paraíso será sua em breve! O sofrimento nesta 
Terra será extinto e as lágrimas de tristeza serão 
substituído por lágrimas de alegria. Essa é a Minha 
Promessa. Então, quando vocês sentirem que não 
aguentam mais, saibam que o tempo está próximo para a 
Nova Era amanhecer.  
Seu Pai Eterno, Deus o Altíssimo 
 
1205. Quando uma pessoa diz que Me ama, 
ela vai fazer tudo de acordo com a Minha 
Santa Vontade  
Recebido segunda-feira, 25 de agosto de 2014, 19:05  
 
Minha muito amada filha, quando uma pessoa diz que Me 
ama, ela vai fazer tudo de acordo com a Minha Santa 
Vontade. Ela vai colocar tudo nas Minhas Santas Mãos e 
vai esquecer suas próprias necessidades e desejos. Então 
ela Me dirá "Jesus, tudo o que eu digo e faço seja de 
acordo com a Vossa Santa Vontade - faça comigo de 
acordo com a Vontade de Deus."  

O homem que vive em Mim e Eu nele, vai entregar tudo 
de acordo com aquilo, que dá Glória a Deus. Ele não terá 
motivos egoístas; nenhum desejo escondido, para agradar 
a si mesmo, e vai fazer tudo o que puder nesta vida, de 
modo que ele esteja em plena união Comigo. Ele vai 
entregar a Mim todos os pensamentos; cada movimento; 
cada passo e cada ação, para que Eu possa atuar dentro 
de sua alma. Ele confiará em Mim completamente, e 
saberá que tudo que Eu faço, tudo o que Eu permito e 
tudo que Eu realizo, a fim de purificar a Terra, terá apenas 
um objetivo, que é o de dar Glória a Deus.  
O homem, por conta própria, nunca poderá Me dar esse 
presente, a menos que ele permita que o Meu Espírito 
Santo resida dentro dele. Só então, ele poderá subir para 
a perfeição, que irá transformá-lo, de modo que o seu 
coração e alma se tornem entrelaçados Comigo. Então 
Eu posso, através da Minha Divindade, criar grandes 
milagres nessa alma, que, tendo confiado em Mim 
completamente, ainda vai manter o direito dado por 
Deus - que é seu livre arbítrio.  
Ao permitir a Mim, Jesus Cristo, residir em você, exigirá 
grande sacrifício de sua parte. Vocês devem deixar cada 
pensamento arrogante; cada fraqueza e cada grama de 
auto-piedade. Quando vocês vierem a Mim, e Me pedirem 
para lhes guiar, então, qualquer que seja o sofrimento, 
que cabia a você, será descartado. Nada irá incomodá-los. 
Vocês serão incapazes de sentir ódio pelos outros, 
inclusive àqueles, que lhes causaram grande dano ou 
sofrimento. Vocês vão perdoar facilmente, não ficará 
nenhum ressentimento em seus corações, pois em 
quaisquer circunstâncias difíceis, em que vocês podem 
ser envolvidos, vocês verão as coisas assim como Eu as 
vejo.  
Para se preparar para a vida em Mim, vocês devem 
lembrar-se de que tudo o que é bom vem de Deus. O 
homem, por sua própria inteligência e determinação, 
nunca poderá alcançar a paz, até o dia em que se oferece 
a Deus, na mente, corpo e alma. Ao oferecer a Mim, Jesus 
Cristo, o dom da sua total confiança, Eu vou residir nesta 
alma, e ele se tornará parte de toda a Minha Glória. Eu 
vou elevar tais almas. Que alegria inundará seus 
corações! O medo do desconhecido não vai incomodá-los 
mais. Desta forma, Eu vou preparar o mundo para 
Minha Grande Glória - Meu Novo Reino Glorioso, onde 
toda a vida será vivida, de acordo com a Vontade de 
Deus, assim na Terra como no Céu.  
Quando a Minha Vontade torna-se enraizada nas almas 
daqueles, que vivem suas vidas de acordo com cada 
desejo Meu, eles nunca mais experimentarão ódio em 
seus corações, ódio de qualquer espécie, pois isso seria 
impossível. Eu sou incapaz de ódio e se for permitido para 
Mim viver em sua alma, então nada pode permanecer 
dentro de você, que não vem de Mim. Seu Jesus 
 
1206. Eu vou intervir de forma que irá 
surpreender o mundo  
Recebido quinta-feira, 28 de agosto de 2014, 20:40  
 
Minha muito amada filha, Eu conheço os Meus e eles Me 
conhecem. Eles também conhecem quem são Meus, 
assim como conhecem aqueles, que não vêm de Mim. 
Aqueles, que são de Mim, são suaves de coração, cheios 
de amor por todos os pecadores, incluindo Meus inimigos, 
e cheios de humildade, pois sabem que não são nada sem 
Mim. Suas almas são livres de malícia, maldade, ódio e 
eles sofrem por causa disso. Eles brilham como faróis, 
suas almas são cheias da Luz de Deus. É esta Luz, que 
Satanás e todos os anjos caídos alvejam com todo tipo de 
tentação. Estas são as almas, as mais procuradas pelo 
maligno, e nos tempos, que estão por vir, elas serão 
seduzidas pelas mentiras. Alguns se afastarão da 
Verdade, completamente. Outros se agarrarão a ela, 
mas vão lutar para fazê-lo, enquanto aqueles, que têm 
a Graça da Divina Vontade de Deus em seus corações, 
jamais abandonarão a Verdade. O mundo vai se 
transformar em um grande campo de batalha, onde a 
confusão reinará, e as almas que são Minhas, enfrentarão 
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as maiores provações. É o desejo de Satanás, tirar de 
Mim, quem Me conhece. Estas são as almas, que estão o 
mais próximas do Meu Coração, pois elas representam o 
maior prêmio. Se essas almas caírem em erro, elas vão 
ser mostradas a Mim pelo Meu maior inimigo. Eu serei 
ridicularizado por causa destas traições e chorarei 
lágrimas amargas de remorso por estes pobres filhos de 
Deus. Mas saibam que: Eu vou lutar por essas almas. Eu 
vou intervir de forma, que irá surpreender o mundo, 
para que Eu possa tirá-los das garras do engano e 
eles saberão quando Eu fizer isso. Naquele dia, Eu 
vou perguntar-lhes novamente: "Vocês são de Mim ou 
não?". Então eles saberão que sou Eu, e Eu vou 
recuperá-los e levá-los para o Meu Novo Reino. 
Aqueles, que permanecerem fortes, por causa da sua fé 
inabalável na Minha Santa Palavra, levarão aqueles, que 
são de Mim. Será por causa dessas almas - Meus 
Remanescentes - que a Minha Misericórdia se 
estenderá muito e além do que é visível ao olho nu. 
Peço agora aos que Me conhecem: Eu desejo que vocês 
vivam cada dia, como se não houvesse o amanhã. 
Confiem em Mim! Peçam-Me proteção e clamem favores 
especiais em sua jornada em direção a Minha Nova Era 
de Paz! Eu virei em seu auxílio cada vez e derramarei 
sobre vocês Graças extraordinárias. Então vocês temerão 
nada, porque saberão que Eu caminho com vocês. Eu 
segurarei suas mãos enquanto os guio para o Refúgio da 
Minha Paz e Minha Grande Glória. Venham a Mim e não 
tenham medo, pois Meu Grande Dia vai amanhecer 
inesperadamente e de repente, e nenhuma lágrima 
mais vocês vão perder, porque vocês estarão unidos 
com a Vontade Divina de Deus por toda a eternidade.  
Aceitem Meu Amor, Minhas Bênçãos e Minha 
Misericórdia, porque, quando vocês o fizerem, vocês 
podem verdadeiramente afirmar que são Meus.  
Seu Jesus 
 
1207. Mãe da Salvação: Pensem sobre a 
vida como um estágio entre o nascimento e 
o Novo Reino Glorioso  
Recebido sexta-feira, 29 de agosto de 2014, 14:25  
 
Meus queridos filhos, não deixem ninguém, nunca mais, 
ter medo desta Intervenção Celestial nesta Missão de 
Salvação! Em vez disso, sejam gratos pela Grande 
Misericórdia de Deus e Seu Amor incomensurável pela 
raça humana! Deem Glórias a Deus, na certeza de que 
tudo começa e termina com Ele. Não há meio-termo. 
Pensem sobre a vida como um estágio entre o nascimento 
e o Novo Reino Glorioso, que aguarda todos vocês, se 
aceitarem a Promessa de Deus, de que Seu Filho 
Unigênito, Jesus Cristo, voltará para recuperar Seu Reino.  
Muitos não acreditam Naquele, que os criou. Eles podem 
testemunhar Seu Amor e ainda assim não acreditam 
que o Amor vem de Deus ou que Deus é Amor. 
Aqueles, que aceitam a existência do mal, não acreditam 
no Amor de Deus, nem aceitam a existência do maligno. 
Apenas aqueles, que conseguem vencer o mal em todas 
as suas formas, realmente entendem o poder, que o mal 
tem sobre as palavras, atos e ações das pessoas. É 
somente quando uma alma fica livre da influência do mal, 
que ela pode ser libertada. A verdadeira liberdade só pode 
ser alcançada, quando aceitarem a Verdade. Se vocês 
não aceitam o Verbo feito Carne, que é o Meu Filho, Jesus 
Cristo, então vocês nunca estarão livres.  
Filhos, vocês tem que lutar contra o mal de todas as suas 
formas enganosas, mas não é fácil de identificá-lo 
claramente. Satanás é o rei da mentira. Ele é o 
enganador, que consegue convencer o mundo de que ele 
não existe. Ele sempre apresenta a Verdade como sendo 
uma coisa má e vai convencer os fracos, que o mal pode 
ser justificado sempre. Nunca permitam serem 
enganados, pois a Verdade foi dada ao mundo e está 
contido no Livro do Meu Pai (na Bíblia). Qualquer coisa, 
que se desvia da verdadeira Palavra de Deus, deve ser 
evitada! Não dê ouvidos a quem lhes disser, que um ato 

de maldade é uma coisa boa, ou que deve ser aceito por 
causa dos tempos em que estamos vivendo!  
A raça humana não mudou. O pecado não mudou. 
Tudo o que mudou é a relutância do homem em 
aceitar Deus como seu Criador.  
 Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1208. Não se preocupem com os rugidos da 
oposição, pois a opinião humana não 
significa nada em Meu Reino  
Recebido sábado 30 de agosto de 2014, 18:15  
 
Minha muito amada filha, a perseverança no sofrimento 
traz a alma mais perto de Mim e Eu recompenso essas 
provações por causa disso. Nunca subestimem como 
Minha Presença em uma alma nunca passa despercebido 
pelo maligno, que é atraído rapidamente por aquelas 
almas, onde Minha Presença é mais forte. Aceitem o 
sofrimento em Meu Nome e compreendam que a razão 
disso é por causa de Mim. Se Eu não estiver presente, 
o maligno ignorará vocês.  
As Graças, que Eu derramo sobre aqueles, que mais Me 
amam, e que rejeitaram todos os aspectos de egoísmo e 
orgulho, inclui o Dom de discernimento. Este é um Dom 
muito especial do Céu e bem-aventurados são aqueles, 
que têm a graça de discernir a Verdade, porque eles são 
aqueles, que nunca serão seduzidos pelas falsidades. 
Aqueles, que recebem este Dom, vão trazer-Me almas. 
Mas, para cada alma que vocês Me trazem, e por causa 
das suas orações e sofrimento, o maligno vai tentar 
impedi-los. Saibam que a Glória de Deus, que está 
presente ao seu lado, atrairá um terrível veneno e vocês 
serão amaldiçoados em Meu Nome por aquelas almas 
fracas, que são como forragem para Satanás e todos os 
demônios, que ele lançou para destruir as almas na Terra.  
Fiquem em paz e saibam que, quando vocês defendem a 
Verdade - a Palavra de Deus - diante das adversidades, 
todo o Meu Poder é exercido, para salvar almas. Para 
cada alma que vocês Me trazem, Eu derramarei mais 
Graças sobre vocês e assim vai continuar. Não se 
preocupem com os rugidos da oposição, pois a 
opinião humana não significa nada em Meu Reino. 
Vocês devem sempre ver um ao outro, como se fosse 
através dos Meus Olhos. Eu não lhes disse isso antes? 
Vocês não entendem a lição mais básica, que Eu ensinei 
durante o Meu Tempo na Terra? Amem-se como Eu os 
amo! Se vocês não amarem seus inimigos, vocês vão 
sentir que é mais difícil se aproximarem de Mim. Se vocês 
quiserem ser mais que os outros, então não podem dizer 
que Me amam incondicionalmente, pois do contrário, 
vocês Me diriam:  
 
"Jesus, eu não sou digno de estar diante de Vós, mas 
faça comigo o que Vós quiserdes, e eu farei o que Vós 
desejais."  
 
Lembrem-se de Quem Eu Sou! Só quando viverem suas 
vidas de acordo com os Meus Ensinamentos, vocês 
poderão realmente dizer que vocês são Meus. Vocês não 
podem levar uma parte da Minha Palavra e pregá-la e, 
em seguida, negar outras partes! Para aqueles, que 
declaram ser superiores aos outros, e que apresentam 
suas versões distorcidas da Minha Palavra, e quando isso 
resultará no afastamento das almas Minhas, Eu digo isso: 
No dia, quando Eu Me retirar deste mundo, os poderosos 
e soberbos chorarão lágrimas de raiva, e em seguida de 
desespero, pois eles saberão que seu engano causou a 
queda de muitas almas, e a Ira de Deus irá torná-los 
tremer. Haverá gritos e ranger de dentes e eles não terão 
para onde ir. Eles não terão ninguém a quem recorrer, 
eles nunca verão o Meu Rosto.  
Seu Jesus 
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1209. Eles nunca prevalecerão sobre a 
Minha Igreja  
Recebido segunda-feira, 1 de setembro de 2014, 20:05  
 
Minha muito amada filha, o Meu Espírito está muito 
presente na Minha Igreja na Terra neste momento, pois 
Meus inimigos lutam ferozmente contra ela. Eles podem 
açoitar Meu Corpo, que é a Minha Igreja, podem 
desprezar a verdadeira Palavra de Deus, podem zombar 
dos Caminhos do Senhor, mas nunca prevalecerão sobre 
a Minha Igreja. Minha Igreja é composta por aqueles, 
que proclamam a Verdadeira Palavra de Deus e que 
dão os Sacramentos ao povo de Deus, como foi 
escrito pelos Meus Apóstolos. Só aqueles, que 
permanecerem fieis aos Meus Ensinamentos, à Minha 
Palavra, ao Meu Corpo e ao Santo Sacrifício da Missa, 
como foi ditado por Mim, podem dizer que são da 
Minha Igreja. Minha Igreja, como está agora, será 
esmagada - seus edifícios virão abaixo e serão tomados, 
Meus servos sagrados atirados nas ruas, onde terão que 
mendigar e a prática do Sacrifício da Santa Missa será 
abolida. No entanto, a Minha Igreja permanecerá intacta, 
apesar de que ela se tornará uma pequena remanescente, 
do que era antes.  
O Espírito Santo de Deus guiará Minha Igreja através da 
turbulência, que terá de enfrentar, e assim a Verdade vai 
sobreviver. Cada inimigo Meu vai tentar destruir a 
Minha Igreja Verdadeira. Depois eles vão substituí-la 
por uma falsa. Eles vão criar novas escrituras, novos 
sacramentos e muitas outras blasfêmias em Meu 
Santo Nome. Mas, a Minha Igreja, que é o Meu Corpo e 
Meus verdadeiros seguidores permanecerão como um em 
Santa União Comigo. Então, quando ela parecer ter sido 
destruída, queimada até o chão, as brasas da Minha Igreja 
vão ainda piscar, até o dia que Eu voltar. Naquele dia, 
quando a Minha Igreja, renovada e brilhando em grande 
glória, ressuscitar e quando o mundo inteiro proclamar ser 
a única Verdadeira Igreja - a Nova Jerusalém - cada bom 
homem beberá do seu cálice. Tudo o que estava no 
começo, será no final. Toda a vida, criada por Deus, será 
renovada, assim como era, quando o Paraíso foi criado 
para a raça humana.  
Meu Espírito está vivo e Ele nunca morrerá, pois Eu sou a 
Vida Eterna - o doador de tudo que o homem precisa para 
viver uma vida, onde a morte não tem lugar. Confiem 
sempre no Poder de Deus, quando tudo o que vocês 
testemunham no mundo, pode parecer injusto e cruel e, às 
vezes, aterrorizante. Meu Poder envolverá o mundo e Meu 
Amor vai unir todas as pessoas cheios de amor em seus 
corações. Eu banirei todo o mal e quando Minha Paciência 
se esgotar, Eu expulsarei todos os Meus inimigos. Eu 
Estou aqui. Eu não desisti. Eu vou guiá-los, agora, neste 
caminho espinhoso para o Meu Reino Glorioso. Quando 
esse dia chegar, quando Eu anunciar Minha Segunda 
Vinda, todas as lágrimas serão enxugadas. Toda 
tristeza terá um fim abrupto e, em seu lugar será o amor, a 
paz e a alegria, que só Eu, Jesus Cristo, pode lhes trazer.  
Perseverem, Meus pequeninos! Rezem, rezem, rezem, 
para que o amor possa sobreviver no mundo e pela paz, 
para que seja levada a todos os pobres inocentes, que 
sofrem, que estão espalhados por todo o mundo, em 
Países devastados pela guerra. Todos os filhos de Deus 
pertencem a Mim e Eu amo cada alma, cada nação e 
cada pecador. Trago-lhes o Dom das Minhas Cruzadas de 
Orações, que, ao recitá-las, Me ajudarão a salvar quantas 
almas Eu puder. Vão em paz e amor! Seu Jesus 
 
1210. Mãe da Salvação: Deus nunca 
abandonará os Seus Próprios  
Recebido terça-feira, 2 de setembro de 2014, 15:40  
 
Minha querida filha, diga aos Meus filhos, que Deus nunca 
abandonará os Seus Próprios, pois isso nunca poderia 
ser. Ele ama todos os Seus filhos, não importa o quanto 
de sofrimento e infligido ao Seu único Filho, Jesus Cristo.  
 

Minha proteção cobrirá cada alma, que proclama a 
Palavra de Deus, e pelo Poder de Deus, Eu esmagarei 
a cabeça da serpente, em todas as suas formas. Eu 
serei a advogada, que revelará as mentiras, que saem da 
boca da besta, e o mundo irá testemunhar as mentiras 
ilógicas, que vão se espalhar entre aqueles, que se 
permitem serem vasos depositários dele, em submissão 
completa aos seus maus caminhos. O rei da mentira vai 
continuar a afastar almas para longe da Verdade, e ele, 
o enganador, nunca abrandará até a hora final.  
Quando as mentiras forem usadas para distrair as 
pessoas da Verdadeira Palavra de Deus, Eu vou 
intervir para revelar a Verdade. A humanidade terá duas 
opções - manter-se fiel à Verdade ou aceitar mentiras 
como um substituto para ela. A confusão vai frustrar os 
corações dos vulneráveis, dos fracos e dos que não têm o 
Espírito de Deus em suas almas. Assim, a batalha pelas 
almas será travada, onde as pessoas vão acreditar na 
mentira ou na Verdade.  
Eu trago grandes novidades da Misericórdia do Meu Filho 
e Eu sou Seu instrumento na salvação das almas. 
Nenhuma alma será excluída desta Missão de Salvação. 
Rezem, para que o homem decifre as mentiras, 
espalhadas pelos inimigos do Meu Filho, para distraí-los 
da Verdade, da Luz e do Amor do Meu Filho. Confiem no 
Meu Filho, e a vocês será mostrada Sua Grande 
Misericórdia! Acreditem na Promessa do Meu Filho, o Seu 
Retorno, e vocês terão a Vida Eterna! Não permitam que 
as mentiras enganem vocês, porque se vocês fizerem 
isso, vocês vão sentir o quão difícil é manterem-se fieis ao 
Meu Filho. Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1211. Satanás anseia almas, seu apetite é 
voraz e sua vontade implacável  
Recebido quinta-feira, 4 de setembro de 2014, 23:03  
 
Minha muito amada filha, todas as profecias, preditas 
muito tempo atrás, e dadas aos profetas, videntes e 
visionários de Deus, através de revelações públicas, bem 
como revelações privadas, agora vão se desenrolar.  
O homem cético questionará a autenticidade da 
Palavra de Deus, mas quando ele testemunhar tudo o 
que foi profetizado no Livro do Apocalipse, ele vai se 
silenciar, porque, quando estes eventos envolverem a 
Humanidade, o único consolo que ele vai encontrar é 
procurar a Mim. Quando o seu coração está cheio de 
tristeza, por causa das más ações, que são realizadas por 
homens malvados contra os filhos de Deus, vocês 
chorarão lágrimas de angústia. Então, vocês verão o 
quanto o mal pode se espalhar dentro das almas 
daqueles, cujos corações são feitos de pedra. Quando 
vocês virem tão pouca consideração e respeito estes 
inimigos de Deus têm para com a vida humana, vocês, 
finalmente, vão entender o quanto de poder o maligno 
exerce sobre a Humanidade. Em seus últimos 
momentos, Satanás, que se manifesta nas almas que 
ele enche com seus caminhos pútridos, vai mostrar ao 
mundo o quão intenso é o seu ódio para com a raça 
humana.  
Para cada desculpa dada pelo homem para justificar o 
mal, os autores de atos malvados irão expor o ódio, que 
eles têm dentro de seus corações pelos filhos de Deus. 
Eles vão realizar atrocidades más em Nome de Deus e 
não terão amor em suas almas. Eles produzem ódio e a 
maioria deles não entendem por que o seu ódio pelos 
outros é tão intenso. Embora muitas pessoas não 
acreditem na existência do maligno, saibam agora, que ele 
é incapaz de resistir revelando-se através daqueles, os 
quais infesta. Sua fumaça se espalha, até devorar cada 
nação, cada alma fraca, e os líderes poderosos, cujo amor 
pela ambição ficarão abertos a sua influência.  
Em breve vocês verão coisas ruins acontecendo em toda 
a sociedade, em muitos Países e de diferentes maneiras. 
Satanás anseia almas, seu apetite é voraz e sua vontade 
implacável. Quando o seu ódio é verdadeiramente 
manifestado nas almas, essas pessoas não serão 
capazes de esconder suas ações. Só nestas situações 
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muitos, realmente, vêem o maligno como ele é, e que é 
por meio das ações dessas pobres almas, que se 
subjugaram à sua vontade.  
Vocês não sejam complacentes, quando atos e ações 
más, incluindo guerras e tumultos, se precipitarem no 
mundo. É, então, quando suas orações são mais 
necessárias. Seu Jesus 
 
1212. Não se afastem de Mim! Se o fizerem, 
haverá grande pranto.  
Recebido sexta-feira, 5 de setembro de 2014, 20:45  
 
Minha muito amada filha, deixe-se ser conhecido, a morte 
não tem poder sobre os Meus, cuja fé os sustentará até o 
seu último suspiro. Essas almas não têm medo da morte 
física, porque elas sabem que a Vida Eterna começa 
neste momento. Aguardo essas almas com os braços 
abertos e elas correm como crianças em direção à Luz do 
Meu Amor. Eu as abraço e as levo para o Meu Reino, 
aguardando cada alma na presença da Hierarquia dos 
Anjos e todos os santos - então grande alegria acontece.  
Eu as reúno com suas famílias e há muita alegria, amor e 
emoção. Não há mais lágrimas. Não permanecem 
lembranças dos sofrimentos, que suportavam na Terra. 
Todas as preocupações, tristeza e desespero são 
enxugadas e esquecidas, em um instante. A morte abre a 
porta para aqueles, que morrem em estado de Graça, pois 
uma nova vida começa. Para cada alma, que é bem-vinda 
no Meu Reino, há diferentes níveis, e a cada uma é 
atribuída a sua recompensa, com base na Glória, que elas 
deram a Deus.  
Para as almas que morrem em estado de pecado: 
Saibam que Eu Estou todo Misericordioso e, depois da 
sua purificação, elas serão recebidas no Meu Reino. 
Rezem sempre por essas almas, porque elas não podem 
rezar por si nessa fase! Suas orações serão ouvidas e Eu 
vou aguardar essas almas com os braços abertos e 
amorosos. É importante para todos os filhos de Deus, 
entenderem uma coisa importante sobre a vida após a 
morte: Vocês devem pedir-Me, seu Jesus, para perdoá-
los; suas falhas; suas fraquezas e suas iniqüidades, antes 
de morrer, porque é então que a Minha Misericórdia age 
na sua maior. Se você não acredita em Deus, você 
rejeita a Vida Eterna. Sem amor a Deus, o amor não 
pode ser seu após a morte. Eu Sou Amor e sem Mim, 
você vai sentir somente dor. A separação de Deus é para 
ser temida. Se vocês se sentem confusos sobre Minha 
Existência, então devem simplesmente pedir-Me, mostrar-
lhes um sinal do Meu Amor, e Eu responderei.  
Não se afastem de Mim! Se o fizerem, haverá grande 
pranto e vocês nunca serão consolados, porque Eu não 
serei capaz de ajudá-los. Meu Reino vai lhes dar a Vida 
Eterna, mas vocês devem pedir-Me por Minha Ajuda, 
recitando esta oração: 
 
Cruzada de Orações (165): Pelo Dom da Vida Eterna  
 
Jesus, ajudai-me a acreditar em Vossa existência!  
Dai-me um sinal, para que o meu coração possa 
responder-Vós! Preenchei a minha alma vazia com a 
Graça de que eu preciso, para abrir minha a mente e o 
meu coração para o Vosso amor! Tende Misericórdia 
de mim e limpai a minha alma de todo erro, que eu 
cometi na minha vida! Perdoai-me por rejeitar-Vos,  
mas, por favor, enchei-me com o amor de que eu 
preciso, para ser digno da Vida Eterna! Ajudai-me a 
conhecer-Vos, a ver a Vossa Presença nas outras 
pessoas e enchei-me com a Graça de reconhecer o 
Sinal de Deus em cada Dom lindo, que Vós destes à 
raça humana! Ajudai-me a compreender os Vossos 
Caminhos e salvai-me da separação e da dor das 
trevas, que eu sinto na minha alma. Amém.  
  
Não deixem que o orgulho humano, a análise ou opinião 
intelectual os vacile da Verdade! Como filhos de Deus, 
vocês são muito preciosos para Mim! Não Me deixem 

perdê-los! Venham! Eu Estou aqui. Eu Sou Real. Deixem-
me encher suas almas com a Minha Presença! Quando 
isso acontece, vocês verão que é difícil ignorar-Me.  
Eu amo todos vocês. Eu os abençoo. Eu aguardo a sua 
resposta. Seu Jesus 
 
1213. Logo, um homem virá para dizer-lhes 
que ele está lhes revelando a Verdade da 
Minha Existência  
Recebido sábado, 6 de setembro de 2014, 16:00  
 
Minha muito amada filha, Minha Sabedoria é de Origem 
Divina e o homem é incapaz de compreender a extensão 
de Quem Eu Sou.  
Eu concedo conhecimento suficiente, através do Dom do 
Espírito Santo, para a Humanidade. Meus Ensinamentos 
foram dados ao mundo de forma simples, para que todos 
os homens pudessem compreender a Verdade. A 
Sabedoria de Deus nunca é complicada e é dada para que 
o homem receba a clareza necessária, para preparar sua 
alma para o Meu Reino. O Amor é puro. O Amor é 
simples. O Verdadeiro amor é recíproco. É Meu único 
desejo, que as almas respondem ao Meu Amor, para que 
eles, fortalecidas pelo Dom do Espírito Santo, entendam, 
em um instante, o que lhes é exigido, para que possam 
ser parte do Meu Reino.  
Eu envio-lhes mensageiros, para que vocês tenham a 
clareza de entender. No entanto, a Verdade não é fácil de 
aceitar, em suas vidas diárias, por causa da confusão que 
existe. Minha Palavra é continuamente contradita, 
reexaminada, reanalisada, reavaliado e mal entendida, e 
isso faz com que seja difícil aderir à Verdadeira Palavra de 
Deus. Quando  vocês declararem abertamente que 
acreditam na Minha Palavra, nos Meus Ensinamentos e 
nos Meus Sacramentos, em breve, vocês serão 
ridicularizados por causa disso.  
Muitos auto-proclamados estudiosos da igreja, em 
breve questionarão Minha Verdadeira identidade e a 
Existência da Santíssima Trindade. Eles usarão 
argumentos grandiosos, para cegá-los da Verdadeira 
Palavra de Deus, e usar cada tipo de argumento teológico, 
para provar que todas as religiões são iguais. Em breve, 
eles vão rejeitar a Verdade - a Palavra de Deus. Eles vão 
profanar a Palavra de Deus com doutrinas complicadas e 
contraditórias, e os freqüentadores das igrejas, em todos 
os lugares, não serão os mais sábios, porque eles estão 
alimentados com bobagens. Minha Palavra será 
escondida e deixada empoeirada. Lembrem-se sempre, 
que a Minha Palavra deve ser entendida como foi dada. 
Detalhes da Minha Divindade e do Mistério de Deus não 
foram revelados à Humanidade, porque isso não era para 
ser, até que a Nova Era de Paz comece. Logo, um 
homem virá para dizer-lhes que ele está lhes 
revelando a Verdade da Minha Existência e detalhes 
da Minha Segunda Vinda. Ele vai encantar o mundo. 
Em seguida, ele afirmará ser Eu. Muitos acreditarão 
nele, porque eles não conseguiram entender a 
Palavra, como foi dada na Bíblia Sagrada.  
Eu, Jesus Cristo, virei novamente, para julgar os vivos e 
os mortos, e isso não vai, nem pode, acontecer nesta 
Terra (*). Seu Jesus  
 
(*) Leia também a mensagem 1222 
 
1214. Mãe da Salvação: O Anticristo vai 
ocupar a posição, porque ele vai ser 
convidado a fazê-lo 
Recebido domingo, 7 de setembro de 2014, 19:30 
 
Meus queridos filhos, prestem atenção aos sinais dos 
tempos, quando o Anticristo tomará o seu lugar na Igreja 
do Meu Filho na Terra, para que isso fique claro para 
vocês verem! 
Não acreditem, nem por um momento, que o Anticristo 
irá transpor na Igreja do Meu Filho e levá-la de forma 
agressiva, pela força. Inspirado e dirigido pelo próprio 
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enganador, o Anticristo ocupará o lugar, porque ele 
será convidado a fazê-lo. 
Todos os ajustes nos missais da Igreja serão divulgados 
em breve, e o motivo será o de refletir um mundo 
moderno, que devem ser incluídos, a fim de atender 
outras confissões e religiões. Uma vez que a Verdadeira 
Palavra de Deus e os Ensinamentos do Meu Filho, Jesus 
Cristo, serão transformados, eles vão se tornar estéreis, 
pois não irão refletir a Verdade, dada ao mundo por Meu 
Filho. 
O Anticristo vai se tornar popular, primeiro por causa das 
suas habilidades políticas. Em seguida, ele voltará sua 
atenção para as várias religiões, mas seu foco principal 
será sobre o Cristianismo. Cristo é o seu maior inimigo, o 
objeto de seu ódio, e por isso seu objetivo final será 
destruir a Igreja do Meu Filho. A Igreja vai ser desmontada 
de diferentes maneiras, antes que ele, o Anticristo, seja 
convidado a participar. Ele estará envolvido nas 
decisões do plano que lançará uma nova religião 
mundial. Todas essas mudanças - onde a Igreja, 
depois de ter chamada publicamente para a unificação 
de todas as religiões - terão lugar, antes que o 
Anticristo ocupe seu lugar no trono do Meu Filho na 
Terra. Então, o caminho será liberado para a besta 
caminhar livremente na Igreja do Meu Filho, onde um 
lugar de honra será concedido a ele. Finalmente será 
anunciado, que ele vai se tornar o líder da nova ordem 
mundial, e uma coroação pródiga acontecerá. Este 
evento será visto em todo o mundo, com a presença 
de políticos, autoridades e celebridades e quando a 
coroa for colocada em sua cabeça, será como se o 
último prego fosse cravado no Corpo do Meu Filho. 
Naquele dia, a Igreja Católica será profanada e muitos 
bispos e padres vão fugir, porque eles vão, então, 
entender, que as profecias preditas foram desvendadas 
diante dos seus olhos. 
Daquele dia em diante, quando o Assento de Deus foi 
apresentado ao Anticristo, ele irá mostrar grandes sinais 
físicos, que irão convencer as pessoas da sua santidade. 
O Anticristo vai, eles vão dizer, mostrar os sinais dos 
estigmas e ele será visto para curar os enfermos e 
doentes terminais. Grandes milagres serão atribuídos a 
ele e ele vai convencer a muitos, com o tempo, que ele é 
Jesus Cristo e que sua elevação ao topo desta falsa 
igreja, é um sinal da Segunda Vinda. E enquanto os 
leigos, responsáveis por estabelecer o núcleo da Igreja 
Remanescente, o que resta da Igreja, estabelecida por 
Meu Filho na Terra, serão os sacerdotes, que a liderão a 
partir deste momento em diante. O Espírito Santo vai 
sustentar a Verdadeira Igreja durante o reinado do 
Anticristo, e ele e cada inimigo do Meu Filho, nunca 
prevalecerão contra ela. 
A Verdade nunca vai morrer. A Palavra de Deus, enquanto 
profanada, nunca morrerá. A Igreja nunca pode morrer, 
embora possa ser arremessada para o deserto. Mesmo 
em sua hora mais fraca, a vida ainda permanecerá, e não 
importa o quanto a Igreja do Meu Filho for atacada, Deus 
jamais permitirá que ela seja destruída. 
Durante esses dias à frente, nunca permitam serem 
seduzidos a aceitar tal engano! Vocês serão seduzidos 
pelo Anticristo, e ele vai ser aprovado pelos inimigos da 
Igreja do Meu Filho. Ele vai ser abraçado por falsos líderes 
nas igrejas e proclamado por suas obras de caridade, em 
todo o mundo. Ele vai receber grandes honras, em muitos 
Países, e as pessoas vão ter quadros dos fotos dele em 
suas casas. Ele, o Anticristo, será idolatrado mais do que 
Deus, mas será pela Mão de Deus, que ele vai ser 
empurrado para o abismo, junto com aqueles, que 
roubaram as almas dos filhos de Deus, quando eles 
participavam na tentativa da destruição da Igreja do Meu 
Filho. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
 
 
 
 

1215. Aqueles que amaldiçoam os Meus 
profetas, amaldiçoam a Mim 
Recebido terça-feira, 9 de setembro de 2014, 17:00 
 
Minha muito amada filha, Meu Coração ergue com grande 
tristeza neste momento. Há aqueles, entre vocês, que 
tendo abraçado a Minha Palavra, dada através destas 
santas Mensagens, por causa do Meu Amor e Compaixão, 
Me traíram da maneira mais cruel. Essa traição não é 
diferente da que foi infligido a Mim durante o Meu Tempo 
na Terra. 
As sementes da dúvida estão sendo implantadas em 
outros, por aqueles, que foram induzidos ao erro, por 
causa das mentiras e do ódio, que o maligno colocou em 
seus corações. Ele, que Me odeia, vai continuar a incitar o 
ódio contra Mim, infestando alguns daqueles envolvidos 
com esta e outras missões do Céu, para salvar almas. Ele 
vai mentir e difamar Meus escolhidos, para que ele possa 
afastar almas para longe de Mim. Para aqueles, que viram 
as costas para Mim, saibam que sua traição corta Meu 
Coração em dois! Saibam que, o que vocês fazem contra 
Mim vem da sua própria vontade, porque o seu livre-
arbítrio é o seu próprio. Mas quando vocês usarem sua 
influência para afastar almas para longe de Mim, Eu os 
responsabilizarei pessoalmente, por toda e cada alma, 
que vocês conseguiram tirar da Minha Misericórdia! Ai 
do homem que incita ódio contra Mim, Jesus Cristo, 
quando Meu único desejo é ter, Comigo, cada filho de 
Deus! 
Eu venho para envolver almas em Minha Misericórdia e se 
vocês criarem obstáculos, espalharem mentiras e fizerem 
com que outros desprezem Meus profetas, então Eu vou 
puni-los severamente, pois este é um dos piores pecados 
contra Deus! Quando vocês deliberadamente interferirem 
no Meu Plano de Salvação, Eu os chamarei diante de 
Mim, no último dia, e vocês serão responsabilizados pelo 
pecado de privar-Me das almas, que foram perdidas para 
o mal, por causa das suas ações. E, quando declararem 
que a Palavra de Deus vem do espírito do mal, Eu 
nunca vou lhes perdoar por esta maldade! Silêncio! 
Não cometam essa grave ofensa contra Deus! Se vocês 
não quiserem aceitar mais esta Missão, então vão embora 
com dignidade e não profiram nenhuma palavra! Seu 
silêncio vai lhes salvar. Se vocês falam mal contra Mim, 
Eu os lançarei ao deserto e vocês nunca farão parte do 
Meu Reino! 
Meu Coração está partido, mas não é Minha Decisão. Não 
temam o seu erro, mas a Ira de Deus, porque aqueles, 
que amaldiçoam os Meus profetas, amaldiçoam a Mim. 
Jesus Cristo, o Filho do Homem 
 
1216. Deus Pai: Amem-Me como Eu os amo 
Recebido quarta-feira, 10 de setembro de 2014, 03:00 
 
Minha querida filha, deixe-se ser conhecido, que cada vez 
quando um homem peca contra Mim, Eu o perdoo. O 
pecado pode separá-lo de Mim, mas Eu ainda amo o 
pecador. Que se saiba que Eu amo aqueles, que são 
indiferentes a Mim. Eu desejo que todos aqueles, que 
sentem que Eu não Existo, ouçam agora! 
Eu Sou ao seu alcance. Por favor, chamem a Mim! Eu os 
quero. Eu os amo. Eu preciso de vocês, porque vocês são 
parte da Minha Carne. E, como parte da Minha Carne Eu 
Me sinto perdido, quando vocês não respondem a Mim. 
Como os pais que dão a vida a uma criança, Eu aguardo 
sua resposta. Um bebê responde naturalmente aos pais. 
Os pais amam naturalmente a sua criança, pois isso é 
parte do Dom que Eu distribuo sobre a Humanidade. 
Eu Sou seu Pai. Eu Sou seu Criador. Eu Sou Quem Eu 
Sou. Vocês não sabem que Eu amo todos vocês com um 
desejo, que só é conhecido por aqueles, que se tornaram 
pais? Eu choro Lágrimas de grande tristeza, quando vocês 
não sabem Quem Eu Sou. Meu Coração fica pesado, 
quando Eu chamar-lhes agora. Amem-Me como eu os 
amo! 
Seu Pai Eterno, Deus o Altíssimo 
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1217. Não tenham medo desses eventos, 
pois eles vão passar rapidamente 
Recebido quinta-feira, 11 de setembro de 2014, 14:15 
 
Minha muito amada filha, muitos atos malvados contra a 
Humanidade, estão prontos para serem desencadeados, 
por seitas secretas, sobre as quais Eu avisei Meus 
seguidores. 
Mantenham-se sempre vigilantes e questionem tudo que 
possa parecer incomum! Lembrem-se do que Eu lhes 
disse e mantenham seus olhos focados em Mim, sempre! 
Passem pelo menos uma hora por dia em oração, para 
que o impacto de tais provações possa ser reduzido e, 
em alguns casos, erradicado. Em breve Eu virei, para 
por um fim a todo o sofrimento. 
Meus amados seguidores, por favor, prestem atenção às 
Minhas Advertências! Não ignorem-nas! Quando vocês se 
preparam para tais eventos, e colocam toda a sua 
confiança na Minha Misericórdia, Eu lhes trarei conforto e 
livrá-los-ei de sua angústia. Tudo ficará bem, mas saibam 
isso: Durante a grande batalha, aquelas almas que Eu 
exorto para Me ajudarem, vão lutar, mas vão achar difícil 
confiar em Mim, nesta Missão ou em você, Minha querida 
filha. Nem por um segundo o rei da mentira, o maligno, vai 
parar na sua tentativa de destruir esta Missão Minha. 
Cada mentira vil será espalhada, para desencorajar as 
almas de ouvir a Minha Voz. Muitos vão permitir dúvidas 
para impedi-los de realizar as Minhas Instruções, mas 
nada que possam fazer, impedirá a Intervenção de Deus, 
o Pai Eterno, de salvar Seus filhos. 
Entendam, claramente, que Sou Eu, o seu Jesus, Quem é 
a Mão Orientadora em tudo o que é feito para espalhar a 
Minha Palavra e fornecer os Dons, que o Céu lega ao 
mundo, durante estes tempos difíceis. O poder do homem 
é forte, quando é usado para espalhar o mal e desafiar a 
Palavra de Deus. Mas o poder do homem, quando Deus 
dá a ele o Dom do Espírito Santo, não pode ser superada. 
Não permitam que a Minha Missão fique manchada, 
profanada por boatos ou fofocas perversas e vis, porque 
sou Eu, o seu Jesus, que sou traído, não as almas que Eu 
escolhi para anunciar a Minha Santa Palavra. Seu Jesus 
 
1218. Entre os evangélicos, vão vir muitos 
falsos profetas 
Recebido sábado, 13 de setembro de 2014, 22:50 
 
Minha muito amada filha, logo as mudanças, que Eu 
predisse, quanto a Minha Igreja na Terra, serão reveladas. 
As seitas seculares em breve tentarão de levar tudo, que 
para Meus seguidores é sagrado, e introduzirão um novo 
movimento moderno, dentro da Igreja. Este modernismo, 
eles vão dizer, será para ajudar a recrutar novos servos 
sagrados e introduzir formatos mais aceitáveis para dar 
glória a Deus, para que uma nova geração mais jovem 
possa ser atraída para voltar para as Igrejas de Deus. 
Todos esses novos rituais, orações e fóruns - que eles vão 
apresentar como uma nova e mais moderna interpretação 
da Minha Santa Palavra - irão disfarçar uma doutrina vazia 
e não vai ser de Mim. 
O novo movimento será promovido como parte de 
uma evangelização global, onde a falsa doutrina, que 
será cuidadosamente redigida, de modo que ela é 
vista como teologicamente perfeita, vai atrair milhões. 
Muitas pessoas serão atraídas para essa forma de 
modernismo, e por isso, vão se afastar para longe da 
Verdadeira Fé. O que vai ser visto como um renascimento 
radical da fé Cristã, vai denunciar a Verdade. 
Muitos serão enganados e entre os evangélicos, vão 
vir muitos falsos profetas. Estes falsos profetas 
promoverão o falso Cristianismo, que substituirá os 
Santos Evangelhos, estabelecido por Mim e Meus 
Apóstolos. Como as vozes da apostasia são ouvidas em 
todos os Países, em diferentes línguas e raças, a 
Verdadeira Palavra de Deus será esquecida. E, dos lábios 
destes falsos profetas e pregadores da fé, que se 
autoproclamam, sairão muitas mentiras. Minha Escritura 

será declarada estar fora de sintonia com as necessidades 
da Humanidade e os desejos das pessoas, que vivem no 
século 21. 
Para muitas pessoas, a falta de fé em Mim, fez com que 
elas não tivessem interesse em Minha Santa Palavra, até 
agora. Em breve, elas vão mudar e entusiasticamente 
abraçar o maior engano que o mundo já conheceu. E 
enquanto muitos vão se agarrar no que acreditam ser um 
refrescante renascimento do Cristianismo, tudo o que os 
alimentará, será ditado pelos inimigos de Deus. 
Saibam que o homem nunca poderá viver na falsa 
doutrina, que vai trazer destruição total atrás de si, quando 
almas serão devoradas por blasfêmias. Aquilo que não 
vem de Mim, vai levá-lo a um grupo global, onde será 
aplaudido por pessoas de todos os lugares. Então, o 
tempo terá chegado para a nova religião mundial, 
anunciada e recebida em Minha Igreja. Isto, então, 
levará o Anticristo a assumir o seu lugar de honra na 
Minha Igreja, como predito, quando ele será 
convidado, como convidado de honra, por aqueles, 
que trabalham na subjugação completa a Satanás. 
Para aqueles, que vão ser tentados a entrar nessa falsa 
doutrina: Eu os aviso, que o homem não pode viver só de 
pão, mas apenas da Palavra, que sai da Boca de Deus. 
Seu Jesus 
 
1219. Muitos leigos serão elevados por 
Meus inimigos e ensinados como 
evangelizar 
Recebido domingo, 14 de setembro de 2014, 17:45 
 
Minha muito amada filha, venha o que vier, a Verdadeira 
Palavra de Deus ainda será mantida viva, embora ela só 
vai ser acolhida por um resto da Minha Igreja. 
Os falsos profetas, preditos, vão se destacar em suas 
multidões, para espalhar mentiras, através de uma 
forma global e enganosa de evangelismo. Eles 
receberão autoridade daqueles, que afirmam representar-
Me, de modo a atrair milhões de pessoas, em sua nova, 
assim chamada, versão modernizada da Minha Santa 
Igreja sobre a Terra. Oh! Como eles vão enganar tantos 
com sua versão distorcida da Minha Palavra, que vai 
disfarçar muitas heresias! Somente os astutos vão 
reconhecer essas inverdades, porque serão 
cuidadosamente escondidas dentro de uma falsa doutrina, 
que será vista como um sopro de ar fresco. 
Muito louvor será dispensado a estes Meus inimigos, que 
se infiltraram na Minha Igreja, para prepará-la para a 
chegada do Anticristo. Eles vão criar muito confusão em 
suas reuniões públicas e, enquanto Me amaldiçoam 
com suas mentiras, revelações falsas também serão 
feitas sobre Mim: Quem Eu realmente Sou, Meu 
Relacionamento com Meu Pai Eterno, Meus 
Ensinamentos e Minha Divindade. Eles vão misturar a 
Verdade com mentiras, para enganar os Cristãos por 
causa do medo de que eles serão vistos por aquilo 
que são. 
Muitos leigos serão elevados por Meus inimigos e 
ensinados como evangelizar. Muitos vão se tornar 
vasos depositários da besta, que irão enchê-los com 
as palavras da doutrina do inferno. Vocês, Meus 
amados seguidores, devem questionar tudo o que lhes é 
dito, pois Meus inimigos, irão dizer-lhes que é para dar 
nova vida à Palavra contida na Sagrada Escritura! A vocês 
serão dadas novas orações por estes falsos profetas, que 
Me insultam e blasfemam contra Minha Divindade. Assim 
como milhões vão subir e recitar estas novas orações, 
assim também estes falsos profetas vão. Eles vão ensinar 
os filhos de Deus como idolatrar a besta, através de uma 
nova forma de cerimônia religiosa. Esta nova cerimônia 
vai levar todos aqueles, que se levantam e seguem os 
falsos profetas para a igreja mundial, que vai homenagear 
a besta. 
Aqueles dos Meus servos sagrados, que vão perceber, 
rapidamente, o plano diabólico para enganar Meus 
Seguidores, vão se sentir impotentes. Muitos vão cair no 
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engano, pela tão pouca fé, que dificilmente vão se 
preocupar em ler a nova doutrina falsa, e assim, ela será 
adaptada nas Igrejas, sem muita oposição. 
Quando a Minha Palavra for profanada, nada de bom virá 
disso e o mal vai prosperar. Eu dou-lhes este aviso, para o 
bem das suas almas e para prepará-los para a grande 
apostasia na história humana, que vai devorar a Palavra 
de Deus. Seu Jesus 
 
1220. Dizer que vocês são Meus é uma 
coisa. Ser de Mim é outra. 
Recebido terça-feira, 16 de setembro de 2014, 20:25 
 
Minha muito amada filha, quando o mundo parecer estar 
em desordem, não tenham medo, porque Deus está no 
comando de todas as coisas. 
Ele somente permite ao maligno muito poder, mas Ele vai 
lutar para garantir que o Espírito Santo permaneça vivo, 
de modo que os homens bons lutem com sucesso, em 
Meu Plano de Salvação. Maldade em todas as suas 
formas é uma característica do diabo. Para evitar que 
sejam infestados por Satanás, não falem nenhum mal, não 
ouçam nenhum mal e não façam nenhuma maldade 
contra uma pessoa. Dizer que vocês são Meus é uma 
coisa. Ser de Mim é outra. 
Quando Estou realmente presente em uma alma, Eu faço 
tudo em Meu Poder para impedir que tais almas realizem 
atos de maldade. Se a alma confia em Mim, 
completamente, então ele ou ela vai achar que é mais fácil 
ser guiado por Mim. Se a vontade da pessoa é muito 
forte, e se ela é orgulhosa e teimosa, então será 
facilmente conduzida pelo enganador, que vai enganá-
la de varias maneiras. Ele vai convencer a pessoa de 
que um ato mau, uma língua má ou um ato de 
blasfêmia é aceitável, em certos casos. E assim a alma 
vai cair no engano. Para essas almas, Eu digo: 
Não falem mal dos outros, não sucumbam às calúnias, 
não se coloquem como juiz dos outros e não denunciem 
outra alma em Meu Santo Nome! Se vocês cometem tais 
delitos contra Mim, vocês vão mergulhar a partir deste 
nível de iniquidade em uma escuridão, que irá criar uma 
grande divisão entre nós. Quanto mais essa divisão 
crescer e quanto mais vocês se afastam de Mim, vocês 
vão sentir um terrível vazio - uma sensação torturante de 
uma solidão profunda, e também uma sensação de 
pânico, que vocês não serão capazes de identificar. Em 
seguida, vocês vão sentir a separação de Deus, que as 
almas no Purgatório e no inferno suportam. Se vocês 
aprenderem com isso, agora, então vocês vão achar mais 
fácil se aproximarem de Mim. 
Lembrem-se, vocês devem expulsar todos os 
pensamentos de ódio das suas almas, primeiro! Eu não 
posso estar presente em uma alma, que é cheia de ódio, 
pois isso é impossível. Seu Jesus 
 
1221. Mãe da Salvação: Rezem pela 
Misericórdia do Meu Filho, para que todo o 
sofrimento possa ser diluído 
Recebido quinta-feira,18 de  setembro de 2014, 15:30 
 
Minha querida filha, peça a todos para pedir a Misericórdia 
de Deus, em todas essas situações, que envolvem a 
destruição da Humanidade! Refiro-Me aos planos 
malvados, que envolvem guerras, planos para 
introduzir uma vacina mundial - do qual vocês foram 
advertidos na mensagem de 26 de Novembro de 2010 
(mensagem 20) - o genocídio e o assassínio de Cristãos, 
assim como de outras pessoas de diferentes religiões, 
pelas mãos de homens maus. 
Quando uma alma está infestada por Satanás, ela é capaz 
de odiar mais intensamente aos filhos de Deus. Quando 
grupos de homens trabalham juntos, na subjugação 
completa ao maligno, a sua malícia se manifesta em cada 
ato, de modo a causar morte e destruição àqueles, sobre 
os quais eles controlam. 

Todos vocês devem rezar para atrapalhar os planos dos 
homens maus, cujo desejo é o de reduzir a população do 
mundo, para seu próprio ganho. Aqueles, que são 
poupados deste mal, estarão sob o controle de um grupo 
invisível. Apelo a todos, a e cada um de vocês, que orem 
ao Meu Filho, Jesus Cristo, a fim de ajudar a mitigar tais 
tragédias e maldades. Alguns destes horrores podem ser 
mitigados, mas não todos eles. Suas orações vão, no 
entanto, diluir o impacto desses atos terríveis, que são 
realizados pelos seguidores do maligno. Por favor, rezem 
esta Cruzada de Orações, para ajudar a mitigar o 
assassinato de inocentes. 
 
Cruzada de Orações (166): Para mitigar o assassinato 
de inocentes 
 
Querida Mãe da Salvação, por favor, apresentai este 
nosso apelo a Vosso amado filho, Jesus Cristo, para 
mitigar o assassinato de inocentes. Pedimos que, em 
Sua Misericórdia, Ele remova a ameaça de genocídio, 
perseguição e terror contra os filhos de Deus, de 
todas as formas. Por favor, nós Vos suplicamos, 
querida Mãe da Salvação, que ouçais os nossos gritos 
de amor, união e paz, neste mundo triste. Pedimos 
que Jesus Cristo, o Filho do homem, nos proteja a 
todos durante estes tempos de grande dor e 
sofrimento na Terra. Amém. 
 
Filhos, quando as profecias preditas acontecem, é 
importante que vocês rezem, pedindo a Misericórdia do 
Meu Filho, para que todo o sofrimento possa ser diluído e 
que atos malvados, perpetrados contra a Humanidade, 
possam ser dissipados. 
Vão em paz e amor, para servir ao Senhor! 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1222. Mãe da Salvação: Cuidado com o 
homem, que se declara ser o Filho do 
Homem 
Recebido sexta-feira, 19 de setembro de 2014, 13:14 
 
Minha querida filha, foi predito que muitos falsos profetas 
surgirão e que, durante esse tempo, eles vão espalhar 
inverdades sobre a Palavra de Deus. 
Eles surgirão entre centenas de milhares de pessoas e 
serão aprovados por aqueles, que se dizem representar 
os servos do Meu Filho. Eles vão pregar tanto em 
pequenos e grandes grupos, e vocês vão conhecê-los 
pelas falsas profecias, que irão revelar ao mundo. Eles 
serão vistos como pessoas muito santas, e alguns vão 
dizer que têm grandes poderes de cura da carne, bem 
como do espírito. Alguns vão usar vestes de homens 
santos e vão promover um novo missal, que vai desviar-se 
da Verdade. Muitas pessoas ficarão confusas por seus 
ensinamentos, pois eles vão misturar suas falsas 
alegações com partes da Verdade. Um de seus objetivos 
será o de serem vistos para preparar o mundo para a 
Segunda Vinda de Cristo, e eles vão criar grandes 
expectativas deste evento entre os seguidores do Meu 
Filho. Mas, não será para o Meu Filho, Jesus Cristo, que 
eles irão preparar os filhos de Deus para acolhe-Lo. Não. 
Mas vai ser para o Anticristo. 
Graves erros serão revelados por eles, em conexão 
com o Livro do Apocalipse, pois eles vão distorcer o 
conteúdo deste Livro Sagrado. Poucos saberão que 
estão sendo alimentados com mentiras e com a maior 
mentira, que é o de anunciar, que Jesus Cristo, o Filho do 
homem, vai fazer-se conhecido em todo o mundo, em 
breve. Que Ele veio em carne, que Ele vai caminhar no 
meio do Seu povo e que Ele os ressuscitará no último dia. 
Isso nunca poderia acontecer, pois Meu Filho, que veio 
em carne, pela primeira vez, através do Seu Nascimento, 
não virá de novo em carne, na Sua Segunda Vinda! 
Cuidado com o homem, que se declara ser o Filho do 
Homem, que os chama para ele, pois ele não vai ser 
de Deus! Meu Filho virá nas nuvens, assim como Ele 
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deixou a Terra durante Sua Ascensão ao Céu, assim, 
também, vai ser no último dia. 
 Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1223. Eu nunca critiquei os pecadores. Eu 
nunca os amaldiçoei. Eu nunca fiz mal a 
eles. 
Recebido sábado, 20 de setembro de 2014, 16:38 
 
Minha muito amada filha, saiba que por causa da fraqueza 
humana, Eu extraio grande força. Meu Poder fica no seu 
auge, quando Eu toco as almas dos fracos, pois é então, 
que Eu posso recorrer a eles, para permitir-Me a agir 
dentro deles. 
Para aqueles, que são fracos: Peçam-Me para lhes dar o 
Dom da confiança! Confiem em Mim, Meus queridos 
pequenos, pois todo o Poder é Meu. Eu não posso chamar 
as almas dos orgulhosos, altivos e arrogantes, pois eles 
não se humilham aos Meus Olhos. O orgulho é uma 
barreira entre o homem e Deus, porque o homem 
orgulhoso acredita que a sua voz é maior que a Minha. 
Esse é o jeito como sempre foi. Hoje não é diferente. 
Peço-lhes que rezem por aquelas almas, que Me 
interpretam mal e que sentem a necessidade de declarar o 
que a Minha Palavra realmente significa, de acordo com 
sua própria interpretação. 
Quando um homem amaldiçoar o outro e, em seguida, diz 
que isso é o que Deus quer, ao defender a Sua Palavra, 
ou quando justifica irregularidade e diz que isso é uma 
coisa boa aos Meus Olhos, saibam isso: Quando vocês 
Me amam, vocês nunca vão se desviar do amor que Eu 
lhes ensinei ou da maneira em que vocês deveriam Me 
imitar. Eu nunca critiquei os pecadores. Eu nunca os 
amaldiçoei. Eu nunca fiz mal a eles e nem os denunciei. 
Assim, também, devem fazer vocês, o que Eu fiz. 
Abracem os pecadores! Rezem por eles! Pois, se vocês 
não o fizerem, vocês estarão desafiando a Minha Vontade 
e suas ações vão servir apenas o seu próprio ponto de 
vista falho, quanto a Quem Eu Sou. Vocês não podem 
dizer que vocês são Meus, se vocês pregam o 
contrario do que Eu lhes ensinei! Nunca olhem para 
baixo sobre aqueles, que vocês acreditam ser 
pecadores aos Meus Olhos! Rezem por eles, mas 
nunca os julguem, pois isso não é do seu direito. 
Seu Jesus 
 
1224. Deus preserva o Seu Amor pelo 
homem, através da unidade familiar 
Recebido domingo, 21 de setembro de 2014, 17:45 
 
Minha muito amada filha, Meu Coração pertence a todas 
as famílias e é Meu Desejo abençoá-las, pequenas, 
médias ou grandes, neste momento. Quando o amor está 
presente no seio das famílias, isso significa que o Poder 
de Deus é acolhido, porque todos os Seus filhos 
pertencem a Ele. Foi Ele Quem criou cada um deles. 
Deus preserva o Seu Amor pelo homem através da 
unidade familiar, pois é dentro de tais circunstâncias, 
que o Seu Amor prospera naturalmente. O amor, 
contido dentro de famílias, que estão unidas, produz 
grandes Graças, porque o amor de membros da família, 
de um para o outro, é um dos maiores Dons de Deus. 
Deus usa o amor na família para abrir suas asas, de modo 
que cada membro de uma família amorosa vai ajudar a 
espalhar esse amor, onde quer que vá. Da mesma forma, 
quando a unidade familiar se rompe, isso terá um impacto 
direto na sua comunidade, na sociedade e nas suas 
nações. 
Quando Deus criou Adão e Eva, Ele desejava uma 
família Própria, sobre a qual Ele esbanjou tudo. Ele 
sempre vai se esforçar para proteger as famílias, 
porque este é o lugar onde o amor é descoberto pela 
primeira vez pelo homem mortal. Quando o amor vive 
em famílias, assim, também, as nações serão prósperas. 
Porque o amor um pelo outro evolui a partir da família, e é 
precisamente por esta razão, que é atacada por Satanás. 

Satanás usará toda influência que puder, para infestar 
as pessoas, para que possam justificar todos os 
motivos, para romper a unidade da família. Ele vai 
evitar que famílias sejam formadas e ele vai tentar 
impedi-las de reunir-se, se deveria ser a Vontade de 
Deus. 
A família, a cargo do Amor de Deus, será sempre atacado 
pelo mal. Para proteger sua família do mal, por favor 
rezem esta Cruzada de Orações: 
 
Cruzada de Orações (167): Protegei minha família 
 
Ó Deus, meu Pai Eterno, mediante a Graça do Vosso 
amado Filho, Jesus Cristo, por favor, protegei a minha 
família, em todos os momentos, do mal! Dai-nos a 
força para superarmos a má intenção e 
permanecermos unidos em nosso amor por Vós! 
Amparai-nos através de todas as provações e 
sofrimento que possamos suportar e mantende vivo o 
amor, que temos um pelo outro de modo que 
estejamos em união com Jesus! Abençoai as nossas 
famílias e dai-nos o Dom do Amor,  mesmo em tempos 
de conflitos! Fortalecei o nosso amor, para que 
possamos compartilhar a alegria da nossa família com 
os outros, de modo que o Vosso Amor possa ser 
compartilhado com o mundo inteiro. Amém. 
 
Lembrem-se que Deus criou cada um de vocês à Sua 
Semelhança para que pudesse criar a família perfeita. 
Sejam gratos por suas famílias, pois é um dos maiores 
Dons que Ele derramou sobre a raça humana. Quando o 
sofrimento na Terra chegar ao fim, e quando o ódio for 
obliterado, Deus unirá a Humanidade como um Nele. 
Vocês vão se tornar inteiros de novo e Sua Família terá a 
Vida Eterna. Seu Jesus 
 
1225. É fácil dizer ser um Cristão, se você 
não é desafiado por ser um 
Recebido terça-feira, 23 de setembro de 2014, 23:30 
 
Minha muito amada filha, quando Eu chegar aos filhos de 
Deus, incluindo todas as religiões, não-crentes e Cristãos, 
muitos vão, como resultado da Minha Chamada, 
converter-se ao Cristianismo. Será alcançado através da 
Graça de Deus, pelo Poder do Espírito Santo. 
Entretanto, Cristãos bem intencionados e seguidores 
Meus comprometidos vão achar muito difícil as provações, 
que terão de enfrentar. Pergunto-lhes agora: Quem, entre 
vocês, é tão forte, ficará ao Meu Lado e respeitará a 
Verdade, sem a Minha Intervenção, neste momento? 
Muitos de bom coração, vão permanecer fieis a Mim, mas 
apenas dentro dos seus próprios grupos. Uma vez que 
todos concordam uns com os outros, vocês acharão 
que é mais fácil servir-Me. Mas quando vocês 
enfrentarem a oposição - em que Meus inimigos 
tentarão seduzi-los com uma falsa doutrina - vocês 
não vão achar que é fácil. 
Quando vocês forem criticados por seguir a Verdadeira 
Palavra de Deus, muitos serão muito fracos para defendê-
la. Quando enfrentarem a oposição dos seus irmãos 
Cristãos, e quando forem coagidos a aceitar a recém-
adaptada, mas falsa, escritura, vocês ficarão angustiados. 
Sua fé será verdadeiramente testada. Vocês então terão 
duas opções: Acreditar na Verdade, como foi estabelecida 
por Deus, e para qual muito sangue foi derramado, a fim 
de reconciliar o homem com o seu Criador, ou aceitar uma 
versão diluída da Minha Palavra, infiltrada de inverdades. 
Escolher a primeira opção vai lhes trazer muita dor, 
angústia e sofrimento, pois vocês serão desprezados 
por outros, por permanecerem fiéis a Mim. Mas, ao 
escolher a segunda opção - enquanto vocês puderem ser 
muito bem acobertados com muito louvor, aceitados por 
seus pares e pelos Meus inimigos - vocês estarão 
mergulhados na escuridão e sua alma estará em risco. 
É fácil dizer que você é um Cristão, se você não é 
desafiado por ser um. Mas se vocês são desprezados, 
zombados, ridicularizados ou caluniados em Meu Nome, 



O Livro da Verdade 

www.jesusfala.org/O_Livro_da_Verdade.pdf 508

alguns não serão fortes o suficiente, para resistirem a 
essas provações. Muitos vão Me abandonar e ir embora, 
por causa do medo da opinião pública. Muitos Me trairão. 
Muitos de vocês vão virar as costas, porque vão estar 
muito envergonhados de levar a Minha Cruz. 
Nunca acreditem que ser um dos Meus seguidores é fácil, 
pois não é. Mas vai chegar um momento, em que sua fé 
será posta à prova final e é então, que Eu vou saber quem 
é de Mim e quem não é.  
Seu Jesus 
 
1226. A beleza do homem, criada à Imagem 
Viva de Deus, é indescritível 
Recebido quarta-feira, 24 de setembro de 2014, 15:05 
 
Minha muito amada filha, assim como Minha Amada Mãe 
foi escolhida por Deus, para anunciar a Vinda do Messias, 
assim, também, Ela está sendo chamada para preparar a 
Humanidade para Minha Segunda Vinda. 
Ela foi elevada a maior Hierarquia no Céu e a Ela foi 
concedida grandes poderes por Meu Pai Eterno. No 
entanto, Ela permanece como era então, e como é agora, 
e sempre será, uma serva devota e humilde de Deus. Ela 
serve em Seu Plano para elevar o homem ao estado 
perfeito, em que ele estava destinado a ser. 
A beleza do homem, criada à Imagem Viva de Deus, é 
indescritível. Nenhum homem, mulher ou criança 
nesta Terra, pode corresponder que foi criada, quando 
Deus criou Adão e Eva. O pecado era a sua queda e 
Lúcifer seu inimigo. Então, esse estado perfeito foi 
destruído. Manchado pelo pecado, o homem nunca vai 
recuperar esse estado perfeito de novo, até que a 
serpente e todos aqueles, que o adoram, sejam banidos. 
Até esse dia chegar, a beleza do corpo e da alma humana 
permanecerão manchadas. 
O homem é o maior amor de Deus. Os anjos são Seus 
servos, então eles também devem mostrar amor para com 
as Criaturas de Deus. O Amor de Deus por Sua família, 
suplanta tudo o que Ele criou e, até que Ele recupera 
as almas dos Seus filhos, Ele nunca vai descansar. 
Deus permite muitos sofrimentos, humilhações e 
tragédias, os quais são causados pelo ódio daquele, a 
quem Ele tinha mantido na mais alta consideração - o ex-
Arcanjo Lucifer, que se tornou Satanás. Derrotado por 
causa de seu ciúme, orgulho e amor próprio, ele causou a 
Meu Pai a maior dor inimaginável. E hoje, como antes, ele 
ainda faz o mesmo. 
Os anjos leais do Meu Pai, todos os santos e Minha 
amada Mãe fizeram um pacto, que nunca poderá ser 
quebrado. Seja o que for que Meu Pai dite, será 
realizado por Sua Hierarquia Elite. Ele nunca é 
questionado. O que Meu Pai deseja, é a maneira correta 
e a forma mais poderosa. É a maneira, pela qual a raça 
humana pode ser salva da maldição do maligno. Essa é 
Sua prerrogativa. Ninguém, jamais, se atreve a questioná-
Lo. Em Seu Plano Final, o estágio final, Ele trará seu 
Plano de Salvação para um fim, Ele vai intervir de várias 
maneiras. 
O título da Minha Mãe, “A Mãe da Salvação”, o último 
dado a Ela pelo Pai Eterno, Deus, o Altíssimo, não é 
por acaso. Ela foi enviada para advertir o mundo e 
prepará-lo para o ataque final contra a raça humana, 
pelo maligno. A Ela foi concedida esta tarefa e Eu 
peço que vocês aceitem isso, e respondam ao Seu 
pedido de oração, em todos os momentos! 
A Santíssima Trindade trará muitas Bênçãos para 
aqueles, que respondem a esta Missão Final do Céu - a 
Missão de Salvação. Aceitem, com agradecimentos, que 
tal favor foi dado para a Humanidade, com amor e 
graciosidade de coração!  
Seu Amado Jesus 
 
 
 
 
 

1227. Mãe da Salvação: O pecado é um 
fato. Ele existe e continuará a existir, até a 
Segunda Vinda de Cristo 
Recebido sábado, 27 de setembro de 2014, 19:20 
 
Meus queridos filhos, como Eu estou com o coração 
partido, durante estes tempos terríveis, quando o homem 
se levantou para desafiar a Deus, de muitas maneiras. 
As Leis de Deus estão sendo desrespeitadas em todo o 
mundo, porque o pecado não é mais reconhecido como 
sendo errado. Em vez disso, ele é justificado em todas as 
oportunidades, para que o homem não possa mais 
diferenciar entre o certo e o errado. Quando vocês abraçar 
o pecado, em todas as suas formas, e declaram não ter 
nenhuma conseqüência, então vocês nunca estarão 
satisfeitos. O pecado, uma vez que ele é visto meramente 
como uma falha humana, levará a um maior e mais grave 
pecado, até que, finalmente, ele os levará a uma 
escuridão do espírito e à separação de Deus. Isso vai 
deixar um vazio em sua alma, que trará uma forma de 
miséria, que será difícil de tirar. 
A escuridão vem do espírito do mal. A Luz vem de 
Deus. O pecado traz escuridão e, a menos que vocês 
reconhecem o pecado e busquem a reconciliação, ele 
vai crescer e apodrecer, até estrangular o espírito. 
Nada neste mundo vai, nem pode, trazer alívio para a 
alma, que almeja. Só a reconciliação entre a alma e 
Deus pode livrá-la deste estrangulamento. 
O pecado é um fato. Ele existe e continuará a existir, 
até a Segunda Vinda de Cristo. Os filhos de Deus, que 
entendem os Dez Mandamentos, estabelecidos por Ele, 
vão saber que o homem deve pedir perdão a Deus, cada 
vez que peca. Não importa que ele procure Deus e 
implore seu perdão várias vezes, porque esta é a única 
maneira de permanecer em união com Ele. Desta forma, 
vocês vão receber muitas Graças e vão amadurecer e 
viver na Luz de Deus. 
O homem deve aceitar a sua fraqueza, por causa da 
existência do pecado. Ele deve aceitar como o pecado 
pode separá-lo de Deus. Quando não aceita esse fato, 
então ele está dizendo que é igual a Deus. Sem acreditar 
na existência do pecado, o homem não pode servir a 
Deus. É então, que a separação entre a alma e seu 
Criador torna-se mais amplo, até que não haja 
comunicação entre o homem e Deus. 
É desejo de Satanás capturar almas e impedir a sua 
salvação. Até que o homem aceite a importância de 
reconhecer as Leis de Deus, ele vai negá-Lo. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1228. Apeguem-se à Verdade em todos os 
momentos, pois sem ela vocês estarão 
vivendo uma mentira 
Recebido domingo, 28 de setembro de 2014, 18:15 
 
Minha muito amada filha, a Palavra de Deus, como 
previsto por Ele, e a Palavra ditada aos Meus Santos 
Apóstolos, foi o fundamento sobre o qual Meu Corpo 
Místico, a Igreja, foi construída. 
O Verbo Eterno é o fundamento sobre o qual a Igreja 
se senta. Não é o contrário. A Palavra de Deus é eterna 
- ela foi escrita em pedra. É o fundamento da Verdade. O 
fundamento da Minha Igreja não pode ser abalado, mas o 
edifício, que fica em cima dele, poderá ser alterado e 
modificado. No entanto, se o edifício muda, então o 
fundamento não pode sustentá-lo, se ele se desvia da 
estrutura do edifício, para o qual foi projetado. 
A Palavra de Deus nunca pode ser alterada, porque 
nunca pode mudar. Pois como poderia? Deus não 
disse uma coisa, para dizer outra coisa. A Igreja deve 
ser subserviente à Palavra de Deus. A Palavra de Deus 
não é subserviente aos membros da Minha Igreja, que 
podem se sentir diferentes. Atreva-se a mexer com a 
Palavra, e você vai trair-Me, Jesus Cristo. Eu Sou a 
Igreja. Meu Corpo é a Igreja e tudo o que brota de Mim 
é sagrado! Por enquanto a Verdade é sustentada por 
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vocês, Meus servos sagrados, que podem representar-
Me. Contanto que vocês confiem e Me honrem, e 
garantam que os procedimentos adequados estão em 
vigor dentro da Minha Igreja, então vocês podem dizer que 
são Meus. 
Quando Deus ditou os Evangelhos, pelo Poder do Espírito 
Santo, a Palavra pode ter sido apresentada com diferentes 
expressões, mas, de qualquer forma, manteve-se a 
mesma. Quando Deus falou por meio dos profetas e 
aqueles apóstolos Meus, abençoados com o Dom do 
Espírito Santo, a linguagem era clara, simples e 
autoritária. O mesmo é verdade para hoje, quando Deus 
fala aos Seus profetas. A linguagem é clara e simples e é 
entregue com autoridade, pois vem de Deus. As Palavras 
ditas por Mim, seu Redentor, são fiéis a Minha Santa 
Palavra, contida nas escrituras, pois elas vêm da mesma 
Mão. Portanto, tenham cuidado daquele, que lhes dá uma 
nova versão da Verdade, que é difícil de entender, difícil 
de seguir e vaga! Quando a Verdade for distorcida, uma 
falsa doutrina emanará a partir dela. Será cheia de falhas; 
ilógico e exatamente o oposto da Santa Palavra de Deus. 
Quando a vocês for dito que Deus aceitará o pecado, 
por causa da Sua Misericórdia, saibam que isso é uma 
mentira! Deus aceitará a alma arrependida, mas nunca 
o pecado, porque isso é impossível! 
Apeguem-se à Verdade em todos os momentos, pois sem 
ela, vocês estarão vivendo uma mentira! Seu Jesus 
 
1229. Deus Pai: Meu Amor vai vencer o mal 
e o ódio 
Recebido segunda-feira, 29 de setembro de 2014, 20:50 
 
Minha querida filha, Meu Amor, quando é aceito por 
vocês, produz grandes frutos. Mas quando é rejeitado pelo 
homem, isso resultará em uma terra murcha. Sem Meu 
Amor não há vida, não há alegria, não há paz. Quando 
Meu Amor é sentido pelo homem, ele cria grandes 
maravilhas, admiração e um sentimento de profunda 
gratidão na alma da pessoa, a quem foi concedido este 
Dom. 
Meus queridos filhos, quando vocês experimentam o 
amor, em qualquer forma, por outro ser humano, é o Meu 
Amor que vocês sentem. Ele só pode vir de Mim, porque 
Eu Sou o Amor. O Amor é um Dom e vocês devem 
aproveitá-lo, quando senti-lo que mexe dentro do seu 
coração. Aqueles, que aceitam o Meu Amor: saibam 
que Eu vou enchê-los com mais de Meu Dom, se 
vocês compartilhá-lo com aqueles, que não tenham 
sido concedido este favor. 
Meu Amor vai vencer o mal e o ódio. O Amor apaga o 
ódio, mas o maligno, a pedra no sapato do homem, é 
incapaz disso. Quando vocês dizem que Me amam, 
então têm que lutar muito, para evitar que o ódio de 
qualquer tipo manche sua alma. Se vocês Me amam, vão 
perdoar seus inimigos, porque vão vê-los como Eu os 
vejo. Isso requer perseverança e disciplina de sua parte, 
que vão impedi-los de ferir outra pessoa, verbalmente ou 
fisicamente. 
Quando permitem que Meu Amor flua através das suas 
veias, vocês vão sentir completa paz e liberdade, porque 
vocês não sentirão nenhuma malícia, nenhuma raiva, 
nenhuma vingança, nem rancor contra outro filho Meu. 
Este é o Dom do Meu Amor na sua forma mais pura. 
Aceitem este Meu Dom, recitando esta oração: 
 
Cruzada de Orações (168): Pelo Dom do Amor de Deus 
 
Ó Pai querido, O Eterno, Deus, o Altíssimo, Fazei-me 
digno do Vosso Amor! Por favor, perdoai-me por 
magoar os outros e por qualquer injustiça, que tenha 
causado sofrimento a qualquer um dos Vossos filhos! 
Abri meu coração, para que eu possa receber-Vos em 
minha alma, e purificai-me de todo o ódio, que eu 
possa sentir contra outra pessoa! Ajudai-me a perdoar 
os meus inimigos e a semear as sementes do Vosso 
Amor, onde quer que eu vá e entre aqueles, que eu 
encontrar todos os dias. Dai-me, querido Pai, os Dons 

da Perseverança e Confiança, para que eu possa 
defender Vossa Santa Palavra e, assim, manter viva, 
em um mundo escuro, a Chama de Vosso Grande 
Amor e Misericórdia. Amém. 
 
Filhos, por favor, sintam conforto em saber que Eu amo 
todos vocês, não importa quem você é, e quaisquer 
pecados que vocês tenham cometido e se vocês Me 
amaldiçoaram ou não. Meu Amor por vocês é 
incondicional. 
No entanto, Eu devo separar aqueles, que estão tentando 
cegar Meus filhos para a Verdade da salvação deles, 
daqueles que são de Mim. Se Eu não interviesse, muitos 
estariam perdidos para Mim; e Eu não estou preparado 
para sacrificar almas para aqueles, que, apesar de todos 
os esforços da Minha Parte, vão rejeitar-Me no dia final. 
Eu peço que vocês coloquem toda a sua confiança em 
Mim e mantenham Meu Selo de Proteção (o Selo de 
Deus Vivo), de qualquer forma, perto de vocês. A luta 
já começou e Eu vou agir com justiça, punindo aqueles, 
que tentam destruir os Meus filhos. 
Nunca se esqueçam de Quem Eu Sou! Eu Sou o Princípio 
e o Fim. Todos os que vêm a Mim, vão encontrar a Vida 
Eterna. Permitam-Me levá-los para a segurança e para 
uma vida gloriosa em união com a Minha Vontade. Eu 
revelarei o Novo Paraíso em Meu Próprio Tempo e Eu 
desejo que vocês mostrem paciência! Vivam suas 
vidas em harmonia com os outros! Cuidem de suas 
famílias, como antes! Vinde a Mim em suas igrejas, 
como antes! Mas, lembrem-se sempre de que a 
Verdade, a Verdadeira Palavra de Deus, nunca pode 
mudar, porque Eu Sou a Verdade! Eu nunca posso 
mudar, pois isso não pode ser, nunca. 
Eu os amo. Eu os abençôo. Eu os protejo. 
Seu Amoroso Pai, Deus, o Altíssimo 
 
1230. Ou vocês servem a Deus, ou cedam 
às loucuras dos homens 
Recebido quarta-feira, 1° de outubro de 2014, 21:15 
 
Minha muito amada filha, a traição a Mim, Jesus Cristo, o 
Filho do Homem, é galopante entre aqueles, que dizem 
que Me servem. Mesmo aqueles, que dizem que são 
Meus fiéis servos, Me desertaram e sua fé é apenas um 
vislumbre de seu estado anterior. O que começou com 
amor e compaixão por Mim, foi reduzido a uma fração do 
que era antes e isso tem sido causado por muitas coisas. 
Tanto desprezo pela Minha Igreja surgiu, por causa das 
almas caídas nela, que foram conduzidas em pecado 
grave. Muitos dos Meus servos sagrados, inocentes, 
sofreram por causa dos pecados dos outros, e isso lhes 
trouxe grande vergonha. Então, quando as Leis de Deus 
foram deixadas de lado e mal faladas, muitos esqueceram 
que os Mandamentos de Deus tinham que ser defendidas 
a todo o custo. Se os Meus servos sagrados parassem de 
pregar a Verdade, e descartassem a importância de falar 
sobre a existência do pecado, como então poderiam os 
filhos de Deus ser os mais sábios? Meus servos sagrados 
têm o dever moral de defender a Palavra de Deus e 
advertirem os filhos de Deus sobre o perigo do pecado. 
Mas eles decidiram não fazer isso. Muitos têm medo de 
pregar a Verdade, pelo receio de serem perseguidos por 
aqueles, que irão culpá-los pelos pecados dos outros. 
Durante Meu tempo na Terra, Eu nunca hesitei em 
pregar sobre a punição, que o homem terá de 
enfrentar, se ele não busca o perdão de Deus por seus 
pecados. O medo da punição de Deus não deve ser a 
razão para evitar o pecado, mas é apenas assim, que 
você, o pecador, pode ser salvo! O pecado é algo com 
que vocês têm que conviver, mas nunca devem aceitá-
lo! Vocês devem lutar contra o pecado, porque Eu 
desejo salvar as suas almas! Por que Eu não desejaria 
salvar as suas almas a todo custo? Será que Eu não sofri 
por vocês e morri uma morte agonizante na Cruz, para 
que vocês pudessem ser resgatados aos Olhos de Deus? 
Por que então os Meus servos sagrados não pregam 
sobre a absoluta necessidade de buscar a Vida Eterna? 
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Se vocês não buscarem a Vida Eterna, vocês não a 
encontrarão! 
É o dever de todos aqueles, que Me servem, ajudar a 
salvar o homem da condenação eterna! A Verdade foi 
escondida por tanto tempo, que muitas almas, devido à 
sua complacência, foram perdidas para Mim! Saibam que 
Eu enviarei os Meus Anjos no último dia e os homens 
serão divididos em duas metades – aqueles, que 
cometeram atrocidades e os que são de Mim. Eu peço-
lhes, Meus servos sagrados, que digam a Verdade, 
porque, se vocês não fizerem isso, vocês vão perder-Me 
muitas almas, e por isso Eu nunca lhes perdoarei! 
Ou vocês servem a Deus, ou cedam às loucuras dos 
homens. Seu Jesus 
 
1231. Baixem suas armaduras, porque elas 
serão esmagadas em pedaços pequenos 
Recebido quinta-feira, 2 de outubro de 2014, 23:15 
 
Minha muito amada filha, Meus inimigos podem desprezar 
a Minha Palavra - a Verdade -, mas virá o dia, em que eles 
inclinarão as suas cabeças de vergonha e remorso, 
quando estiverem diante de Mim. 
Nos dias de Noé, ele e os escolhidos para ajudá-lo a 
se prepararem para a Justiça de Deus, foram 
ridicularizados. Eles foram zombados, perseguidos e 
foi feita cada tentativa de desacreditar nas instruções, 
dadas a Noé por Deus. Obediente até o fim, Noé 
implorou por misericórdia para as suas almas. Ele exortou-
as a buscar refúgio junto com ele, mas foi ignorado. E 
assim será até o Grande Dia do Senhor. Apenas os 
remanescentes estarão prontos para saudar-Me, 
juntamente com todos aqueles, que vão encontrá-lo em 
seus corações, para aceitar a Minha Misericórdia, durante 
o GRANDE ALERTA. 
Peço a todos aqueles, que acreditam em Mim e na Minha 
Promessa de voltar em grande glória, que rezem por 
aqueles, que desprezam esta Missão, porque a eles foi 
dado o Dom da Verdade, mas que optaram jogá-la de 
volta na Minha Face. Todos aqueles, de corações quentes 
e macios e mansidão de alma, serão atraídos aos Meus 
Braços, não importa a que fé ou credo eles seguem, pois 
eles são de Mim. Àqueles, que não conhecem a Palavra 
de Deus, será mostrada grande misericórdia e aqueles, 
que se converterem durante o GRANDE ALERTA, 
também vão estar em Meus Braços. Eu vou chegar a 
todas as almas, cujos corações são quentes e que 
mostram amor e misericórdia aos seus irmãos e irmãs. 
A maior batalha será, quando Eu chegar aos arrogantes e 
orgulhosos, que não têm o amor verdadeiro e que estão 
sem um espírito generoso. É por estas almas, que Eu 
incitarei suas orações. Mas, é por aqueles, que venderam 
suas almas ao diabo, no pleno conhecimento do que eles 
têm feito, que Eu lhes pedirei mais para implorar por 
Minha Misericórdia. Eles não virão a Mim, pela própria 
vontade, e por isso só será através do sofrimento das 
almas escolhidas, que se consagraram a Mim, e suas 
próprias ofertas, que eles podem ser salvos. Por favor, 
rezem esta oração, para salvar todos os pecadores: 
 
Cruzada de Orações (169): Pela salvação daqueles, 
que rejeitam a Cristo 
 
Querido Jesus, por Vossa Compaixão e Misericórdia, 
Peço-Vos a salvação daqueles, que Vos rejeitaram; 
que negam a Vossa Existência; que deliberadamente 
se opõem à Vossa Santa Palavra e cujos corações 
amargos envenenaram suas almas contra a Luz 
e a Verdade da Vossa Divindade. Tende Misericórdia 
de todos os pecadores! Perdoai aqueles, que 
blasfemam contra a Santíssima Trindade e ajudai-me, 
à minha maneira, e através dos meus sacrifícios 
pessoais, a aconchegar em Vossos Braços Amorosos,  
aqueles pecadores, que mais precisam de Vossa 
Misericórdia! Eu dou-Vos a minha promessa,  

que, através de meus pensamentos, minhas ações e 
da palavra falada, Vos sirvo da melhor forma possível 
na Vossa Missão de Salvação. Amém. 
 
Todos vocês reúnam-se em oração, porque a Justiça 
de Deus agirá em breve, para o mundo testemunhar. É 
por causa da maldade dos homens, suas ações 
impertinentes e seu ódio por seus companheiros, que 
Deus vai impedi-los da devastação, que está sendo 
orquestrada, de todas as maneiras, contra a raça humana. 
Baixem suas armaduras, porque elas serão esmagadas 
em pedaços pequenos, pela Mão do Meu Pai Eterno. 
Oponham-se a Deus, e vocês vão sofrer por isso! Mas 
quando vocês tentam ferir a Humanidade em grande 
escala, através do abuso de poder, vocês serão 
interrompidos abruptamente e não terão tempo para 
buscar a Misericórdia de Deus! Seu Jesus 
 
1232. A vacinação global, de que lhes falei 
em 2010, em breve, será testemunhada  
Recebido sexta-feira, 3 de outubro de 2014, 15:10 
 
Minha muito amada filha, prestem atenção agora à Minha 
Promessa! Eu virei outra vez, para anunciar um novo 
começo, um novo mundo sem fim. Todos aqueles, que 
aceitarem a Graça de Deus, quando Eu derramar a Minha 
Misericórdia sobre o mundo todo, serão parte do Meu 
Reino. 
Eu tenho dado a Humanidade todos os sinais, cada 
advertência e todas as Graças, para prepararem suas 
almas. Alguns ouviram a Palavra de Deus, tal como 
previsto nos Santos Evangelhos, e prestaram atenção. 
Outros têm visto e ouvido a Verdade, mas se recusam a 
aceitá-la. Chegará o dia, em breve, quando a plena 
Verdade e a prova de Quem Eu Sou for revelada, aos 
pecadores será dado o tempo uniforme, para tomar a sua 
própria decisão, de acordo com seu livre arbítrio. Nenhum 
de vocês será forçado a aceitar a Minha Misericórdia, 
porque só você pode tomar essa decisão. Outros se 
recusarão a dar testemunho da Verdade, mesmo quando 
vê-la claramente. Infelizmente, eles serão perdidos. 
Outros irão tomar tempo, antes que jurem lealdade a 
Mim, mas este tempo, após o GRANDE ALERTA 
ocorrer, será curto. 
Eu venho dizer-lhes agora sobre eventos, que irão revelar 
a vocês os sinais desses tempos e da Minha Presença 
nesta Missão. Tempestades serão vistas em muitas 
nações e vão durar semanas. A vacinação global, de 
que lhes falei em 2010, em breve, será testemunhada. 
A Mão de Deus, em Sua Justiça Divina, será vista, 
quando Ele permitir, que as tentações sejam 
colocadas diante daqueles, que O servem em Minha 
Igreja. Quando estas e todas as outras profecias se 
concretizarem, Eu estarei esperando. E então virá o 
GRANDE ALERTA. Ele virá em breve, antes do Grande 
Dia, quando a Minha Promessa de vir novamente, será 
finalmente cumprida. 
Confiem em Minha Divindade, em Meu Amor e em Minha 
Misericórdia! Se o fizerem, vocês serão fortes o suficiente 
para enfrentarem qualquer provação e insultos, que são 
atirados em vocês, em Meu Nome, e terão a graça de 
permanecerem fieis a Minha Santa Palavra. 
Permaneçam na paz e na esperança, pois Meu Amor por 
vocês e seu amor por Mim, vão destruir o mal, que 
assumiu as almas daqueles, que se separaram de Mim. 
Seu Jesus 
 
1233. Mãe da Salvação: As Leis de Deus 
serão derrubadas por milhões de pessoas, 
em breve 
Recebido segunda-feira, 6 de outubro de 2014, 13:55 
 
Meus queridos filhos, os Dez Mandamentos, estabelecidos 
por Deus, nunca podem ser reescritos, porque isso seria 
um sacrilégio. O homem nunca pode mexer na Palavra, e 
chegará o dia, em que a Ira de Deus descerá sobre a 
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Humanidade, quando os Dez Mandamentos serão 
considerados pelo homem como falho. Quando isso 
acontecer, saibam que a Palavra de Deus deixará de ser 
reverenciada e que a Humanidade será conduzida a um 
grave erro. 
A nenhum homem ou servo sagrado, foi dada a autoridade 
para derrubar os Dez Mandamentos ou a Palavra de 
Deus. Nenhuma desculpa pode jamais ser dada, para 
negar a Verdade da Palavra de Deus. As Leis de Deus 
serão derrubadas por milhões de pessoas, em breve. 
Então, todos aqueles, que caírem no engano, que virá 
como conseqüência, serão cegados pela escuridão. O 
Espírito Santo não pode iluminar aqueles, que negam a 
Palavra ou que toleram o pecado. Quando o Espírito 
Santo não estiver mais presente, e quando a Palavra 
for adaptada, para atender as necessidades egoístas 
dos homens, então quaisquer novas leis não 
significarão nada aos Olhos de Deus. 
Os inimigos de Deus irão movimentar-se rapidamente 
para derrubar a Verdade e a Igreja do Meu Filho será 
dividida em dois. Aqueles, que firmemente defenderem 
a Verdade, serão amaldiçoados por falar isso. 
Aqueles, que proferirem blasfêmias e declararem ser 
estas a Verdade, serão aplaudidos. O espírito do mal vai 
alojar-se nos corações dos equivocados e muitas almas 
serão perdidas. Elas não serão capazes de apresentar-se 
diante do Meu Filho e declarar-se ser íntegros, porque 
eles se recusam a reconhecer a Verdade, dada a eles por 
meio da Misericórdia de Deus. 
Em breve será declarado que Deus é Misericordioso para 
com todos os pecadores, não importa o que eles tenham 
feito para ofendê-Lo. Isso é verdade, mas quando eles 
O ofendem, apresentando diante Dele toda 
abominação e heresia e, em seguida, declarar que 
essas são aceitáveis a Deus, Ele vai se afastar deles 
com desgosto. 
Os homens serão tão cheios dos seus próprios desejos, 
para se adequar as suas vidas pecaminosas, que vão 
pronunciar atos ilícitos como sendo desejável aos Olhos 
de Deus. Isto vai levar a mentiras. E, quando eles se 
atrevem a apresentar estes diante dos altares de Deus, 
estas almas serão expulsas. Se vocês se permitirem ser 
levados em grave erro, vocês colocarão as suas almas em 
grave perigo! 
Eu peço que vocês recitem os Dez Mandamentos tão 
frequentemente quanto puderem! Ao fazer isso, vocês vão 
saber o que é, o que é exigido de vocês, a fim de servir a 
Deus verdadeiramente. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1234. Quando o amor diminui, Deus é 
diminuído em suas vidas 
Recebido quarta-feira, 8 de outubro de 2014, 20:25 
 
Minha muito amada filha, que frio os corações dos 
homens se tornaram! Quão pouco se importam com as 
necessidades dos outros ou com o Dom da vida! Eles 
permitiram seus corações apodrecerem, porque já não 
têm a capacidade para que o verdadeiro amor reine em 
suas almas. Uma vez que o amor está enfraquecido, e 
quando a caridade para com as necessidades dos outros 
se torna escasso, então, somente injustiça será o passo 
seguinte. 
Quando o amor diminui, Deus é diminuído em suas 
vidas. Aqueles, que antes tinham Me amado, e que já 
não acreditam mais em Mim, seus corações vão se 
transformar em pedra. Quando vocês viram as costas 
para o amor de uns pelos outros, vocês se tornam estéreis 
e inquietos. Sua falta de amor vai levá-los a aceitar todo o 
tipo de práticas, que são repugnantes para Mim. Tudo o 
que Eu represento, será ignorado por vocês. Toda a vida 
dada à Humanidade pelo Poder de Deus, será adulterada 
e, em muitos casos, destruída por vocês. Seu respeito às 
Leis de Deus e à vida humana já não significa mais nada. 
Seu apego a todas as coisas mundanas e bens materiais 
que elas produzem, vão deixá-los insatisfeitos. 

Quando vocês endurecem os seus corações contra Deus, 
a Humanidade sofre muito. Quando o poder do mal 
substitui o amor, que o mundo teve uma vez por Mim, 
Jesus Cristo, saibam, então, que os tempos chegaram. 
Desistam das suas atividades rebeldes e imprudentes de 
prazer! Não tentem mudar as Leis de Deus para atender 
às suas vidas pecaminosas! Peçam, peçam, peçam por 
Minha Intervenção, para que Eu possa lhes mostrar o 
caminho! Se vocês não voltarem para o caminho da Vida 
Eterna, que foi esculpido para cada filho de Deus, então 
vocês nunca poderão ser parte do Meu Reino! Seu Jesus 
 
1235. Minha Igreja, Minha Verdadeira Igreja, 
vai rastejar sobre o ventre 
Recebido quarta-feira, 8 de outubro de 2014, 20:45 
 
Minha muito amada filha, a Minha Igreja será derrubada e 
aqueles, que permanecerem fiéis às Leis de Deus, 
sofrerão muito por causa disso. 
Minha Igreja, Minha Verdadeira Igreja, vai rastejar 
sobre o ventre, pois todos os insultos sobre a Minha 
Divindade e Leis, previsto por Meu Pai Eterno, serão 
lançados contra ela. Trancados dentro dos portões de 
uma prisão dourada, muitos dos meus servos serão 
forçados a aceitar uma heresia. Não só isso, mas eles 
serão obrigados para pregar essa heresia e convencer os 
inocentes, que a reescrita da Palavra de Deus, é aceitável 
no mundo de hoje. 
A Ira do Meu Pai, neste momento, provoca indignação 
pois, muito em breve, a Igreja - tendo mudado 
irreconhecivelmente - irá preparar novos rituais, novas 
regras e práticas, de modo que nada se assemelhará a 
Igreja construída por Mim. 
Todas essas coisas foram permitidas por Meu Pai, porque 
Satanás testa a fé daqueles que são Meus. Ai daqueles, 
que ao trair-Me, vão levar com eles, as almas daqueles, 
cujos nomes foram mantidos para Mim. Eu vou lutar por 
estas almas. Eu vou punir estes Meus inimigos, porque, 
através de seus enganos e astúcia, eles seduzem as 
almas e as levam para longe de Mim. Por esses pecados, 
eles serão perdidos para Mim. 
Minha Igreja foi criada dos Meus Lombos. Eu lhes dei Meu 
Corpo na morte e isto se tornou a Minha Igreja. Agora ela 
será contaminada e Meu Corpo será crucificado 
novamente. Meus inimigos não vão sentir nem um pingo 
de vergonha, porque suas ambições arrogantes e a 
autogratificação não tem nada a ver Comigo. 
Quão facilmente são levados aqueles, cuja fé é fraca! 
Quão facilmente serão levadas aquelas almas com uma fé 
forte, pois elas vão ter medo de defender a Verdade! Só 
os remanescentes e aqueles com a verdadeira lealdade à 
Minha Palavra, permanecerão fieis a Minha Igreja. E vai 
ser por causa deles, que a Minha Igreja nunca vai morrer. 
Seu Jesus 
 
1236. Eu lhes dou agora, a Cruzada de 
Orações final  
Recebido quarta-feira, 8 de outubro de 2014, 21:10 
 
Minha muito amada filha, Meu Coração está tão partido 
neste momento. Os traidores perfuraram o Meu Lado e a 
Terra está, agora, a ser inundada com uma efusão da 
Minha Tristeza, que é tão intensa, que Eu não posso ser 
consolado. 
E pergunto agora: Quem, entre os Meus servos sagrados, 
será forte o suficiente, para defender a Verdade? 
Eu vou dar-lhes, a Cruzada de Orações final. É pelos 
sacerdotes. Eu peço que Meus servos sagrados recitam-
na diariamente. 
 
Cruzada de Orações (170): Para sacerdotes: Para 
defender a Santa Palavra de Deus 
 
Ó Querido Senhor, meu amado Jesus Cristo, 
Segurai-me! Protegei-me! Mantende-me na Luz do 
Vosso Rosto, enquanto a minha perseguição se 
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intensifica, quando o meu único pecado é defender a 
Verdade, a Santa Palavra de Deus. Ajudai-me a 
encontrar coragem para servir-Vos fielmente, em 
todos os momentos! Dai-me a Vossa Coragem e a 
Vossa Força, pois eu luto para defender os Vossos 
Ensinamentos contra a oposição feroz! Nunca me 
abandoneis, Jesus, nos meus momentos de 
necessidade e fornecei-me tudo o que eu preciso para 
continuar a Vos servir, através da prestação dos 
Santos Sacramentos e do Vosso Precioso Corpo e 
Sangue, através do Santo Sacrifício da Missa. 
Abençoai-me Jesus! Caminhai comigo! 
Descansai em mim! Ficai comigo! Amém. 
  
Seu Jesus 
 
1237. Lembrem-se que após a Segunda 
Vinda, o Purgatório não existirá 
Recebido quinta-feira, 9 de outubro de 2014, 20:40 
 
Minha muito amada filha, como Eu tenho sede do amor do 
homens e como eles têm sede de Mim! Mas, a divisão que 
separa o homem de Mim, O Doador da Vida, é o maior 
inimigo da raça humana. 
Satanás, cujos caminhos enganosos e astutos significam 
que ele cria grandes divisões no mundo. Ele se esconde e 
tem um grande poder sobre as almas dos homens. Sua 
influência maligna cria dúvidas sobre Minha Existência 
naquelas pessoas com pouca fé. Ele convence quem não 
acredita em Mim, que o homem é responsável por todas 
as escolhas que faz. Enquanto ele tenta o homem, sua 
influência calmante convence àqueles, a quem ele tem 
acesso, que o errado é certo e o certo é errado. Ele 
apresenta o amor como luxúria, ódio como uma forma de 
desejo e inveja e ciúme como um meio, pelo qual pode-se 
justificar a destruição da vida de outra pessoa. 
Cada ideia, cada desejo, cada anseio, que ele planta nas 
almas dos homens, leva-os ao pecado. Tanta infestação 
contra a Humanidade, neste momento, fez com que o 
amor puro, que vem de Deus, foi substituído pela luxúria. 
Tudo, que brota da serpente, será apresentado dentro dos 
corações do pecador, como sendo uma coisa boa. O 
pecado é sempre justificado por pecadores, que 
sucumbem ao diabo. O pecado, uma vez justificado, 
então é glorificado até que se assemelhe a um grande 
ato, digno de reconhecimento. 
Ai do homem, que se atreve a desafiar àqueles, que 
glorificam o pecado! O pecador que abraça o pecado, com 
grande alegria, vai influenciar outros a fazer o mesmo. 
Hoje, a influência do maligno pode ser visto em todos os 
lugares. Antes, os atos pecaminosos foram 
cuidadosamente escondidos, agora eles não têm 
vergonha de apresentá-los ao mundo para testemunhar. 
Tudo que é repugnante para Mim, está sendo abraçado 
com grande prazer. O Errado é apresentado como 
sendo certo e tudo o que é certo, de acordo com as 
Leis de Deus, é considerado errado. Quando o diabo 
trabalha, tudo será apresentado de trás para frente e 
exatamente o oposto a isso, o que vem de Mim. 
Saibam que, quando a Minha Palavra for declarada ser 
errada, é que a influência do maligno atingiu o seu auge! 
Lembrem-se que após a Segunda Vinda, o Purgatório 
não existirá. O Céu e a Terra se tornarão um, e o inferno 
vai se tornar o lugar de habitação para aqueles, que 
idolatram o diabo, e tudo o que vem dele. Os fumos dos 
seus maus e perversos caminhos infestaram tanto 
aqueles, que crêem em Mim, assim como aqueles, que 
Me rejeitam. Ninguém está seguro. 
A oração, Meus amados seguidores, é o seu refúgio! 
Defendam a Minha Palavra e rezem, não para si mesmos, 
mas para aqueles, que firmaram um contrato com o 
maligno! Eles precisam das suas orações, de manhã, de 
tarde e de noite! 
Seu Jesus 
 
 
 

1238. Mãe da Salvação: A morte, em breve, 
não terá nenhum poder sobre o homem 
Recebido sexta-feira, 10 de outubro de 2014, 13:10 
 
Meus queridos filhos, a Crucificação do Meu Filho foi 
significativa, de muitas maneiras. Não foi só pelas mãos 
dos soldados romanos, que Ele foi assassinado, mas sob 
as ordens daqueles, que afirmavam ser dedicados 
seguidores da Palavra de Deus. 
Sua flagelação, perseguição e morte foram realizados 
sob as instruções daqueles, que lideraram os fiéis no 
Templo de Deus. Eles descartavam tudo o que sabiam 
ser a Verdade, porque eles se recusaram a aceitar que 
Meu Filho, Jesus Cristo, era o Messias. Cada Lei, ditada 
por Deus, foi desrespeitada, pois tinham prazer na 
execução do Meu Filho. 
Antes que o Dia do Senhor venha, eles vão reencenar 
Sua Crucificação. Eles vão açoitá-Lo, através de sua 
traição a Sua Santa Palavra. Eles vão perseguir aqueles, 
que permanecerem leais a Ele e, em seguida, profanarão 
o Seu Corpo. Mas eles vão falhar em matá-Lo, porque o 
Seu Corpo - a Sua Igreja - não pode morrer e ela vai 
permanecer de pé, embora frágil, até o fim. 
Neste momento, vocês devem se lembrar que toda a 
vida vem de Deus. A morte não tem poder sobre Deus. 
A vida, uma vez dada, nunca pode morrer. A morte, em 
breve, não terá nenhum poder sobre o homem, e 
através da Ressurreição do Meu Filho, o homem 
também vai ter a Vida Eterna do corpo e da alma. 
Aqueles, que confiam em Cristo e permanecerem fiéis a 
Ele, terão a vida. Somente aqueles, que O rejeitam 
completamente, não terão a vida (*). 
Alegrem-se no conhecimento, de que uma vida gloriosa 
espera por todos vocês, que aderem à Santa Palavra de 
Deus, porque a morte nunca vai destruí-los. 
 Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
(*) “não terão a vida” significa que estas almas não terão a 
Vida Eterna no Céu, mas vão viver eternamente no inferno 
 
1239. Meu Amor pela Humanidade é infinito 
Recebido sábado, 11 de outubro de 2014, 01:00 
 
Minha muito amada filha, Meu Amor pela Humanidade é 
infinito. Meu Amor é intenso e protetor, é puro, Eu ignoro 
muitas falhas, por causa da Minha profunda afeição pelos 
pecadores. 
Eu amparo almas dentro da Minha Compaixão e não há 
nada, que Eu não faça para salvá-las, para que Eu possa 
unir a todos como um em Mim. Minhas lágrimas fluem, no 
entanto, em grandes torrentes, neste momento, devido à 
forma como os filhos de Deus estão sendo feridos, 
abusados, torturados, humilhados, açoitados e 
assassinados pelos inimigos Daquele, Que criou o mundo. 
Aqueles, que causam tantos sofrimentos, estão 
completamente sob a influência dos espíritos malignos, 
que envenenaram a mente deles com mentiras, ódio e 
desprezo pela vida humana. Nunca, nem por um minuto, 
pode um homem dizer, que ele está realizando um ato em 
Nome de Deus, quando ele mata outro ser humano! 
Aqueles, que criam as guerras e causam genocídios, de 
qualquer forma, e que dizem que estão trabalhando para a 
Glória de Deus, não enganam apenas a si mesmos, mas 
também aqueles que recrutam, para levar a cabo as suas 
intenções malignas. 
Meu Amor é tão poderoso, que, se vocês rezassem por 
essas pobres almas perdidas, que acreditam que matar os 
outros em Nome de Deus é uma coisa boa, que vai trazê-
los honra, Eu vou mostrar-lhes a Minha Misericórdia, por 
despertar, dentro eles, o Espírito da Verdade. Não deixem 
que seus corações se tornem pesados! Em vez disso, 
saibam que, enquanto os atos mais vis, que são 
cometidos por aqueles, que destroem vidas, são 
aterrorizantes; na Minha Justiça Divina, Eu vou colocar um 
fim a esses horrores. 
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Eu vou elevar todos vocês, que têm corações quentes e 
macios, em um instante, em Meu Sagrado Coração e 
salvá-los, tal é Meu Amor por vocês! Meus amados 
seguidores, vocês não terão que suportar a dor da morte 
física. Isso Eu prometo, se vocês Me ajudarem, através 
das suas orações, salvar as almas daqueles, que mais 
precisam do Meu Perdão e da Minha Misericórdia. 
Ajudem-Me neste grande esforço e em breve tudo estará 
brilhando com o brilho e a glória do Meu Novo Reino. 
Aqui, vocês vão viver para sempre, sem a preocupação do 
mundo. Amor por Mim, Meu Pai Eterno, sua família e 
amigos vão reinar em todo o mundo, que não terá fim. 
Vão em paz, para amar e servir-Me! Seu Jesus 
 
1240. Divina Providência sempre 
prevalecerá 
Recebido sábado, 11 de outubro de 2014, 20:30 
 
Minha muito amada filha, que ninguém subestime o Poder 
de Deus em todas as coisas, que podem evoluir nestes 
tempos. O Poder de Deus é infinito e nenhum homem 
pode superar a Divindade ou Vontade de Deus. Nenhum 
dos Meus inimigos pode gabar-se de que ele é maior do 
que Deus, Que pode, em apenas um fôlego, despejar a 
Sua Justiça sobre o mundo. Enquanto Deus é paciente, 
leal, justo e cheio de Amor incondicional por todos os 
Seus filhos, inclusive pelos ímpios, Ele vai retaliar contra a 
maldade do homem, causada pela má influência do diabo. 
Amaldiçoados são aqueles, que se levantam contra Deus, 
em desafio contra a Santa Palavra! Serão punidos no 
Tempo de Deus, quando a eles foram dadas todas as 
oportunidades para mudar seus caminhos. Aqueles, que 
adoram o mal e a besta, serão atingidos por um raio, 
assim como foi quando Lúcifer foi jogado no abismo 
infernal, como um relâmpago. 
Quando Meus inimigos prejudicam os outros, tentam 
matá-los e mutilá-los, a fim de ganhar poder sobre os 
fracos, eles sofrerão um terrível castigo. Quando o 
genocídio, de qualquer tipo, for perpetrado sobre os 
inocentes, por adoradores do diabo, eles vão queimar no 
inferno e eles serão interrompidos, apenas quando 
acreditarem que foram bem sucedidos. 
A Divina Providência sempre prevalecerá, pois não há um 
Poder mais Poderoso do que Aquele, Que criou tudo do 
nada. Seu Jesus 
 
1241. Deus Pai: A terra será purificada, 
assim como Meus filhos vão ser limpados 
de todas as iniqüidades 
Recebido domingo, 12 de outubro de 2014, 18:40 
 
Minha filha querida, muitas mudanças virão, pois o 
momento para a Segunda Vinda do Meu amado Filho, 
Jesus Cristo, se aproxima. 
Não tenham medo, Meus filhos, pois essas coisas 
devem acontecer, para que Meus filhos sejam 
purificados, para que eles possam se alegrar, quando 
chegar o Dia para o mundo sem fim começar. Minhas 
Promessas sempre foram cumpridas e tudo vai acabar 
bem. 
Eu desejo que vocês implorem por Misericórdia, por cada 
alma viva no mundo, de modo que a raça humana possa 
se unir, como uma só, aos Meus Olhos. Logo, o ódio, o 
mal e as injustiças no mundo chegarão a um fim abrupto, 
e a Luz do Meu Reino brilhará sobre vocês. A paz reinará 
e o amor encherá a Terra, quando o Novo Paraíso for 
revelado em todo o seu esplendor. Minha Justiça vai 
erradicar todo o mal, e aqueles, que se agarrarem ao 
diabo, apesar da Minha Intervenção, serão lançados fora. 
Então, não serão mais lágrimas derramadas e a parte final 
do Meu Pacto estará concluída. 
Levantem-se, Meus filhos, levantem os seus corações na 
esperança e confiança! Eu vou intervir de muitas 
maneiras, para prevenir que atos de maldades, 
traições enganadoras e as heresias, destruam vocês. 
Meu Tempo chegou e Meus inimigos serão abatidos, pois 

Eu Me esforço para pôr tudo em ordem correta, de modo 
que tudo estará pronto. A Terra será purificada, assim 
como Meus filhos vão ser limpos de todas 
iniqüidades, e Eu levarei os mansos, os humildes e 
aqueles de corações macios, para tomar seus lugares 
no Novo Céu e na Nova Terra. 
Nunca percam a esperança, pois todo Poder é Meu. Vinde 
a Mim, Meus pequeninos, e usufruam do conforto do Meu 
Amor incondicional por vocês! Confiem em Mim, e toda a 
glória será sua. 
Seu amado Pai, Deus o Altíssimo 
 
1242. Estou chegando para aqueles, que 
são os mais indignos da Minha 
Misericórdia, em primeiro lugar 
Recebido domingo, 12 de outubro de 2014, 21:20 
 
Minha muito amada filha, Eu Sou o Protetor de todos os 
filhos de Deus - cada um de vocês, independentemente do 
seu sexo, idade ou credo. Eu Sou o Protetor da Minha 
Igreja na Terra, e nenhum homem prevalecerá contra ela. 
Ela vai permanecer intacta, apesar que muitos vão Me ter 
abandonado. 
Aqueles, que Me abandonam, que mudam a Palavra de 
Deus, não podem dizer que são da Minha Igreja, pois Eu 
não posso proteger uma igreja que não fala a Verdade. O 
verdadeiro teste da sua fé já começou e, em breve, vocês 
ficarão confusos e não saberão para onde se virar. 
Tenham a certeza, misericordioso que Eu Sou, Eu nunca 
Me afastarei para permitir que traidores profanem o Meu 
Corpo. Eles só irão tão longe, até que a força trovejante 
da Mão de Deus seja ouvido. 
Vocês devem se concentrar em Mim e aceitar que a 
Tribulação tem se intensificado, e que todas as coisas 
preditas devem ser testemunhada. Somente quando as 
profecias, dadas ao mundo no Início, tornarem-se 
aparentes, o homem vai enfim entender, que o Meu 
Tempo já está quase sobre ele. Vocês nunca devem 
temer-Me, porque Meu Amor e Misericórdia é expansiva. 
Tenham medo só daqueles, que não vêm de Mim, porque 
é o espírito do mal que os leva a fazer coisas terríveis. 
Somente pela oração, vocês podem ajudar a expiar os 
seus pecados, e através de um ato tão generoso, vocês 
podem diminuir a fumaça de Satanás. Sua fumaça engole 
o mundo neste momento, mas para ser capaz de 
reconhecer a sua presença, é mais difícil do que vocês 
podem imaginar. Sua influência está sempre escondida 
atrás de uma aparente preocupação, atos humanitários e 
é apresentada da forma mais inesperada, mas de forma 
respeitosa. O homem que é abençoado com o Dom de 
discernimento, vai entender como Satanás opera. Ele vai 
reconhecer suas obras, não importa quão cuidadosamente 
disfarçadas elas são apresentadas a um mundo, que é 
cego para a Verdade. 
Logo, Minha Voz vai despertar, nos corações dos homens, 
sua espiritualidade; uma sensação do que eles são, uma 
compreensão quanto a Quem eles pertencem; e uma 
consciência da Vida Eterna, que Eu vou trazer-lhes. 
Saibam que, quando esse despertar começar, o Poder de 
Deus será sentido, como a Justiça de Deus surge das 
cinzas, e quando um farol de Luz trouxer a vida de volta 
para o campo estéril, que foi deixado em um estado 
murcho, por causa do maligno. Minha Voz será ouvida e 
muitos vão ficar chocados, quando esse dia começar. 
Vai ressoar como um trovão e cada homem justo vai 
dobrar o joelho, em louvor a Deus. Eu Estou chegando 
para aqueles, que são os mais indignos da Minha 
Misericórdia, em primeiro lugar. Eles são os, que 
deveriam ser os últimos, por causa da maneira como 
eles Me trataram. E, ainda assim, eles serão chamados 
para o Meu Reino primeiro. Os justos virão por último. 
Os ímpios serão deixados para trás. 
Cada pedra será revirada, até o último segundo, e 
àqueles, que gritarem por Minha Misericórdia, serão 
dado. Aqueles, que Me amaldiçoam, serão 
amaldiçoados. Seu Jesus 
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1243. As Chaves do Meu Reino, do mundo 
que está por vir, foram preparadas 
Recebido terça-feira 14 de outubro de 2014, 18:15 
 
Minha muito amada filha, tudo o que Eu revelei ao mundo, 
através destas mensagens, será cumprido. Muitos 
daqueles, que conhecem estas mensagens, infelizmente, 
continuarão a suprimir a Minha Palavra. Outros, que não 
têm acesso a estas mensagens, irão se opor a Minha 
Palavra, dada a eles nos Santos Evangelhos. 
Apelo a todos aqueles, que caminham Comigo nesta 
Terra, e peço-lhes para confiarem em Mim. Vivam pela 
Minha Palavra, e vocês não morrerão! Vivem suas vidas, 
de acordo com a Verdade, e Eu derramarei grandes 
Graças sobre vocês e àqueles, cujos nomes colocaram 
diante de Mim. Quando o mundo mergulhar na escuridão - 
como guerras começando em todos os lugares, e quando 
doenças e fome apertarem a Humanidade - Minha 
Intervenção será testemunhada. Eu protegerei todos 
aqueles, que se consagram ao Meu Sagrado Coração. Eu 
elevarei aqueles, cujo corações podem estar pesados, e 
Eu trarei paz e tranquilidade da alma àqueles, que Me 
pedirem esses Dons. 
Só Eu, Jesus Cristo, possa aliviar o seu fardo. Só Eu 
posso derrotar seus inimigos e aqueles, que abusam do 
poder e da influência para destruí-los para seu próprio 
ganho. Só vocês, Meus amados seguidores, podem 
trazer-Me as almas daqueles, que Me rejeitam, que Me 
demitem e que Me negam. Muitos deles nunca virão a 
Mim, apesar disso, Eu os receberei em Minha 
Misericórdia. 
Vocês devem continuar a usar as orações, que lhes foram 
dadas. Fiquem junto a Mim, pois quando fizerem isso, a 
vocês vai ser dada a proteção contra o mal. Vocês devem 
ser fortes, corajosos e manter a calma, porque Eu nunca 
vou sair do seu lado. Eu vou andar com vocês e lhes 
abraçar. Eu vou lhes confortar. Eu enxugarei toda lágrima 
e, em breve, vou envolvê-los e também seus entes 
queridos em Meus Braços Amorosos. 
As Chaves do Meu Reino, do mundo que está por vir, 
foram preparadas e escolhidas para todos aqueles, 
cujos nomes estão no Livro da Vida. Mas, a Minha 
Misericórdia é tão grande, que Eu vou acolher, em 
Meu Novo Paraíso, aqueles, cujos nomes não estão 
incluídos, se vocês Me trouxerem essas almas, 
através das suas orações. 
Seu amado Jesus 
 
1244. A fome do espírito deixa a alma vazia, 
infeliz e perdida 
Recebido quinta-feira, 16 de outubro de 2014, 19:10 
 
Minha muito amada filha, a fome de comida, que alimenta 
a carne, é uma terrível aflição. Mas, a fome do espírito 
deixa a alma vazia, infeliz e perdida. Quando uma alma se 
afasta de Mim, vai procurar todo tipo de realização. Ela vai 
até os confins da Terra, à procura de calma e alívio 
espiritual, mas nada poderá preencher esse vazio, só Eu. 
Ela pode encontrar alívio temporário em todas as 
atividades mundanas de relaxamento, mas nunca vai 
encontrar a paz que Eu posso trazer. 
Quando Eu alimentar a alma de uma pessoa com a Minha 
Graça, ela estará cheia de Meu Amor e Minha Presença. 
Embora Minha Presença, dentro da alma, vai atrair sobre 
si o veneno dos espíritos malignos, que vão fazer todo o 
possível para atrapalhar, mas a alma não vai se importar. 
Meu Amor é tudo o que vocês precisam para se sentirem 
realizados e Minha Paz, que enche vocês, não é deste 
mundo. Ela vem com grandes Bênçãos e as almas, que 
alcançarem essa paz, nunca vão abandoná-la tão 
facilmente, uma vez que experimentam essa Paz. 
Quando uma pessoa vai a extremos para negar-Me, ela 
está apenas enganando a si mesma. Negar-Me é a sua 
própria escolha. Por que, então, exibir ódio por Mim, 
quando vocês não acreditam que Eu existo? Exorto 
aqueles, que são atormentados com batalhas espirituais, 

para ouvir a Minha Voz, quando Eu chamar-lhes agora. Se 
vocês Me negam, então, fiquem em silêncio! Não Me 
neguem e depois amaldiçoar-me, pois, se vocês fizerem 
isso, vocês estão se contradizendo. Vocês não podem 
odiar algo, que não existe. Se vocês sentem ódio de 
qualquer espécie, vocês não sabem que isso vem de uma 
fonte, assim como o amor faz? 
O amor vem de Deus. O ódio vem de Satanás. O dia em 
que vocês perceberem que o mal cresce e apodrece, já 
que se desenrola como uma serpente, vocês vão ver que 
ele é uma entidade real. Só então irão, finalmente, aceitar 
a existência do diabo. A razão é, que ele, Satanás, é tão 
astuto, que não é vantagem para ele fazer-se conhecido. 
Será que se isso acontecer, vocês achariam impossível 
não acreditar em Deus. 
Abram os seus olhos e vejam o mal para que é! Saibam 
que, ao negar-Me, o maligno vai usá-los para alimentar o 
ódio contra aqueles, que Me amam! Seu Jesus 
 
1245. Mãe da Salvação: Muitos serão 
despojados dos seus títulos 
Recebido sexta-feira, 17 de outubro de 2014, 15:30 
 
Meus queridos filhos, por favor, rezem pelos fiéis servos 
sagrados do Meu Filho, quando eventos futuros ocorrer. 
Muitos serão despojados dos seus títulos e enviados para 
o exílio, em desgraça. Tumultos e confusão se espalharão 
dentro da Igreja do Meu Filho, mas os traidores vão se 
destacar em grande número e muitos irão segui-los. 
Outras Igrejas Cristãs se aproximarão da igreja recém-
adaptada, e então tudo será definido por uma nova 
religião mundial. Esta nova forma de igreja, num primeiro 
momento, parecerá ser uma lufada de ar fresco para 
muitos, que desejam a mudança. Depois, tornar-se-á 
claro, que ela só servirá àqueles, que querem as Leis de 
Deus alteradas, a fim de atender às suas vidas 
pecaminosas. Esta igreja vai perder toda a fé. Ela terá 
todas as aparências de uma nova renovada igreja de 
Deus, mas quaisquer símbolos, que se destinam a 
glorificar o Meu Filho, nada significarão. 
Então, como o tempo se torna maduro, a nova igreja 
mundial será anunciada e ela será vista como uma 
grande instituição humanitária. Ela vai estar 
intrinsecamente ligada ao mundo da política e dos 
negócios. Então, aqueles que nunca pertenceram a 
nenhum credo, vão participar. Como eles vão se alegrar, 
pois todo pecado será desculpado e tantas pessoas 
estarão aliviadas, porque vão ser capazes de viver as 
suas vidas como elas escolherem. Já não terão que se 
preocupar em ofender a Deus, porque elas não vão 
considerar o pecado como algo para se preocupar. 
A nova igreja, a fim de manifestar um senso de 
merecimento, vai promover obras humanitárias e de 
caridade e o mundo inteiro vai aplaudi-la. Logo em 
seguida, não haverá distinção entre ela e alianças 
políticas globais e organizações empresariais, 
dedicadas à filantropia. 
Enquanto isso, a verdadeira Igreja do Meu Filho, como foi 
construída por Ele, permanecerá viva, mas enfraquecida. 
Pequena em números, a Igreja Remanescente, nunca irá 
desistir, mesmo quando o Anticristo assumir. 
Rezem, rezem, rezem para que os servos sagrados do 
Meu Filho superem seu medo e levantem-se para 
proclamar a Verdade, mesmo quando suas vozes sejam 
abafadas por aqueles, que traem o Meu Filho! 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1246. Amaldiçoados são aqueles, que Me 
amaldiçoam  
Recebido sábado, 18 de outubro de 2014, 14:20 
 
Minha muito amada filha, o maligno tem dominado os 
corações de muitos que acreditam em Mim, por causa do 
fácil acesso, que eles dão para suas almas. 
Satanás tenta almas através dos sentidos, bem como 
através do pecado do orgulho. Aqueles, que acreditam 
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que sua inteligência e seu conhecimento da Palavra 
Sagrada de Deus lhes dá o direito de julgar os outros em 
Meu Nome, Me ofendem muito. Cheio de orgulho, seu 
narcisismo significa que eles acreditam, que têm o direito 
de desprezar os outros, e derramar seu veneno em Meu 
Nome. Desconfiem daqueles, que amaldiçoam os 
outros e, em seguida, dizem que eles são Meus, 
porque eles falam com uma língua malvada. No dia em 
que Eu vier, estas almas se acovardarão de medo e 
protegerão seus olhos da Minha Luz, que irá cegá-los. 
Confiem sempre na Minha Misericórdia, porque Eu 
sempre perdoarei aqueles, que vem a Mim com remorso 
verdadeiro em suas almas, por tudo o que disseram, 
fizeram e realizaram, que Me insultou. Tenham medo, 
porém, da Minha Justiça, porque vai ser aterrorizante! 
Eu não Me desculpo por isso. Saibam que os 
orgulhosos e poderosos, que Me perdem as almas que 
Eu desejo, através da má influência, que eles 
exerceram sobre os outros, vão sofrer! Eles vão 
tremer de medo diante de Meu Trono, mas ainda 
assim, eles vão discutir Comigo e defender os seus 
maus caminhos, na crença equivocada de que Eu vou 
ouvi-los. 
Amaldiçoados são aqueles, que Me amaldiçoam. Bem-
aventurados aqueles, que vivem suas vidas no amor pelos 
outros e que seguem Meus Ensinamentos, mesmo que 
isso causa-lhes dor. Eu levantarei os justos, mas Eu vou 
esmagar os ímpios, que viram as costas para a Palavra de 
Deus. Qualquer um, que cause dor aos outros, 
especialmente em Meu Nome, vai ter de prestar contas a 
Mim no Dia Final. Seu Jesus 
 
1247. Mãe da Salvação: Bem-aventurados 
aqueles, a quem serão dadas as chaves do 
Paraíso 
Recebido domingo, 19 de outubro de 2014, 20:40 
 
Minha querida filha, Eu sou sua Mãe, a Rainha dos Céus. 
Eu derramo sobre todos os que Me chamam para 
interceder em seu nome, para pedir ao Meu Filho para 
protegê-los, graças especiais. Todo o Céu reza para a 
Humanidade neste momento, para que a transição para o 
novo mundo sem fim seja suave. É o maior desejo do Meu 
Filho, chegar ao coração de cada pecador, para tirar as 
teias da confusão, que abrange as suas almas, para levar, 
mesmo àqueles com corações de pedra, Sua Grande 
Misericórdia. 
Meu Filho nunca desiste em sua missão de tocar os 
corações de todos. Ele nunca busca vingança contra 
aqueles, que O ofendem, e Ele nunca favorece uma alma 
em detrimento de outra. Ele ama a todos, até mesmo os 
Seus maiores inimigos, e assim será sempre. Vocês não 
devem afastar-se do Meu Filho, se sofreram nesta vida; se 
vocês perderam um ente querido em circunstâncias 
trágicas; ou se vocês foram vítimas de injustiças terríveis. 
Deus é o Autor da Vida. Ele a dá e Ele a leva embora. É 
somente quando uma alma, cheia de maus espíritos, 
assassina outra, que Deus fará que a alma pague caro. 
Enquanto existir o pecado, o mal vai permanecer na Terra. 
Será somente quando o pecado for banido, que o mal 
dissipará. Filhos, peço-lhes para serem pacientes! Eu lhes 
peço que dediquem o seu tempo em oração, tanto quanto 
puderem. Peço que vocês continuem a recitar o 
Santíssimo Rosário, para a proteção das suas famílias, 
suas nações e seus Países. Nunca antes o Meu Rosário 
foi tão poderoso como está, nestes tempos, e vocês 
receberão grandes graças ao recitá-lo, especialmente, em 
voz alta e em grupos. 
Todos os Planos de Deus estão em vigor, para a Segunda 
Vinda de Jesus Cristo. Peço que, por meio das suas 
orações, vocês ajudem a preparar o caminho para todos 
os pecadores buscar o arrependimento, a fim de que eles 
aproveitem a Vida Eterna no mundo vindouro, que é sem 
fim. Bem-aventurados aqueles, a quem serão dadas as 
chaves do Paraíso! 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 

1248. Aceitem a Verdade, dada a vocês no 
Livro do Apocalipse 
Recebido terça-feira 21 de outubro de 2014, 23:40 
 
Minha muito amada filha, quando profecias foram dadas 
aos filhos de Deus, desde o início, elas criaram medo nos 
corações dos homens. Isso foi por causa das dúvidas, que 
existiam nas mentes daqueles, que não acreditavam em 
Deus e no conforto, que o homem sentia em seu ambiente 
natural terrestre. Era mais fácil aceitar uma vida de 
imperfeição, do que acreditar no que existia de 
sobrenatural. 
Deus não enviou Seus profetas para assustar Seus filhos. 
Ele enviou-os para avisá-los sobre os perigos de se criar 
um profundo abismo entre o homem e Deus. Se o abismo 
tornasse grande o suficiente, de modo que a maioria das 
almas rejeitassem a Deus, então Ele sempre interviria a 
fim de salvá-los. Deus sempre interveio através dos seus 
profetas e foi através deles, que Deus foi capaz de educar 
Seus filhos nos Caminhos do Senhor. Sem os profetas de 
Deus, aos homens não teriam sido dadas a Verdade. O 
que Deus dá a seu povo, por meio da Palavra escrita, o 
homem não deve rasgar em pedaços. 
O homem não é digno de mudar a Palavra de Deus, ele 
nem é apto para mudar o significado da Palavra, nem tem 
o direito de fazê-lo. Se um homem tomar a Palavra de 
Deus e deliberadamente interpreta-la mal, para ferir os 
outros, então é um pecado grave. Houve muitos, que 
tentaram mudar o significado da Palavra, mas não 
conseguiram. No entanto, existem aqueles, que criaram 
versões da Palavra, que variou da Verdade completa, e as 
pessoas não estavam os mais sábios. Eu não mantenho 
essas almas responsáveis, porque eles usaram a Palavra 
apenas para dar glória a Deus. 
Quando Eu vim para pregar a Verdade, Eu era temido. 
Todos os profetas antes de Mim, também eram 
temidos. Eles, assim como Eu, eram odiados por 
trazer à Humanidade a Verdade, através da Palavra 
falada. O Livro do Apocalipse, atribuído a João 
Evangelista, pelo Poder do Espírito Santo, tem sido 
ignorado pelas Minhas Igrejas Cristãs. Ele raramente é 
discutido e muitos na Minha Igreja rejeitá-lo como 
irrelevante. 
O tempo chegou, para que a Verdade seja finalmente 
falado e para os homens fazer uma escolha. Aceitem a 
Verdade, dada a vocês no Livro do Apocalipse, e se 
preparem para que tudo esteja no lugar e Me agrada o 
Grande Dia ou ignorem a Palavra e Minha Promessa de 
voltar. Façam ouvidos moucos para as Minhas Súplicas, 
mas lembrem-se, Eu virei como um ladrão de noite, e só 
quem Me receber e aceitar a Minha Misericórdia, será 
Meu. 
Eu os adverti só porque Eu os amo. Se não fosse por 
Meu Amor, Eu lançaria a raça humana no deserto, tão 
ingrata são suas almas. Seu Jesus 
 
1249. Oh, quão arrogante é o homem, que 
zomba da Minha Existência 
Recebido quinta-feira, 23 de outubro de 2014, 15:14 
 
Minha muito amada filha, para cada boa ação e para cada 
ato de caridade, as forças do maligno serão diluídas. Para 
cada oração e sofrimento oferecidos para as almas dos 
que estão nas trevas, atos malignos e ódio são 
erradicados. Saibam que, as boas ações, que emanam de 
cada pessoa tocada pelo Poder do Espírito Santo, 
destroem a influência de Satanás no mundo. 
Levantem-se, todos os que aceitaram a Verdade, contida 
no Livro do Apocalipse, e rezem pela salvação de todos os 
filhos de Deus! Peçam, peçam, peçam, e Eu lhes 
responderei, quando rezarem por aqueles, que vocês 
conhecem que têm a intenção de destruir toda a crença 
em Mim, Jesus Cristo. 
Oh, quão arrogante é o homem, que zomba da Minha 
Existência, Minha Divindade e Minha Promessa de 
voltar de novo! Quão fechadas são as suas mentes ao 
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Amor, que Eu tenho em Meu Coração por todos os 
pecadores, incluindo aqueles que Me traem! Quão 
facilmente levados são aqueles, que estão vazios do 
Espírito Santo! Ai daqueles, que se levantam contra o 
Dom do Espírito Santo, que é a força da vida de todas as 
coisas, que brotam de Mim! Quanta sede vocês têm, que 
Me negam! A água nunca vai saciar a sua sede e um 
dia virá, em que vocês vão implorar-Me pela Fonte da 
Vida! Até esse dia chegar, a menos que vocês peçam 
para beber de Mim, vocês não terão vida. 
Venham e peçam-Me para esclarecê-los! Permitam que o 
fogo do Espírito Santo inunde as suas almas! Se vocês 
vierem a Mim, com total confiança e humildade, Eu os 
encherei com a Minha Presença e quando vocês Me 
reconhecerem, dar-lhes-ei a vida que anseiam. Só então a 
paz reinará em seus corações. Seu Jesus 
 
1250. A Mão de Deus vai usar o sol, para 
alertar o mundo 
Recebido sexta-feira, 24 de outubro de 2014, 22:50 
 
Minha muito amada filha, o sol é um dos maiores sinais, 
quando a Intervenção Divina está prestes a ser revelada. 
Quando vocês virem mudanças no sol, quando ele 
parecer maior, brilhar por mais tempo e fora de tempo; 
saibam que está ficando mais perto o tempo da Minha 
Segunda Vinda! 
A mão de Deus vai usar o sol, para alertar o mundo, sua 
atividade será incomum. Os cientistas não serão capazes 
de explicar a razão para os movimentos bruscos no sol e 
para o comportamento incomum deste astro, que lhes leva 
a luz. Sem a luz do sol, a Terra ficaria mergulhada na 
escuridão. Assim, como os pecados dos homens 
aumentam, e o pecado é visto simplesmente como parte 
da natureza humana, a Terra será coberta com o espírito 
das trevas. Como o pecado envolve o mundo, o sol vai 
lentamente perder seu brilho e tornar-se enfraquecido. 
Quando o homem perder o sentido do amor pelos 
outros e se tornar imune à dor que ele inflige sobre os 
outros, por causa do pecado, o mundo vai ficar mais 
escuro - mais escuro o espírito, mais escuro a cada 
dia. 
Eu continuarei a guiar os filhos de Deus até este 
momento. Eu vou lhes mostrar o caminho para o Meu 
Reino e vocês vão ver a Minha Luz. Nada vai distraí-los ao 
longo do caminho, porque vocês vão ver, claramente, 
como o mal traz consigo uma terrível escuridão. 
O sol irá se dissipar até que, finalmente, nenhuma luz 
cobrirá a Terra por três dias. A única luz será aquela, 
que vem da Verdade. E, no quarto dia, os Céus se abrem 
e a luz, que vocês nunca imaginaram ser possível, 
derramará dos Céus. Então Eu vou ser visto por todas as 
pessoas, em todos os Países, ao mesmo tempo, em toda 
a Minha Glória, quando Eu virei para recuperar o Reino 
prometido por Meu Pai. 
Nunca temam pela preparação que é necessária, para que 
cada um de vocês estejam prontos para encontrar-Me. 
Vocês devem garantir que estarão bem preparados para 
Mim, porque esse será o dia, em que Eu vou entregar-lhes 
as chaves do Meu Reino, e haverá grandes celebrações. 
O mal não existirá mais no Meu Novo Mundo que está por 
vir, e os justos se juntarão em união Comigo e todos os 
Anjos e Santos. 
Olhem para essa Missão, como se estivessem em uma 
viagem! Cada parte desta sua viagem trará novas 
descobertas - maneiras em que vocês vão aprender o que 
é necessário para se prepararem para a próxima fase. A 
cada obstáculo superado, vocês vão se tornar mais fortes. 
Mesmo o mais fraco entre vocês vai completar esta 
viagem, pois Eu vou guiá-los em cada passo que darão, 
até completá-lo. 
Alegrem-se, pois o Meu Reino espera e o tempo será 
curto. 
Seu Jesus 
 
 
 

1251. Às vezes, o que pode parecer injusto, 
está além da sua compreensão 
Recebido domingo, 26 de outubro de 2014, 23:10 
 
Minha muito amada filha, aqueles que Me negam, porque 
eles acreditam que, se Eu existisse, um Deus Amoroso, 
jamais permitiria sofrimento ou que tragédias inesperadas, 
doenças ou mortes prematuras acontecessem. 
Deus dá a vida e Ele a toma como Ele desejar e, para 
cada Ato de Deus, o bem sempre virá a partir dele, seja no 
mundo em que vivem, ou no Meu Reino Celestial. A falta 
de confiança em Mim cria amargura nas almas, que Me 
julguem por atos, que acreditam ser cruéis e 
desnecessários. O que eles não sabem é, que há um 
tempo para tudo - um tempo para viver e um tempo 
para morrer - e que Deus é o Autor da Vida. Só Ele 
pode decidir quando retirá-la. 
O sofrer pelas mãos dos outros é algo, que é causado 
pelo pecado - não por Deus. Quando o homem escolhe 
caminhos diferentes na vida, é inteiramente por sua 
própria escolha, qual caminho ele escolhe. Alguns 
escolhem com sabedoria, de acordo com sua própria 
consciência, e entendem a diferença entre o certo e o 
errado. Outros vão escolher o caminho, que eles 
acreditam que irá satisfazer-lhes as necessidades de que 
precisam para sustentá-los no mundo. E haverá aqueles, 
que escolhem imprudentemente e embarcam em um 
caminho de egoísmo, maldade e ganância. 
Todas as coisas boas vêm de Deus. Às vezes, o que 
pode parecer injusto, está além da sua compreensão, 
mas saibam que Deus escolhe porque Ele recolhe 
frutos para o bem do homem. E, o sofrimento é parte 
deste Plano de Sua Salvação das almas. Ele não 
aprecia o sofrimento, mas é uma forma de purificação. Se 
você sofre, Deus vai tentar usar esse sofrimento para o 
bem da sua própria alma. Mas, Ele nunca irá forçar você a 
fazer algo, porque Ele lhes dá o livre-arbítrio. O abuso do 
seu livre-arbítrio pode levar a pecados terríveis, e ainda 
assim, Deus nunca vai lhes tirar o livre arbítrio. O livre 
arbítrio é sacrossanto (inviolável). Foi dado ao homem 
gratuitamente por Deus, e é o único Dom que Ele 
nunca vai tirar de vocês. É através do livre arbítrio do 
homem, no entanto, que o homem cai em desgraça e 
em pecado. 
O maligno joga no livre arbítrio do homem, por meio da 
tentação dos sentidos. O livre arbítrio é um Dom, quando 
usado, corretamente, pode dar grande Glória a Deus. 
Mas, quando é abusado, para cometer atrocidades 
terríveis, é usado por Satanás, para amaldiçoar a 
Humanidade. 
A batalha pelas almas vai acabar, quando o livre arbítrio 
do homem se tornar um com a Vontade de Deus. Só 
então, o homem será livre de todas as coisas, que lhes 
trazem tristeza e sofrimento de qualquer espécie. 
A Vontade de Deus vai reinar no mundo que está por vir, 
que é eterno. Seu Jesus 
 
1252. Mãe da Salvação: Meu papel, como a 
Mãe dos filhos de Deus, está sendo minada 
Recebido segunda-feira, 27 de outubro de 2014, 16:20 
 
Minha filha, é importante lembrar-se de recitar o Meu 
Santíssimo Rosário todos os dias, a fim de proteger esta 
Missão, e outras missões, sancionadas pelo Meu Pai 
Eterno, para o mundo. 
Os Cristãos que defendem a Fé acharão que é muito difícil 
continuar a declarar a sua devoção a Mim, a Imaculada 
Virgem Maria, Mãe de Deus, nestes tempos. O Meu papel, 
como a Mãe dos filhos de Deus, está sendo minada e 
descartada e, em particular, por certos grupos Católicos, 
que não vêm do Meu Filho. Dá-se a impressão de que 
estes grupos são devotos da Igreja do Meu Filho, mas 
eles não praticam o que Ele ensinou. Eles perseguem 
aqueles, que defendem a Verdade, e vão a extremos, 
de rejeitar, como bobagem, todo tipo de revelações 
particulares, dada à Humanidade, desde a Morte do 
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Meu Filho na Cruz. Se não fosse pelas revelações 
privadas, dadas ao mundo por Mim, a Mãe de Deus, 
como mensageira de Cristo, muitos nunca teriam se 
convertido à Verdade. Em vez disso, muitos teriam 
continuado a andar nas trevas, descartando a Existência 
de Deus e evitado a oração - a porta que, quando aberta, 
ilumina a alma. O Meu papel, como a Mãe de Deus, está 
sendo atacada em todo o mundo, por causa do poder, que 
Me foi dado, para destruir o adversário malvado. Eu vou 
esmagar a cabeça da serpente, como predito, mas 
aqueles, que mostram devoção a Mim, serão desprezados 
e ridicularizados por impostores, que se atrevem a 
proclamar especialistas nos ensinamentos da Igreja. 
Meu Filho detesta qualquer tipo de ódio, mostrado pelo 
homem para seu irmão. Ele derrama lágrimas, quando 
alguém, que diz que representa a Igreja do Meu Filho, em 
seguida, incita o ódio contra um filho de Deus. Ele sofre a 
dor da Sua Crucificação, cada vez, que um servo em Sua 
Igreja fere outro, ou causa sofrimento terrível aos 
inocentes. 
Filhos, vocês devem rezar muito pela Igreja do Meu 
Filho, pois ela está sob o maior ataque, desde a sua 
fundação! Os inimigos do Meu Filho têm muitos 
planos para destruí-la e a maioria deles vão vir de 
dentro dela. Prestem atenção ao Meu aviso, e aqueles 
os quais Eu revelei ao mundo em Fátima! (*) O inimigo 
espera e logo controlará, por completo, a Igreja do 
Meu Filho na Terra, e milhões de pessoas serão 
levadas ao erro! 
Fechem seus ouvidos, quando ouvirem os servos do Meu 
Filho sendo desprezados ou caluniados por defender a 
Palavra de Deus! Lembrem-se sempre de que só o amor 
vem de Deus; e qualquer pessoa ou organização, que os 
incentiva lançar acusações sobre um homem - 
independentemente do que ele tenha feito - deve ser 
questionado! Você não pode declarar-se ser um servo 
de Deus e, em seguida, dizer ao mundo a lançar 
calúnias sobre outra pessoa! Vocês nunca poderão 
tolerar incitação ao ódio de qualquer espécie! 
Qualquer pessoa, que faça isso, em Nome do Meu Filho, 
não deve ser incentivada, porque isso nunca poderia vir 
de Deus! Meu Rosário deve ser recitado frequentemente 
tanto quanto possível, para esmagar o mal, que sufoca o 
mundo em um momento, em que a crueldade, de qualquer 
espécie, é considerada justa! 
O amor do homem para seu irmão tornou-se escasso e a 
caridade entre os Cristãos foi diluída. Abram seus olhos 
para a Verdade e lembrem-se do que o Meu Filho os 
ensinou! Isto está claro como o dia, pois foi escrito para o 
mundo, para ler na Bíblia Sagrada. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
(*) Leiam também as mensagens 324 e 855, sobre o 
terceiro segredo de Fátima 
 
1253. Deus Pai: Sem Mim, vocês não 
poderiam existir 
Recebido terça-feira, 28 de outubro de 2014, 20:20 
 
Minha filha querida, Meus filhos devem saber que só há 
um Deus! Apenas um. Qualquer outro só existe na mente 
dos homens. Qualquer outro deus é uma abominação aos 
Meus Olhos e o homem, que se sucumbe a adorar falsos 
deuses, serve apenas ao diabo, que tem prazer quando o 
homem cai da Graça. 
Eu Sou o Princípio e o Fim. Nada pode prevalecer contra 
Mim. Mesmo os demônios e anjos caídos, que Eu expulsei 
para o abismo, nunca poderão ficar diante de Mim e 
desafiar-Me, porque eles não têm tal poder. 
Tantas religiões foram fundadas pelo homem falível, e isso 
tem causado muita confusão. Desde o início Eu falava 
com Uma Voz e, até o final, só pode haver Uma só Voz. O 
mundo é Meu, porque Eu o criei. Eu criei todos os seres 
vivos. Também criei Minha Hierarquia Celestial, da qual 
Eu lancei para fora aqueles anjos, que Me desafiaram e 
Me traíram. Muitos destes anjos caídos comunicam-se 
com Meus filhos, que criaram uma forma “nova era” 

de espiritismo. Eu advirto àqueles, que adoram falsos 
deuses, através da realização de tais práticas! Tal 
espiritismo irá expor suas almas aos maus espíritos, 
cujo único desejo é destruir as suas almas! 
Estes falsos anjos são demônios, disfarçados de espíritos 
vivos da luz, e eles vão seduzi-los a acreditarem 
falsidades. Cada mentira sobre Minha Hierarquia Celestial 
será alimentada em vocês, para que vocês coloquem 
todas as suas necessidades diante de Satanás e dos 
espíritos malignos. Tudo o que fazem é atacar ferozmente 
suas almas, como animais selvagens, e, em seguida, 
deixá-los vazios e desprovidos de qualquer amor. No 
início, quando vocês se derem ao longo de tal idolatria, 
lhes será dada uma falsa sensação de paz. Os demônios 
podem dar tais poderes, mas eles são de curta duração. 
Uma vez, que ganham acesso às suas almas, eles vão 
atormentá-los e incitá-los a atos demoníacos. 
Eu Sou tudo o que estava no Início e Eu Sou o Fim. Tudo 
começa e termina Comigo. Quando vocês colocam falsos 
deuses diante de Mim, e fazem isso por causa dos seus 
desejos egoístas, para buscar prazer, poder e controle de 
seu destino, vocês serão culpados de quebrar o Meu 
Primeiro Mandamento! 
Sem Mim vocês não poderiam existir. Sem Mim vocês não 
terão futuro. Sem Meu Filho vocês não podem vir a Mim. 
Rejeitem Meu único Filho amado, Jesus Cristo, o 
Verdadeiro Messias, e vocês rejeitam a Mim. 
Pela primeira vez a Verdade foi dada ao mundo, 
quando o paganismo era abundante. A Verdade foi 
dada ao mundo com o nascimento do Meu Filho e 
gerações foram convertidas. A Verdade está sendo 
dada novamente para o mundo, agora, pois a grande 
apostasia estrangula as almas daqueles, que 
acreditam em Meu Filho, e num tempo em que o 
paganismo está repleto de novo. Assim como era no 
início, quando Eu fui rejeitado pelos homens ingratos, 
assim também vai ser no final, quando os corações 
dos homens se tornarão pedras e suas almas serão 
dadas livremente ao diabo. Depois, o mundo como 
vocês o conhecem, não haverá mais, quando o Novo Céu 
e a Nova Terra se fundirão como um. Por fim, a paz irá 
reinar novamente e Eu vou unir aqueles, que optarem por 
vir Comigo. Seu amado Pai, Deus o Altíssimo 
 
1254. Mãe da Salvação: A fé é o 
fundamento da Igreja 
Recebido quarta-feira, 29 de outubro de 2014, 14:25 
 
Meus queridos filhos, quando vocês se sentem com 
coração pesado, desanimado e com medo por causa das 
terríveis injustiças, que testemunham, por favor peçam a 
Minha proteção poderosa! Eu vou interceder, em seu 
nome, e pedir ao Meu Filho para ouvir seus pedidos de 
paz e tranquilidade. Ele vai enchê-los com as Graças 
necessárias, para que continuem firmes e mantenham 
viva, dentro das suas almas, a chama do Espírito Santo. 
Se vocês buscarem os Dons do Espírito Santo, e Meu 
Filho responderá a sua chamada, sua fé Nele será muito 
reforçada. Quando isso acontecer, a sua fé lhes permitirá 
confiar mais em Sua Grande Misericórdia. A fé é o 
fundamento da Igreja, pela qual permanecerá forte. A fé 
os livra de medo e do desespero. A fé vai lhes trazer 
conforto, paz e calma em tempos turbulentos. A fé permite 
que vocês vejam as coisas com clareza, para o que vocês 
estão destinados, e também os protegerá da perseguição, 
que têm que enfrentar todos os dias. 
Aqueles, que são dedicados a Jesus Cristo, sempre terão 
que suportar a dor do Seu Sofrimento. Isso é algo que 
vocês têm que aceitar, quando seguem os Seus Passos. 
Quando aceitam esta Cruz, então devem entregar o seus 
sofrimentos ao Meu Filho, para a salvação das almas 
daqueles, que, ao contrário, nunca seriam capazes de 
entrar no Reino do Meu Filho. Seu sacrifício, embora 
possa ser difícil, traz grande alegria para o Meu Filho, 
que chora com grande tristeza por aqueles, que Ele 
vai perder para o maligno, no último dia. 
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Fé, esperança e confiança em Meu Filho vão aliviar seu 
sofrimento e lhes trazer paz e alegria. É quando recebem 
essas Bênçãos, que vocês vão saber que atravessaram 
todas as barreiras, que os separavam de Deus. E, para 
isso, vocês devem ser gratos - não tristes - porque o 
Reino de Deus será seu. 
Vão, Meus filhos, amar e servir ao Meu Filho! 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1255. Eu derramo grandes Graças sobre 
Meus seguidores, neste momento 
Recebido quarta-feira, 29 de outubro de 2014, 15:00 
 
Minha muito amada filha, Eu derramo grandes Graças 
sobre Meus Seguidores neste momento, no momento em 
que eles mais precisam. 
As Graças, que Eu derramarei sobre vocês, Meus 
seguidores, incluem o Dom do Discernimento, para que 
possam ver o engano, que mancha o mundo inteiro. Eu 
também lego o Dom da Resistência, de modo que vocês 
vão levantem contra os adversários Meus e continuem a 
lutar, para que o Cristianismo sobreviva. Eu lhes dou 
também o Dom da Paciência, para que vocês sejam 
capazes de continuar a falar a Verdade, quando ouvirem 
as falsidades, que serão proferidas por estes Meus 
seguidores, que serão levados ao erro por Meus inimigos. 
Por fim, Eu lhes dou o Dom do Amor, e quando os encho 
com este Dom, vocês serão capazes de tirar o mal através 
das suas palavras, atos e ações. Amor por Mim significa 
que vocês vão amar até mesmo seus inimigos e com este 
Dom vocês destruirão o ódio. 
Vão e aceitem Meus Dons! Tudo que vocês têm que a 
fazer é dizer-Me: 
 
"Jesus, dá-me os Dons de que eu preciso, para 
permanecer fiel a Vós." 
 
Seu amado Jesus 
 
1256. Mãe da Salvação: Aceitem a Cruz 
com dignidade! Não se queixem! 
Recebido quinta-feira, 30 de outubro de 2014, 17:30 
 
Meus queridos filhos, quando vocês servem ao Meu Filho 
nesta vida, é repleta de dificuldades. É uma tarefa simples 
para segui-Lo de uma maneira, mas, quando vocês 
carregam o Dom do Espírito Santo, dentro das suas 
almas, isso vai trazer para vocês a ira do maligno e de 
todos os inimigos do Meu Filho. Isso faz a sua viagem, ao 
longo do caminho da Verdade, extremamente difícil. 
Sempre vocês vão ser opostos, mesmo se permanecem 
em silêncio em sua adoração do Meu Filho. 
Muitos dos que verdadeiramente amam o Meu Filho, não 
podem entender quando são intimidados por outros, sem 
nenhum motivo aparente. Ou, quando eles são falsamente 
acusados de fazer injustiça. Isso ocorre, porque o Espírito 
Santo é a Presença real de Deus e, portanto, isso nunca 
vai passar despercebida pelo maligno, que não vai parar 
de jeito nenhum para causar-lhes sofrimento e angústia. 
Ele, o maligno, vai tentá-los implacavelmente e vai fazer 
isso diretamente, ou através das almas daqueles, que ele 
consegue infestar. 
Toda essa dor, que vocês não vão entender, é por causa 
de sua devoção a Jesus Cristo. Assim como Ele suportou 
zombaria, desprezo e ódio, por isso, também, todos 
aqueles que O servem. Quando vocês sofrem em Seu 
Nome na Terra, vocês vão, finalmente, encontrar uma paz 
duradoura, amor e alegria em Seu Reino. Aceitem a Cruz 
com dignidade! Não se queixem! Não se envolvem com 
aqueles, que mostram ódio a vocês, porque os seus 
corações se encheriam com esse mesmo veneno 
também. 
O ódio gera ódio, se vocês respondem a ele. O Amor, que 
vem de Deus, gera amor.  

Mostrem o amor aos seus inimigos! Rezem por eles! 
Tenham compaixão com eles! Quando fizerem isso, 
Satanás é impotente contra vocês. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1257. Aqueles, que se opuseram a Minha 
Primeira Vinda, se recusaram a aceitar a 
Vontade de Deus 
Recebido sexta-feira, 31 de outubro de 2014, 18:25 
 
Minha muito amada filha, Minha Vontade é escrita em 
pedra e todos aqueles, que verdadeiramente Me amam, 
serão entrelaçados com a Vontade Divina do Senhor. 
Neguem a Minha Vontade, e vocês não permanecerão 
Meus. Se levantarem contra Mim, Eu não vou permitir, que 
vocês entrem no Meu Reino, pois somente aqueles, que 
vêm a Mim, entregando a Mim finalmente seu próprio livre 
arbítrio, podem realmente dizer, que eles são Meus. Se 
vocês não são Meus, como Eu posso conquistar seus 
corações ingratos? Aqueles, que Me amaldiçoam, 
desprezam aqueles que defendem a Minha Palavra, ou 
tentam interferir na Santa Vontade de Deus, serão jogados 
no abismo, quando todos os esforços para salvá-los foram 
esgotados. 
Quando Eu nasci, muitos dos Meus inimigos, cujas almas 
foram infestadas por espíritos malignos, tornaram a vida 
da Minha Mãe muito difícil. Aqueles, que a perseguiram 
durante o Meu Tempo na Terra, não tinham 
conhecimento, em muitos casos, por que eles sentiam 
tanto ódio em relação a ela. Mas ela sofreu em Meu 
Nome. Aqueles, que se opuseram a Minha Primeira Vinda, 
se recusaram a aceitar a Vontade de Deus, que era para 
dar-lhes a liberdade dos grilhões, que foram colocados em 
torno dos seus tornozelos pelos demônios. 
Eu passei grande parte da Minha Missão na Terra 
expulsando espíritos malignos das almas dos aflitos, 
e também iluminando aqueles, que ignoravam a 
Vontade de Deus. Agora, como Eu Me preparo para 
voltar de novo, Minha Missão será ainda mais difícil, 
desta vez. Para todos com corações endurecidos, que se 
recusam a ouvir-Me, Eu lhes digo isto: A menos que vocês 
realmente se dediquem a Mim, através de uma vida de 
oração e devoção, vocês não vão completar sua jornada 
para a Vida Eterna somente pela sua fé. Vocês não são 
abençoados com discernimento o suficiente, ou com 
conhecimento da Minha Palavra, para ignorar Meu Alerta 
neste momento! Por que Me desprezam agora? O que 
vocês acham, que vai torná-los dignos, de estarem diante 
de Mim, quando Me pedirem pela vida eterna? Eu lhes 
digo, que a sua obstinação os cega à Verdade da 
Revelação Divina, que vocês estão testemunhando 
através destas Minhas Santas Mensagens para o mundo! 
Almas ingratas, vocês estão carentes de conhecimento, 
que foi meticulosamente dado a vocês na Bíblia mais 
Sagrada! Para cada lição ensinada, vocês não 
aprenderam nada! Seu orgulho e sua busca pela auto-
gratificação Me frustra! Seus olhos não podem ver, e 
como resultado, vocês não estão preparados para Mim! 
Para cada ofensa, que vocês lançam sobre aqueles, que 
falam a Verdade, e que defendem a Minha Santa Palavra - 
apesar da sua oposição - vocês terão que enfrentar-Me! 
Eu vou pedir-lhes, então, que justifiquem as suas 
palavras, seus atos e suas ações contra Mim! Vocês 
nunca podem dizer que são para Mim, se lutam contra 
Mim, através da Minha Palavra, dada a vocês por causa 
da Misericórdia de Deus, Que nunca se cansa em Sua 
Busca pela salvação das suas almas! 
Quando a vocês é dado o Dom da revelação privada, 
vocês têm o direito de discernir. Mas, vocês não têm a 
autoridade para julgar os outros ou prejudicá-los, 
mesmo que eles não venham de Mim! Eu, Jesus 
Cristo, já dei a conhecer, que o homem não tem o 
direito de julgar qualquer que seja a alma! Se vocês 
Me desafiam, e mesmo que sintam ressentimentos 
pelos falsos profetas, Eu vou julgá-los e puni-los, 
assim como vocês puniram aqueles, que odiavam. 
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Vocês não podem odiar as pessoas em Meu Nome! Se 
vocês odeiam outra pessoa, então vocês o fazem em 
nome de Satanás! Eu vou lavar sua iniqüidade, só 
quando vocês virem e Me implorarem para redimi-los 
de tal pecado. Mas muitos de vocês nunca vão fazer 
isso, porque colocaram-se acima de Mim, e por isso 
vão sofrer. 
Não deixem que o homem declare ser uma alma do 
maligno, porque ele, Satanás, tem prazer com aqueles, 
que são culpados de cometer esse erro! Nenhum de 
vocês é tão limpo de pecado, que possa fazer tal 
julgamento! 
Ele, que é Meu, e que realmente Me conhece, jamais 
açoitará outra alma em Meu Nome. Seu Jesus 
 
1258. Nada pode vir de nada 
Recebido sábado, 1° de novembro de 2014, 13:35 
 
Minha muito amada filha, cuidado com aqueles, que 
negam a Divindade do Meu Pai! Ele, e só Ele, criou o 
mundo - tudo veio Dele. Nada pode vir de nada. Tudo 
o que é, e será, vem do Meu Pai Eterno. 
A Palavra não pode ser quebrada; e se, e quando for 
quebrada, então não aceitem nada que seja o contrário da 
Verdade! Vocês vivem em um tempo, em que todas as 
provas da Existência de Deus, e tudo o que Ele criou, será 
negado. Tudo o que Ele tem como sagrado, será 
destruído. Sua Criação está sendo dilacerada por aqueles, 
que O negam. A vida, que vem Dele, está sendo 
destruída, e a Verdade, que Ele deu ao Seus filhos, por 
meio do Seu Santo Livro, contendo o Antigo e o Novo 
Testamento, agora está sendo questionado. Em breve, 
muito do que diz A Palavra, será considerado falso. 
Quão pouco vocês amam Aquele, Que é seu Pai Eterno, e 
quão pouco vocês valorizam o seu próprio destino, porque 
o caminho, que vocês escolhem, é cuidadosamente 
selecionado para atender apenas a sua própria arrogância 
e autogratificação! O homem, que está obcecado com seu 
próprio intelecto, conhecimento e vaidade, vai continuar a 
tentar encontrar um caminho para Deus, mas por suas 
próprias conclusões. Isso vai levá-lo para o mal caminho e 
ele vai acabar vivendo uma mentira. Quando vocês 
passearem por esta vida, em busca do significado da sua 
existência, vocês nunca vão encontrá-lo, a menos que 
aceitam a Verdade da Criação! 
Deus, Meu Pai Eterno, os criou. Até vocês aceitarem 
isso, vocês vão continuar a idolatrar falsos deuses e 
seu paganismo vai lhes fazer que fiquem de joelhos, 
em desespero. Chegou a hora, em que vocês vão aceitar 
qualquer prova que Meu Pai não existe. 
A vocês foram dadas a Verdade. Aceitem isso! Deixem-
Me levá-los pela mão, a Meu Pai, para que Eu possa lhes 
trazer a salvação eterna! Qualquer outra coisa, que não 
seja a Verdade, vai levar-lhes ao caminho do inferno.  
Seu Jesus 
 
1259. Eu virei em um momento, quando 
vocês menos o esperam 
Recebido domingo, 2 de novembro de 2014, 17:20 
 
Minha muito amada filha, Eu desejo que todos vocês, 
Meus preciosos seguidores, confiem em tudo o que Eu 
lhes ensinei e em tudo o que Eu lhes digo agora, porque 
todos os Meus Planos estão de acordo com a Vontade do 
Meu Pai Eterno! Nunca temam o futuro, porque tudo está 
no Suas Santas Mãos! 
Confiem e vocês vão encontrar a paz. Meu Plano será 
finalmente realizado e cada sofrimento será derrotado e 
todo o mal abolido. É hora de aceitar a Verdade, embora 
possa ser assustador! Quando vocês colocarem toda a 
sua confiança em Mim, Eu aliviarei o seu fardo e Minhas 
Graças vão enchê-los com o Meu Amor, o que vai lhes 
trazer grande conforto, nestes tempos angustiantes. 
Eu virei em um momento, quando vocês menos o 
esperam e até então vocês devem rezar, rezar, rezar por 
aqueles, que não Me conhecem e também por aqueles, 

que Me conhecem, mas que se recusam a reconhecer 
Quem Eu Sou. 
Eu continuo a derramar sobre vocês o Dom do Paráclito 
(Espírito Santo), para garantir que vocês não se afastem 
de Mim. Cada Dom será agraciado àqueles, que Me 
amam de coração humilde e contrito. Meu Amor não vai, 
no entanto, chegar às almas, que escolheram honrar-Me 
em seus próprios termos falhos. Nem vai tocar os 
corações das almas teimosas, que acreditam que Me 
conhecem, mas cujo orgulho os cega para a Verdade, 
dada a eles desde o início. 
A Verdade vem de Deus. A Verdade vai viver até o Fim 
dos Tempos. A Verdade será revelada em sua totalidade, 
em breve, e então ela irá cortar o coração daqueles, que 
recusaram a intervenção da Minha Mão. Depois, Meu 
Exército vai se levantar juntos na Glória de Deus, para 
proclamar a Verdadeira Palavra de Deus, até o último dia. 
Eles trarão com eles as almas dos pagãos, que vão 
perceber que só há um Deus. Não serão os pagãos, que 
não irão Me aceitar. Em vez disso, vão ser as almas dos 
Cristãos, que receberam a Verdade, mas que cairão em 
grave erro. É por estas almas Cristãs, que Eu anseio mais, 
e é por elas que Eu peço-lhes para rezar, a cada hora do 
dia! Seu Amado Jesus 
 
1260. A eutanásia é um ato abominável aos 
Meus Olhos 
Recebido segunda-feira, 3 de novembro de 2014, 23:50 
 
Minha muito amada filha, a eutanásia é um pecado mortal 
e não pode ser perdoada! Aquele, que auxilia, ajuda ou 
decide tirar a sua vida, por qualquer que seja o motivo, 
comete um pecado terrível aos Olhos de Deus! 
É um dos piores pecados, tirar uma vida, e, em seguida, 
declarar que a morte planejada, deliberada, de qualquer 
pessoa, seja uma coisa boa! Entre os muitos atos, 
cuidadosamente, planejados contra Deus, que estão 
sendo deliberadamente apresentados para o mundo, 
neste momento, a fim de incentivar as pessoas a pecar 
contra Deus, é através do pecado da eutanásia. Não se 
enganem, a eutanásia é um ato abominável aos Meus 
Olhos, e ele carrega consigo graves consequências para 
aqueles, que participam do ato! 
É um pecado mortal matar qualquer alma, e isso inclui 
as almas, desde o momento da sua concepção, até 
aqueles, que vivem seus últimos meses na Terra! 
Nada pode justificar a tomada da vida humana, quando é 
realizada no pleno conhecimento de que a morte ocorrerá 
em um dado momento. A morte causada a outra alma 
viva, nega a Existência de Deus. Quando aqueles, que 
são culpados deste ato, aceitam a Existência de Deus, 
então, através da realização de tal ato, eles quebram o 
Quinto Mandamento! 
Há um plano, neste momento, para encorajar milhões 
de encurtar a vida do homem – ambos: a vida do 
corpo e a vida da alma. Quando você se torna um 
participante voluntário em um ato, para profanar a 
santidade da vida humana, você não terá vida - nenhuma 
Vida Eterna (*) - e a salvação não pode, nem vai, ser sua! 
 Seu Jesus 
 
* (“nenhuma Vida Eterna” significa que a alma não terá 
Vida Eterna no Céu, mas sim vai sofrer eternamente no 
inferno) 
 
1261. Uma vez que a confusão entra na 
Igreja, ela cria discórdia. Saibam que isso 
não vem de Deus! 
Recebido terça-feira, 4 de novembro de 2014, 16:33 
 
Minha muito amada filha, o Livro do Apocalipse se abriu e 
cada camada está sendo revelado para o mundo! Cada 
igreja na Terra, que honra a Deus, luta para manter a sua 
fé em Deus. Cada igreja tem sido atacada e levada à 
vergonha, por aqueles, que cometeram pecados terríveis, 
a partir de dentro dela, e que, em seguida, toleraram suas 
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ações, declarando-as ser a Vontade de Deus. Nem uma 
igreja, que defende a Vontade de Deus, foi deixada 
intocada, onde a maldade ganhou um aperto, e onde a 
Verdade será substituída com qualquer desculpa, para 
negar Deus em toda a sua Glória. 
Uma vez que a confusão entra na Igreja, ela cria 
discórdia. Saibam que isso não vem de Deus! Uma vez 
que diferentes interpretações da Verdade serão 
introduzidas, o caminho que conduz ao Pai Celestial 
está cheia de plantas daninhas, que se multiplicam 
rapidamente. Quando isso acontece, resulta numa 
estrada enlameada, que é intransitável. O caminho para 
o Meu Reino Celestial tem sido dado ao homem conhecer. 
É um caminho simples e está livre de qualquer 
impedimento, uma vez que você o percorre com confiança 
no seu coração. Meus inimigos vão sempre tentar 
bloquear seu caminho, e se você ouvir suas provocações, 
envolver-se com as suas mentiras e deixar dúvidas a 
nublar seu julgamento, então você vai encontrar uma 
jornada tortuosa. 
A Palavra de Deus permanece agora como sempre foi, e 
os Dez Mandamentos são claros - nunca vão mudar. O 
caminho para Deus é manter firme o que Ele ensinou. 
Deus não faz compromissos, nem tolera qualquer tentativa 
por parte do homem, para mudar a Verdade. Se você 
acredita em Deus, você vai seguir Seus Mandamentos, 
aceitar a Palavra como ela está contida na Bíblia Sagrada 
e ficar no verdadeiro caminho para o Seu Reino. Bem-
aventurado o homem que é justo, porque ele, através da 
sua subserviência a Deus, receberá as Chaves para o 
Paraíso. 
Qualquer um, que tenta convencê-los a aceitar 
qualquer outra coisa que não seja a Verdade, não 
confiem! Confiem apenas em Deus e nunca se deixem 
tentar a desviar-se da Sua Palavra, pois se vocês 
sucumbem a essa pressão, vocês vão se perder de 
Mim. Seu amado Jesus 
 
1262. Deus Pai: Não deixem que nenhum 
homem seja ignorante da Minha Justiça 
Recebido quarta-feira, 5 de novembro de 2014, 13:30 
 
Minha querida filha, amam-Me e saibam que Eu amo e 
valorizo todos os Meus filhos! Saibam também, no 
entanto, que a Minha Justiça é para ser temida! Não 
deixem que nenhum homem seja ignorante da Minha 
Justiça, porque ela será desencadeada como uma 
tempestade terrível e ela irá varrer as almas daqueles, que 
recusam a Minha Misericórdia. 
Minha Ira é desconhecida para muitos, mas saibam 
disso: Se um homem, que Me conhece, blasfema 
contra o Espírito Santo, Eu nunca vou perdoá-lo! Nada 
pode, nem vai, mudar este fato, pois tal homem 
escolheu seu próprio destino e não existe 
reconciliação. Para o homem, que se levanta diante de 
Mim e justifica a tirada da vida: saibam que sua 
própria vida será tomada por Mim! Se um homem 
vende sua alma a Satanás, Eu não posso trazê-la de 
volta, pois ele se torna um com o maligno. Quando um 
homem, que fala em Nome do Meu Filho, Jesus Cristo, 
destrói as almas daqueles, que são Meus, ele vai ser 
expulso para longe de Mim, por toda a eternidade! 
Temam agora a Minha Ira, pois Eu vou punir cada 
alma, que desafiar a Minha Vontade até o fim! 
Vocês não devem temer a Segunda Vinda do Meu Filho, 
pois isto é um Presente! Vocês não devem temer, 
tampouco, qualquer sofrimento, que vocês possam 
suportar antes desse dia, porque isso vai ser 
momentâneo. Tenham medo só das almas daqueles, que 
Eu não posso salvar e que não têm qualquer desejo de se 
salvar! Estas são as almas, que sabem que Eu Existo, 
mas que escolheram Meu inimigo a Mim. 
Eu vou intervir de muitas maneiras, para salvar aqueles, 
que não Me conhecem ainda. Eu vou despir as almas 
daqueles, que desafiam cada Lei que Eu fiz, e elas vão 
suportar a dor do inferno e do Purgatório aqui nesta 
Terra! Por isso, elas vão ser purificadas e elas serão 

gratas a Mim, por mostrar-lhes esta Misericórdia agora. É 
muito melhor suportar isso agora, do que sofrer por toda a 
eternidade, em união com o maligno. Nunca questionem 
os Meus Caminhos, porque tudo o que Eu faço é para o 
bem dos Meus filhos, para que eles possam ficar Comigo 
para uma vida de Glória Eterna! 
Meu Castigo, por ser lançado sobre os homens, Me dói. 
Isso despedaça Meu Coração, mas é necessário. Toda 
essa dor vai ser esquecida e a luz destruirá as trevas. A 
escuridão não vai mais lançar sua terrível maldição sobre 
os Meus filhos. Eu os digo isso, porque vocês estão sendo 
levados para uma terrível escuridão, através do engano do 
diabo.  
A menos que Eu os informe sobre as conseqüências, 
vocês não terão futuro no Meu Paraíso. 
Quão rápido foi esquecido toda a memória dos Meus 
Mandamentos! Quão rápido o homem cai em desgraça, 
quando ele falha em defender a Minha Palavra! 
Seu amado Pai, Deus o Altíssimo 
 
1263. Aqueles, que acreditam que Deus não 
vai punir os ímpios, não O conhecem 
Recebido quinta-feira, 6 de novembro de 2014, 17:40 
 
Minha muito amada filha, chegou a hora de Meu Pai 
Eterno, limpar da face da Terra o defeito, que lança trevas 
sobre as almas dos homens. Ele punirá os malvados e 
levará em Seus Santos Braços aqueles, que defendem a 
Verdadeira Palavra de Deus. Seus anjos surgirão, em uma 
grande tempestade e com grandes foices, eles vão cortar, 
a partir das raízes, a doença, que estraga as almas dos 
homens, para que o mundo possa se tornar limpo 
novamente. 
Temam a Ira de Deus, porque quando Ele é impelido 
de tal Ira, os homens vão tremer de medo! Aqueles, 
que acreditam que Deus não vai punir os ímpios, não 
O conhecem. Suas vozes, altas e orgulhosas, que 
enchem a Terra com falsidades, e aqueles, que se 
considerem dignos de grandes favores, aos Olhos do Meu 
Pai, mas que amaldiçoam os mansos do Meu povo, serão 
arrancados do solo e enfrentarão o maior Castigo 
derramado sobre a Humanidade, desde o grande dilúvio. 
Os anjos de Deus vão descer, e com uma foice na mão 
direita, dividirão o joio do trigo. Aqueles, que 
amaldiçoam a Deus, serão silenciados; aqueles, que 
pervertem o Filho do Homem, vão ser silenciados; 
aqueles, que profanam o Seu Corpo, vão viver na 
confusão, perdidos e confusos, antes de serem jogados 
ao deserto. 
O Amor de Deus não foi correspondido e Sua 
Misericórdia já foi recusada. Almas ingratas, cujos olhos 
estão firmemente em seus próprios prazeres - e sua 
determinação em realizar atos em confronto direto com a 
Vontade do Senhor - vão sentir a dor do Castigo de Deus! 
Como um raio de luz, vai derramar, como uma grande 
tempestade, uma grande agitação da Terra, que será 
sentida em cada parte do mundo. 
Aqueles, que conhecem a Verdade, não terão medo, pois 
eles serão testemunhas preparadas das promessas, 
estabelecidas na Sagrada Escritura, como a Grande 
Tribulação por vir. Aqueles, que tiraram Deus das suas 
vidas - como se tirassem um membro dos seus próprios 
corpos - não vão saber as conseqüências de amaldiçoar a 
Deus, até que seja tarde demais! 
Aqueles, que Me traíram, vão sofrer demais! Aqueles, que 
atiraram pedras nos outros, na crença equivocada que 
vocês Me representam, não terão ninguém a quem 
recorrer, porque, em todos os lugares, onde vocês 
tentarem se esconder, vocês serão encontrados nus, sem 
nada para esconder sua vergonha. Eu lhes digo isso, 
porque a paciência do Meu Pai está esgotada e no campo 
da batalha vão surgir dois exércitos - aqueles que são 
para Mim e aqueles, que são contra Mim. 
Rezem pela Misericórdia de Deus! E para aqueles, que 
açoitam Meu Corpo, saibam disso: Vocês podem acreditar 
que Eu possa ser apagado da Minha Casa, mas, 
pensando nisso seria um grave erro de sua parte! 
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Fiquem longe de Mim, porque vocês não pertencem a 
Mim! Sua maldade será a sua ruína e por sua fidelidade 
ao maligno, vocês mesmos se cortaram do Meu Reino 
Glorioso! Seu Jesus 
 
1264. Mãe da Salvação: O Livro da Verdade 
está contida na Revelação Pública 
Recebido sábado, 8 de novembro de 2014, 17:05 
 
Minha querida filha, hoje é um dia especial, pois o Céu 
celebra o aniversário da Minha primeira mensagem, dada 
a você como uma mensageira de Deus. Venho hoje, para 
trazer-lhe a notícia, de que muitos milhões de pessoas 
irão converter-se por causa desta Missão. 
Eu dei ao mundo o Messias, como uma humilde serva 
escolhida do Senhor. Foi-Me dado um papel muito 
especial no Seu Plano, para salvar todos os Seus filhos, e 
hoje, em Meu papel como a Mãe da Salvação, Eu chamo 
a todos os Seus filhos. 
Nunca rejeitem as tentativas de Deus de trazer-lhes a 
Verdade! Ele, Meu Pai Eterno, ama a todos e esta 
Missão foi predita. Ele traz ao mundo os segredos 
contidos nas profecias dadas a Daniel e depois para 
Seu discípulo escolhido, João Evangelista. (*) O Livro 
da Verdade está contido na Revelação Pública e é 
importante que vocês não rejeitam este Livro Sagrado! 
Por meio dessas Mensagens, muitas pessoas já se 
converteram e é por causa desta Missão, que a grande 
parte da Humanidade será mostrada a Misericórdia de 
Deus. Não rejeitem a Sua Generosidade, pois é Seu maior 
desejo reunir a raça humana, para o novo mundo por vir! 
Quando Meu Filho foi ressuscitado dos mortos, esta foi 
uma mensagem para o mundo. Tal como o Meu Filho, 
aqueles que permanecem fiéis a Ele, serão ressuscitados 
no corpo, bem como na alma, no último dia. Ninguém que 
pede a Sua Misericórdia, será deixado para trás. 
Infelizmente, aqueles, que lutam contra Deus, por causa 
da sua teimosia e ódio, podem interferir com Sua Busca 
de unir todos os Seus filhos. 
Sejam gratos pela Misericórdia de Deus! Sejam gratos 
pelas Cruzadas de Orações, pois elas trazem consigo 
grandes Bênçãos! Eu peço que vocês Me permitam, sua 
amada Mãe, encher seus corações de alegria. Permitam 
que a felicidade, que só pode vir como um Dom de Deus, 
inunde as suas almas, no conhecimento do que está por 
vir! Meu Filho virá em breve, para recuperar o Reino, que 
pertence a Ele. O Novo Reino, quando emergir das cinzas 
fumegantes, trará para todos e cada um de vocês uma 
grande alegria e felicidade. Então, pois, vocês terão 
chegado em casa, nos Braços Acolhedores do Rei, o 
Messias, que fez um grande sacrifício para a sua 
salvação. 
Por favor, aceitem este grande Presente! Não permitam 
que essas almas, cujos corações estão inflamados de 
ódio, os afaste da Verdade! Sem a Verdade, não pode 
haver vida! 
Vão, Meus queridos filhos, e peçam-Me para protegê-los 
sempre, pois é a Minha missão guiá-los ao longo do difícil 
caminho, para o Trono do Meu precioso Filho, Jesus 
Cristo. 
Sua Mãe, Mãe da Salvação 
 
(*) Livro da Verdade na Bíblia: Daniel 10, 21 e Apocalipse 
5, 1-9 
 
1265. Eu vou salvar 5 bilhões de almas, por 
causa desta Missão 
Recebido domingo, 9 de novembro de 2014, 15:20 
 
Minha muito amada filha, tudo o que Eu sempre quis 
fazer, é salvar as almas dos filhos de Deus. Tudo o que 
Meu Pai Eterno desejou, era Seus filhos amá-Lo como Ele 
os ama. 
Mesmo quando Seu primogênito rejeitou o Seu Amor, Meu 
amado Pai elaborou Seus Dez Mandamentos, para 
capacitar o homem a viver de acordo com Suas Regras. O 

desejo do homem deve ser sempre servir Seu Mestre e 
para fazer isso, ele deve mostrar amor aos seus irmãos e 
irmãs. Ao observar as Leis de Deus, ele vai permanecer 
fiel a Ele e ficar mais perto Dele. Mas, ao rejeitar os Dez 
Mandamentos, o homem coloca uma grande distância 
entre ele e Deus. 
Minha Missão Final, para levar ao homem os frutos da sua 
salvação, rendeu muitos Dons. Desejo agora que cada 
um de vocês recite a partir deste dia, e todos os dias a 
partir de agora, a Cruzada de Orações (33) e que vocês 
mantenham uma cópia do Selo do Deus Vivo perto de 
vocês. Muitas pessoas, que não estão cientes desta 
Missão, também podem receber a Proteção do Selo, 
quando vocês rezam por eles esta oração. 
Todos os filhos de Deus, que têm o Selo do Deus Vivo, 
estarão imunes aos problemas, que virão quando a 
Grande Tribulação se desenrolar. Eu lhes peço que 
façam isso hoje, pois Eu prometo a vocês uma grande 
proteção contra os perseguidores da fé Cristã e as 
convulsões, que serão testemunhadas pelos quatro cantos 
da Terra. Eu peço que vocês não permitam que o medo 
de qualquer tipo incomodam os seus corações. Enquanto 
Eu desejar salvar o mundo inteiro, por causa da Minha 
Misericórdia, Eu, agora, declaro, que vou salvar cinco 
bilhões de almas, por causa desta Missão. Declaro 
que esta é uma das maiores Misericórdias, que Eu 
legarei aos filhos de Deus, a qualquer momento, na 
história do mundo. 
Saibam também, que Eu vou reduzir o sofrimento, que 
será infligido sobre a Humanidade pela besta, tal é a 
Minha Misericórdia! Mas primeiro, o Castigo de Deus 
será testemunhado, porque isso foi predito, e é uma 
parte necessária da purificação final do homem. 
Confiem em Mim! Levantem seus corações e nunca 
temam o mal e a maldade que vocês vão testemunharão 
em breve! Permitam a alegria preencher as suas almas, 
se vocês acreditam em Mim! Eu vou salvar todos aqueles, 
para quem vocês imploram a Minha Misericórdia, através 
do recital das Minhas Cruzadas de Orações. O único 
pecado, que não pode ser perdoado, é o pecado eterno de 
blasfêmia contra o Espírito Santo. 
Hoje é o dia em que Eu prometo solenemente trazer à 
Humanidade o amor, a paz e a alegria do Meu Reino 
por meio da salvação de cinco bilhões de almas. 
Eu amo e valorizo a todos vocês. Não há nada que Eu não 
faça por vocês, se é a Vontade de Deus. Tudo o que 
vocês devem fazer é pedir. Seu Jesus 
 
1266. Sua vida na Terra é um teste de seu 
amor por Mim 
Recebido quarta-feira, 12 de novembro de 2014, 23:45 
 
Minha muito amada filha, é natural que as pessoas temam 
o desconhecido e é por isso que eles temem a morte. A 
morte é uma das coisas mais assustadoras na mente do 
homem, porque muitos são cegos referente a Minha 
Promessa da Vida Eterna. Se eles pudessem testemunhar 
Meu Reino Glorioso, então a morte não teria nenhum 
poder sobre eles. 
Eu acolho bem todas as almas no Meu Reino. Eu não 
reservo um lugar apenas para os santos e os eleitos, 
embora haja um lugar especial no Meu Reino para eles. 
Eu acolho bem todos os pecadores, incluindo aqueles, 
que cometeram pecados terríveis, porque Eu Sou em 
primeiro lugar um Deus de Grande Amor. Eu acolho bem 
qualquer um, que Me chama na reconciliação e com 
remorso. Quando isso acontece, antes do momento da 
morte, cada alma é recebida por Mim e Eu vou abraçá-las. 
A única barreira entre a alma de um homem e Meu 
Reino é o pecado do orgulho. O homem orgulhoso, 
enquanto ele pode ter vergonha do seu pecado, de 
alguma forma sempre se esforçará para justificá-lo. Eu 
digo para ele agora: Dois erros não fazem um ato de 
maldade justo. O homem orgulhoso vai perder muito 
tempo pensando sobre se ele precisa ou não ser 
redimido por Mim. Mas a morte pode chegar em um 
instante e quando menos se espera. O homem, que 
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está livre de orgulho, cairá diante de Mim e pedir-Me 
para perdoá-lo e ele será exaltado. 
Não temam a morte, pois é uma porta, que leva ao Meu 
Reino. Tudo o que Eu peço é, que vocês se preparem 
para esse dia, vivendo a vida como Eu os ensinei. Eu não 
lhes peço que parem com toda a responsabilidade diária. 
Vocês têm um dever para com os outros, vocês nunca 
sintam que devem isolar-se dos seus entes queridos, 
quando Me seguem! Eu desejo que vocês amem suas 
famílias e seus amigos e dê-lhes o tempo necessário, para 
garantir que o amor mútuo é expresso abertamente. 
Amem a todos, como Eu os amo! Expressem isso no 
modo como tratam as pessoas; o tempo que passam a 
viver em harmonia com os outros; o que vocês dizem 
sobre eles para os outros e como ajudam aqueles, que 
não podem ajudar a si mesmos! Sua vida na Terra é um 
teste de seu amor por Mim. Vocês mostram o seu amor 
por Mim, pelo amor, que mostram para os outros, 
incluindo aqueles, que os amaldiçoam. 
É importante, sempre, falar Comigo diariamente, mesmo 
que seja apenas por alguns minutos! É durante este 
tempo, que Eu os Abençoo. Por favor, nunca permitam 
que o medo do novo mundo por vir, os incentive a 
abandonar aqueles, que estão próximo de vocês! 
Concentrem-se em Mim, e quando fizerem isso, vão 
encontrar paz! Então levem este Dom da paz para os seus 
entes queridos! Saibam, porém, que vão sofrer por causa 
de seu amor por Mim e que vão experimentar o ódio dos 
outros. Para superar esse ódio, vocês devem responder 
apenas com amor. Sempre! 
Eu lhes trago a liberdade dos laços da morte e ele não 
terá poder sobre vocês. Por causa da Minha 
Ressurreição, vocês vão se tornar inteiros de novo, 
perfeito em corpo e alma, em Meu Novo Reino. O que 
há a temer, se Eu lhes trouxe este Dom da Vida 
Eterna? Seu amado Jesus 
 
1267. Eu era considerado um homem mau e 
um falso profeta, e assim eles Me açoitaram 
Recebido quinta-feira, 13 de novembro de 2014, 11:10 
 
Minha muito amada filha, Eu revelo a vocês, hoje, um dos 
maiores mistérios do Fim dos Tempos. 
A seqüência de eventos, que antecedem o último dia, é 
semelhante a Minha Crucificação, que será reencenada 
em todas as etapas, até o dia em que Eu virei outra vez, 
para salvar o mundo. 
Quando Eu estava no Jardim do Getsêmani, Eu estava 
isolado, sozinho e aflito, porque poucos acreditavam que 
Eu falava a Verdade. Meu Amor por Meu Pai sustentou-
Me, mas o Meu Amor pela Humanidade fez com que o 
tormento, que Eu suportei, incluindo a tortura mental e 
física, nas mãos de Satanás, foi aceito por Mim, ainda que 
com um esforço tremendo. 
Como Eu sofri neste Jardim! Como Eu implorei a Meu Pai 
por alívio! Como Meu coração estava partido, quando o 
maligno Me mostrou como o mundo iria acabar! Ele 
insultou-Me, riu de Mim, cuspiu em Mim e zombou, 
quando ele Me mostrou as almas dos Meus inimigos, que, 
um dia, iriam dizer ao mundo que eles serviam a Minha 
Igreja! Isso foi mostrado como sendo Meus amados 
apóstolos a denunciar-Me e depois jurar fidelidade a 
Satanás. Ele mostrou-Me as almas dos fiéis, cujas 
vozes seriam consideradas a de fanáticos radicais e 
que seriam acusados de crimes terríveis. Eu vi 
aqueles, que diziam que Me representavam, 
perseguindo os profetas e videntes, bem como 
aqueles, que buscam sua destruição. Eu tive que 
suportar grande escuridão, quando Eu vi o mundo, em 
que Eu tinha habitado, tornar-se não somente cego a 
ponto de Quem Eu Sou, mas que nunca seria dito 
nada sobre Mim. 
Eu estava jogado no chão, Meu Rosto colado no solo, 
chutado, chicoteado e Minhas roupas arrancadas por 
Satanás. Ele Me atormentou, além da Minha capacidade 
humana e sob extrema resistência do corpo físico. Apesar 
disso, foi-Me dada a força para continuar a enfrentar a 

Minha Crucificação inevitável, o que Me aterrorizava. Meu 
Amor pelo homem, no entanto, substituía Meu medo 
humano. 
Meus servos sagrados, que se recusarem a denunciar-Me, 
também sofrerão um isolamento similar. Eles serão 
desgraçados e postos de lado. Seu isolamento não será 
condenado por Minha Igreja, por causa do medo dentro 
dela. 
Quando Eu fui flagelado, aqueles, que realizaram os atos 
mais cruéis e vis sobre o Meu Corpo, se alegraram. Eu fui 
considerado um homem mau e um falso profeta, e assim 
eles Me açoitaram. Enquanto se gabavam da sua 
santidade, da sua retidão e de seu conhecimento da 
Sagrada Escritura, Meu Corpo era vilipendiado. Eles 
falharam em não aceitar a profecia, de que seu Messias 
viria salvá-los. Aqueles, que proclamarão a Minha 
Segunda Vinda, suportarão o mesmo tratamento. 
Quando Me deixaram nu, eles queriam humilhar-Me ainda 
mais e assim Me vestiram em um pano vermelho, que mal 
Me cobria, para profanar ainda mais o Meu Corpo. Mas, 
quando eles fizeram penetrar espinhos, como agulhas, na 
Minha Cabeça, declararam que o Filho do homem era um 
impostor e por isso não digno de aceitação. Eles 
arrancaram Meu Olho, mas a dor era menor, em 
comparação com a declaração de que Eu não fui aceito 
como o Salvador dos filhos de Deus. 
Todas estas coisas devem ser reencenados em breve, 
quando Eu, Jesus Cristo, como Cabeça da Minha Igreja, 
serei descartado e Minha Coroa tirada de Mim. Um falso 
líder, o Anticristo, será substituído como Minha Cabeça, e 
ao contrário do Cordeiro Sacrifical, ele vai usar uma coroa 
brilhante de ouro. A essência por trás dessa fachada vai 
ser podre, e junto com as mentiras, falsidades, blasfêmias 
e heresias, que serão derramadas da sua boca, ele vai 
entregar tudo como se fosse o mel, que derrama da 
colmeia das abelhas. Não se deixem enganar, a besta vai 
ter uma aparência bonita, sua voz suave, sua atitude 
grande! Ele vai ser bonito e atraente, mas sua boca vai 
derramar veneno, que vai envenenar as suas almas! 
Quando Eu carreguei Minha Cruz, Eu não poderia fazer 
isso sozinho. Era tão pesada, que Eu só podia dar um 
passo de cada vez e andar muito lentamente. Meu Corpo 
estava rasgado em muitos lugares e por causa da perda 
de sangue, Eu desmaiei várias vezes, tão fraco Eu estava. 
Eu estava cego de um olho e os espinhos na Minha 
Cabeça fizeram com que o Sangue, que derramou das 
Minhas Chagas, fosse continuamente enxugado por 
aqueles, que caminhavam ao Meu lado. Caso contrário, 
Eu não teria sido capaz de dar mais um passo a frente. 
O mesmo será para a Minha Igreja Remanescente, o 
último estábulo do Meu Corpo. Eles vão marchar, assim 
como Eu fiz, com uma pesada Cruz, que apesar da dor, 
do abuso, do sofrimento e do derramamento de sangue, 
eles vão aguentar até o fim, porque Meu Precioso Sangue 
fluirá sobre as suas almas em conjunto com o Meu próprio 
Sofrimento, Minha Própria Crucificação. E, no dia, quando 
eles deixarem de realizar os sacrifícios diários da Santa 
Missa, a Minha Presença será extinta. Quando esse dia 
chegar, o Meu Corpo - Minha Igreja na Terra - será 
finalmente saqueada, crucificada e profanada, tudo vai 
mudar para sempre. 
É o Meu Corpo, Minha Igreja, que ainda está vivo no 
mundo, é o que sustenta a vida. Mas quando ele for 
destruído, a vida, como vocês a conhecem, acabará. 
Quando a Minha Igreja for traída, sacrificada e descartada, 
assim como Minha Crucificação, é o que vai marcar o Fim 
dos Tempos. Seu Jesus 
 
1268. O único objetivo da revelação privada 
é salvar almas 
Recebido quinta-feira, 13 de novembro de 2014, 23:20 
 
Minha muito amada filha, Deus, através de revelações 
privadas, deu a Seus filhos uma melhor compreensão do 
que está contido nas Sagradas Escrituras. Se Deus decide 
dar Seus filhos Presentes (Dons) extras, então, isto é Seu 
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privilégio. Se não fosse por esses Dons, como o Santo 
Rosário, então almas teriam sido perdidas para Ele. 
Vocês, Meus amados seguidores, devem entender, que o 
único objetivo da revelação privada é salvar almas, 
através da conversão. Orações fazem sempre parte da 
revelação privada e vocês vão saber, então, que elas vêm 
do Céu. 
Vocês não são obrigados de ouvir-Me agora, porque 
tudo o que Deus queria que vocês soubessem, está 
contido nos Santíssimos Evangelhos. Infelizmente, 
poucos dos Meus seguidores compreenderam as 
lições neles contidos. A Verdade está contida tanto no 
Antigo como no Novo Testamento. Sempre foi o 
desejo de Deus, intervir no mundo, revelando a 
Verdade para almas escolhidas, como um meio de 
criar uma melhor compreensão sobre o que é 
necessário para salvar a sua alma. É também um 
meio, pelo qual Ele adverte Seus filhos, quando eles 
estão sendo desviados por Seus inimigos. 
O Livro do Meu Pai contém a Verdade e que nunca pode 
ser acrescentado ou corrigido. Também não pode ser 
alterado de forma alguma. É o Meu Dever, agora, declarar 
(e explicar) o conteúdo do Livro do Apocalipse, para 
ajudá-los a compreender, que cada profecia contida 
dentro dele, vai acontecer, pois a Palavra tem sido 
prevista. 
O conteúdo deste Livro, é uma leitura difícil, porque 
prediz a traição final de Mim, Jesus Cristo, por 
aqueles, que pretendem governar a Minha Igreja. Que 
a Verdade seja ouvida, porque está escrita e, o que é 
escrito por Deus, é sacrossanto! Seu Jesus 
 
1269. Os pagãos, que evitam a Verdade, 
vão entrar na Minha Casa 
Recebido sábado, 15 de novembro de 2014, 10:22 
 
Minha muito amada filha, deixá-lo ser conhecido, que 
qualquer um, que rejeita o Livro do Apocalipse, nega a 
Palavra de Deus! A Verdade está contida e estabelecida 
neste Livro, e se qualquer homem tirar algo dele, negar as 
profecias preditas, ou adicionar a este Livro, de qualquer 
maneira, ele será lançado ao deserto! 
A Verdade os conduz à salvação, e o caminho para o 
Novo Paraíso leva a Mim. É somente através de Mim, 
Jesus Cristo, o Filho do Homem, que a salvação será 
dada ao homem. Eu sou o Caminho e a Luz. É somente 
através de Mim e sua aceitação de Quem Eu Sou, que 
vocês serão capazes de ver a Luz de Deus! Não há 
outro caminho! Sigam qualquer outro caminho, que 
vocês escolherem, mas nenhum vai levar vocês para 
Deus. 
Se vocês são para Mim, vocês devem honrar seu irmão e 
sua irmã, através do amor, bondade e paciência. Vocês 
não devem julgar os outros, por causa das suas crenças 
religiosas! Vocês devem amá-los, como Eu os amo. Isso 
não significa que vocês devem abraçar as suas crenças 
ou mostrar reverência a elas, porque, se fizerem isso, 
então vocês Me negam. Vocês não podem servir a dois 
senhores. Vocês nunca devem insultar-Me, mostrando 
lealdade a falsos deuses, colocados diante de Mim! 
No dia, em que vocês prestarem homenagem a falsos 
deuses, sob o Meu Teto, será o dia, em que Eu 
invadirei Meu Templo e destruirei tudo dentro dele. 
Que morna é a fé de alguns dos Meus servos, que se 
esforçam para impressionar a população e buscar 
adulação! Quão pouco respeito é mostrado por Mim 
na Minha Própria Casa, quando tudo o que Eu lhes dei 
é posto de lado com indiferença, até que, finalmente, 
nada de Mim permanecerá dentro da Minha Igreja! 
Vocês, Meus amados seguidores e servos sagrados, que 
permanecerão fiéis à Palavra, terão um fardo pesado! 
Vocês terão que sofrer dor e humilhação, quando 
testemunharem os sacrilégios, as heresias e práticas do 
ocultismo. Enquanto muitas destas violações do Meu 
Corpo Sagrado serão espertamente escondidas, aqueles, 
com verdadeiro discernimento, ficarão chocados, mas 
impotentes, quando essas coisas acontecerem. Tanto vai 

ser o engano, que vai ecoar de cada fenda da rocha, que 
levaria um exército de dois mil homens, para impedir a 
estes impostores de causar danos. 
Estes impostores são liderados por aqueles, que não vêm 
de Mim. Eles infiltraram Meu Corpo, através de meios 
ilícitos, e que terá dado um longo tempo antes, que 
finalmente e completamente, apreenderão a Minha Igreja. 
Em breve, suas ações serão vistas pelo que são, por 
aqueles abençoados com o Dom do Espírito Santo. 
Os pagãos, que evitam a Verdade, vão entrar na Minha 
Casa, onde serão recebidos de braços abertos. A vocês 
será dito que devem mostrar amor para todos os filhos de 
Deus, manter em silêncio aqueles, que poderiam se opor 
a eles. Poucas pessoas vão defender-Me, Jesus Cristo, e 
aqueles, que se atreverão a opor-se contra estas 
cerimônias blasfemas, que serão realizadas nos mesmos 
altares, usados para abrigar Minha Santíssima Eucaristia, 
serão silenciados. 
Meus inimigos podem apreender a Minha Casa, mas não 
a Minha Igreja, porque todos os Cristãos do mundo inteiro 
compõem a Minha Igreja. Os fiéis, constituídos por 
aqueles, que se recusam a negar a Palavra de Deus, e 
que nunca irão aceitar qualquer interferência indevida à 
Santa Palavra de Deus, manterão a Minha Igreja na Terra. 
Nada vai prevalecer contra ela. Seu Jesus 
 
1270. Mãe da Salvação: Se vocês não 
pedem, então, como o Meu Filho pode 
ajudá-los? 
Recebido domingo, 16 de novembro de 2014, 14:20 
 
Meus queridos filhos, em momentos de tristeza e angústia, 
vocês sempre devem Me chamar, sua Mãe, para ajudar a 
aliviar suas preocupações, não importa quão difícil são as 
suas circunstâncias! 
Lembrem-se que, quando Eu apresento ao Meu Filho seu 
pedido especial, se se trata de um pedido para a salvação 
da sua alma ou da alma de uma outra pessoa, Ele vai 
responder sempre aos Meus apelos. Se é para pedir uma 
bênção especial ou uma cura, então Eu sempre vou 
intervir em seu nome. Nenhum pedido será ignorado, e se 
for a Vontade de Deus, suas orações serão respondidas. 
Não há nenhuma alma na Terra, que não pode pedir a 
ajuda do Meu Filho, se eles pedirem-Lhe para a sua 
salvação. 
Meu Filho vai fazer concessões especiais, para cada alma 
que vocês rezarem. Sua Misericórdia é grande, o Seu 
Amor insondável. Nunca tenham medo de se aproximar 
Dele, para Lhe pedir por Sua Misericórdia! Oração, Meus 
queridos filhos, é um poderoso meio para ganhar a 
Misericórdia de Deus. Nenhuma oração é ignorada, 
nunca. Mas se vocês não pedem, então, como o Meu 
Filho pode ajudá-los? 
Rezem, rezem, rezem em suas próprias palavras, pois 
Deus nunca vai deixar de responder a vocês! 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1271. Deus nunca iria ditar qualquer outra 
doutrina, porque Ele deu ao mundo a Sua 
Palavra 
Recebido domingo, 16 de novembro de 2014, 20:10 
 
Minha muito amada filha, Satanás é o rei das mentiras, o 
mestre do engano, e ele vaga pela Terra livremente, 
devorando almas a cada segundo. Seu poder é 
alimentado pelo fato de que a maioria das pessoas não 
acreditam que ele existe. Ele retomou os corações e as 
almas de muitos e é assim que ele trabalha. 
Ele diz mentiras para aqueles, que ele infesta, para 
incentivá-los a pecar. Ele vai convencer a alma que o 
pecado é inofensivo e que é aceitável para cometer cada 
pecado, que está especialmente associado com ele. 
Esses pecados incluem justificar cada ato perverso da 
carne, incluindo a promiscuidade sexual, imoralidade, 
devassidão e decadência. Quando o corpo humano é 
usado como um veículo para cometer tais atos, que são 
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uma vergonha aos Olhos de Deus, vocês vão saber que 
este é um sinal da influência satânica. 
Quando o maligno influencia as almas daqueles, 
carregados com a direção espiritual das almas, na 
Minha Igreja, para incentivar a aceitação do pecado, 
ele faz isso de uma maneira astuta. Vocês vão ser 
advertidos por julgar o pecador, mas nenhuma palavra 
será pronunciada, para condenar o pecado, aos Olhos 
de Deus. 
Quando Satanás quer destruir o amor, ele vai fazer isso, 
causando discórdia nos relacionamentos; ele vai criar o 
ódio nos corações dos homens, preenchendo suas 
cabeças com mentiras, o que incentiva os homens a lutar 
uns com os outros, através de conflitos e guerras. Ele vai 
tentar os homens, através da influência de outras almas, 
que já sucumbiram às suas tentações. 
Mentiras, blasfêmias e ódio são os meios, pelos quais 
Satanás trabalha, para espalhar sua infestação. Ele 
acalma as almas em uma falsa segurança, quando um 
homem diz ao outro, que o pecado não é contra as 
Leis de Deus, porque é uma coisa natural. Os filhos de 
Deus, portanto, tornam-se muito confusos, porque as 
Leis estabelecidas por Deus foram arrancados e as 
pessoas estão indecisas sobre qual caminho devem 
seguir. 
Vocês têm apenas uma escolha. Leiam a Bíblia Sagrada e 
sejam lembrados da Verdade! Ela está lá para vocês 
lerem, em preto e branco. Se vocês aceitarem a Verdade, 
contida no Livro Sagrado do Meu Pai, e acreditam que Ele 
ditou a Moisés Seus Dez Mandamentos, então vocês 
nunca aceitem qualquer outra doutrina! 
Deus nunca iria ditar qualquer outra doutrina, porque Ele 
deu ao mundo a Sua Palavra. Nada no seu interior pode 
ser alterado. O homem que se atreve a alterá-la, para 
adaptá-la às vidas dos pecadores, será culpado de um 
pecado terrível e vai sofrer por essa afronta contra o 
Espírito Santo! Seu Jesus 
 
1272. Mãe da Salvação: Quanto mais você 
reza, mais forte será o seu relacionamento 
com Deus 
Recebido segunda-feira, 17 de novembro de 2014, 19:20 
 
Meus queridos filhos, para a grande maioria das pessoas, 
a oração não é fácil. Para aqueles de pouca fé, pode ser 
uma tarefa difícil e muitos não entendem o significado da 
oração ou por que isso é importante. 
Quando você está em um relacionamento amoroso com 
outra pessoa, é importante falar com o outro. Sem 
comunicação, o relacionamento vai tropeçar, até que 
finalmente o relacionamento vai morrer. O mesmo é 
verdadeiro, quando se comunicar com Deus. Você não 
pode vê-Lo, tocá-Lo ou senti-Lo, mas quando você fala 
com Ele, Ele vai responder. Esse é o Mistério da 
Divindade de Deus. Com o tempo, os que falam com 
Deus, através do Seu amado Filho, Jesus Cristo, irão 
forjar um vínculo forte. 
Filhos, quando vocês chamam por Meu Filho, com suas 
próprias palavras, Ele ouve cada grito de angústia e cada 
pedido feito a Ele. Quando vocês continuam a falar com o 
Meu Filho, em sua própria maneira, depois de algum 
tempo, vocês vão saber que Ele os ouve. Essas almas, 
que clamam por Misericórdia, tanto pelas suas próprias 
almas, ou para a salvação dos outros, receberão sempre 
Dons especiais do Céu. 
A oração não é complicada. É tão simples como 
chamar qualquer pessoa, que você ama. E quando 
você ama o outro, você pode ter certeza de que Deus 
está presente, porque Ele é Amor. Quando você ama 
alguém, verdadeiramente, então existe sempre confiança 
em seu coração. Se você ama o Meu Filho, você deve 
confiar Nele. Se você confiar Nele, então saiba que Ele 
sempre vai esperar você, com amor e ternura. Ele se 
alegra, quando você O invoca, pois Ele fará de tudo, para 
trazer-lhe a Sua Paz e Seu Conforto. 

Nunca estejam relutantes em falar com Meu Filho, por 
meio da oração. Ele implora por sua companhia e em 
breve vocês não terão nenhuma dúvida, quanto à Sua 
Existência. Quanto mais vocês rezam, mais forte será o 
seu relacionamento com Deus. Aqueles, abençoados com 
um amor tão profundo e permanente para com o Meu 
Filho, vão ter uma paz instilada dentro dos seus corações, 
que nenhum sofrimento na Terra pode abalar. 
Rezem todos os dias! Falem com o Meu Filho durante as 
suas tarefas diárias! Chamem-Me para trazê-los para mais 
perto do Meu Filho! E, quando vocês quiserem amá-Lo 
mais, Eu vou pedir-Lhe que Ele os Abençoe. Amar a Deus 
com uma profunda intimidade é um Dom de Deus e é 
somente através da oração regular, vocês vão alcançá-lo. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1273. Em breve, Cristãos tornar-se-ão como 
pagãos 
Recebido terça-feira, 18 de novembro de 2014, 00:18 
 
Minha muito amada filha, Minha Voz é a única Voz, que 
você vai ouvir, nos quatro cantos da Terra, porque Eu 
preparo a Humanidade para o grande ataque. Vocês 
podem ouvir muitas vozes da boca dos falsos videntes e 
profetas, mas nenhuma vai penetrar através das suas 
almas, como a Chama do Espírito Santo. 
Vocês devem estar em sua guarda, porque as vozes 
do falso espiritualismo, que não vem de Deus, vai ser 
sentida em diferentes partes do mundo! A influência 
de espíritos malignos será vista em guerras de 
terrorismo, onde vozes doces, promovendo ideologias 
equivocadas, vão tentar justificar as atrocidades 
perversas, que eles realizam em Nome de Deus. 
Em breve, vozes, que promoverão o paganismo, serão 
ouvidas em Casas, que Me honram, e eles vão profanar 
Meus Altares. Vozes, que vêm do espírito do mal, serão 
vistos como interpretações emocionantes de aspirações 
das pessoas, que procuram realização em suas vidas. 
Eles vão gritar, elogiar falsos deuses, destruir as almas 
dos vulneráveis e blasfemar contra Mim. Essas são as 
almas, que Me enfurecem mais, porque elas são muito 
convincentes e causam grande confusão. Elas serão 
como ímãs, que atraem muitos Cristãos para longe de 
Mim. 
Meus inimigos vão cegar o Meu povo à Verdade e em 
breve Cristãos se tornarão como pagãos. Eu vou ser 
jogado na sarjeta, como um mendigo, e as portas da 
Minha Igreja serão fechadas na Minha Face. E quando 
Eu bater na porta, serão trancadas por dentro por 
aqueles, que afirmam que são de Mim. 
Já os avisei destes dias, e que em breve estarão sobre 
vocês! Mais uma vez Eu digo a vocês: Minha Palavra é 
Sacrossanta (inviolable)! Estas são as Mensagens Finais 
do Céu e são dadas a um mundo ingrato, que é indiferente 
a Mim. 
Acordem e vejam a Verdade! Há somente um Mestre! 
Vocês não podem permanecer leais a Mim, se servem a 
mais de um mestre! Seu Jesus 
 
1274. Mãe da Salvação: Deixem-Me trazer 
amor e conforto para os aflitos 
Recebido quarta-feira, 19 de novembro de 2014, 14:47 
 
Minha querida filha, deixem-Me trazer amor e conforto 
para os aflitos e especialmente para aqueles, que 
estão sofrendo de doenças terríveis. 
Eu lhes trago grandes Bênçãos do Meu amado Filho, Que 
deseja alcançar aqueles, que sofrem desta forma. Ele irá 
ajudar os, que estão devastados por sofrimentos físicos, 
preenchendo-os com Sua Santa Presença. Ele pede que 
vocês voltem para Ele, em sua hora de necessidade, e 
peçam a Ele para lhes trazer paz e calma. 
Por favor, peçam a Meu Filho para levá-los em Seus 
Braços e protegê-los da sua dor! Peçam-Lhe para levar o 
seu sofrimento sobre Seus Ombros e Ele irá ajudá-los! 
Meu Filho vai intervir de muitas maneiras, para provar 
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para o mundo, que Ele está falando com vocês, através 
dessas Mensagens. 
Para todos, que pedem a cura da alma, assim como do 
corpo, e que recitarem a Cruzada de Orações (94), Meu 
Filho vai responder a essas almas, através de quem 
Ele escolhe, para cumprir a Sua Santa Vontade. 
Nunca percam a esperança, pois quando vocês confiam 
completamente em Meu Filho, Ele sempre atenderá seus 
gritos de socorro! 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1275. Mãe da Salvação: Eu tenho uma 
mensagem para o clero Católico Romano 
Recebido sexta-feira, 21 de novembro de 2014, 16:15 
 
Eu sou a Imaculada Virgem Maria, a Mãe de Deus, a Mãe 
da Salvação. Hoje, Eu tenho uma mensagem para o clero 
Católico Romano e venho a vocês em Nome do Meu 
amado Filho, Jesus Cristo. 
Eu chamo todos os servos sagrados do Meu Filho, que 
servem a Ele, nestes tempos de grandes provações na 
Igreja. Vocês são a vanguarda dos Seus Santíssimos 
Sacramentos e foram chamados por Meu Filho, para servi-
Lo na salvação de todas as almas e, por causa disso, 
vocês têm uma grande responsabilidade para com Ele! 
Seu dever deve ser sempre o de servir ao Meu Filho e 
Seu Corpo - Sua Igreja - e para garantir, que a Sua 
Santíssima Palavra seja respeitada em todos os 
momentos! 
Haverá momentos de grande dor e perseguição a 
frente e vocês devem se preparar agora para este 
momento! No futuro, sua fé será testada no seu limite 
e vocês serão forçados a concordar em tomar um 
novo voto, onde vocês vão ter que mostrar lealdade a 
uma nova doutrina, que não vai ser a do Meu Filho. 
Aqueles entre vocês, que vão reconhecer a falsa doutrina, 
quando for apresentada a vocês, não devem sucumbir a 
ela! Quando vocês forem instruídos a adaptar e alterar os 
Santíssimos Sacramentos, vocês devem correr (fugir)! A 
Igreja do Meu Filho é para ser testada além da sua 
resistência. Para aqueles, que descartarem a Verdade em 
favor de uma nova doutrina alterada - pois eles vão dizer 
que é necessária para atender às necessidades dos 
homens - saibam, que será uma grande traição à Palavra 
de Deus! 
Por causa dos santos votos, que vocês fizeram, para 
servir ao Meu Filho, vocês têm o dever para com os 
filhos de Deus, de alimentá-los com o Corpo e o 
Sangue do Meu Filho, Jesus Cristo! Chegará um 
tempo, no entanto, que vocês serão forçados a alterar 
o Santo Sacrifício da Missa. Haverá aqueles entre 
vocês, que vão saber, de imediato, que um grande 
erro está sendo cometido, e por isso, vocês devem se 
retirar! 
Vocês devem continuar a alimentar as almas daqueles, 
que dependem de vocês para alimentá-los com a 
Santíssima Eucaristia! Se permanecerem fieis a Meu Filho 
e continuarem a servir os filhos de Deus, como é o seu 
dever, vocês vão servi-Lo com grande dignidade. Eu lhes 
peço, que rezem Meu Santíssimo Rosário diariamente, 
para lhes dar a força de que vocês precisam e para a 
proteção contra Satanás, porque esses tempos à 
frente, que já estão quase sobre vocês, vai se tornar 
insuportável! Ao manter a Oração do Selo de Deus 
Vivo (33) perto de vocês, em todos os momentos, 
vocês vão receber Proteção extra contra o maligno. 
Haverá muitos sacerdotes entre vocês, que não 
encontrarão a coragem de defender a Palavra de Deus, 
mas vocês nunca devem ter medo de mostrar lealdade ao 
Meu Filho! Se vocês traírem Meu Filho, vocês vão levar 
consigo almas inocentes, que encontram-se, 
involuntariamente, sendo trazida em erro e para uma 
terrível escuridão! 
Satanás penetrou na Igreja do Meu Filho por algum 
tempo, mas a cada vez em que o caos e a confusão, 
causados por ele, tornaram-se insuportáveis, isto foi 
difundido por causa da fé dos amados servos sagrados do 

Meu Filho. Agora, que a fé de muitos sacerdotes foi 
enfraquecida e, em alguns casos, completamente 
destruída, as portas do inferno se abriram e grande perigo 
está por vir! 
Nunca se deixem ser tentados a abandonar tudo o que 
Meu Filho ensinou! Meu Filho nunca mudou. Sua Palavra 
permanece arraigada na Rocha, sobre a qual Sua Igreja 
foi construída. Seus Sacramentos trazem para as almas a 
Luz de que precisam para sustentar a vida. Se vocês 
traírem o Meu Filho, vocês estarão destruindo a 
própria vida, pois sem a Presença do Meu Filho, o 
mundo hoje não existiria! 
Bem-aventurados aqueles, que amam verdadeiramente o 
Meu Filho, porque serão os, que vão liderar o caminho 
pelo exemplo. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1276. O espírito maligno de Jezebel vai 
fazer tudo o que puder, para se infiltrar na 
Minha Igreja na Terra 
Recebido domingo, 23 de novembro de 2014, 18:20 
 
Minha muito amada filha, o espírito maligno de Jezebel 
planejou um grande ataque contra a Minha Missão de 
salvar almas. 
Este traidor e destruidor dos profetas de Deus, 
estabeleceu-se na Terra como professor de Deus, e se 
manifesta entre o Meu povo, para seduzi-los e levá-los 
para longe da Minha Igreja, no que será a maior apostasia 
de todos os tempos. Ela será responsável pela Minha 
Igreja cometer adultério com os príncipes de um mundo 
secular, que trará uma união, que é abominável aos olhos 
de Deus. 
Presente, tanto nos corações dos homens e mulheres, 
Jezebel é um dos piores demônios, inteligente e astuta na 
hierarquia de Satanás e trabalha de muitas maneiras para 
enganar o Meu povo. Ela trabalha através de um grupo, 
que diz que são Meus, mas que estão envolvidos com um 
culto satânico. Bem versado em teologia, este espírito 
demoníaco fala a esse grupo, utilizando diferentes 
linguagens e provoca uma grande confusão, mágoa e 
divisão, entre aqueles que aceitaram Meu Cálice. Estes 
peritos autonomeados da Minha Palavra, não vêm de 
Mim! E, enquanto o seu ódio por Mim é evidente, com a 
sujeira que derrama das suas bocas, há outras maneiras 
em que eles vão tentar prejudicar Minha Missão final. 
Vocês vão reconhecer esse inimigo de Deus, pelas 
constantes tentativas de declarar seus seguidores a serem 
profetas de Deus. Muitos deles vão se apresentar e 
declarar que Eu, Jesus Cristo, falo através deles. Jezebel 
irá florescer e criar mentiras, anexando seu espírito mau e 
arrogante a profetas autonomeados, que, então, tentarão 
usar esta Missão para dar legitimidade às suas vozes. 
O espírito maligno de Jezebel vai fazer tudo o que puder, 
para se infiltrar na Minha Igreja, usando todas as táticas 
possíveis. Através de sua influência, ela vai levar muitas 
almas boas a se afastarem de Mim, na Minha Igreja, e 
minar a Palavra de Deus. Trabalhando entre os homens e 
as mulheres, ela vai usar de feitiçaria e bruxaria, para criar 
a impressão de milagres. Esta é mais um adversário Meu, 
que, sob a influência de Baal, vai tentar prejudicar 
videntes e profetas genuínos de Deus, na batalha final 
pelas almas. 
Cuidado com aqueles, que se gabam de seu 
conhecimento em teologia e que se atrevem a dizer 
que eles vêm de Mim, pois tudo o que falam, vem do 
ciúme e de um ódio intenso contra os profetas de 
Deus! Tais almas infestadas vão tentar manipular 
vocês e intimidá-los, caso se oponham a eles. Se 
vocês continuarem a seguir Minha Missão final na 
Terra, para salvar almas, eles vão fazer todo o 
possível, para por vocês para baixo. 
Aqueles, que são influenciados pelo espírito de Jezebel, 
vão trabalhar incansavelmente, para Me atacar. Este 
espírito maligno, através das almas fracas, que ela capta, 
vão usar meios demoníacos, para caluniar, depreciar e 
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incitar o ódio contra aqueles, que Me seguem. Corram, 
quando vocês forem confrontados por essas almas 
infestadas! Não subestimem-nas, porque sob a influência 
de Jezebel, eles vão tentar causar danos inimagináveis 
àqueles, que se envolverem com eles! 
Aprendam a reconhecer o espírito maligno de Jezebel, 
porque ela falará com grande autoridade sobre Mim, 
através daqueles, que ela possuir. Eles falarão com um 
conhecimento profundo dos Santos Sacramentos e usar 
trechos da Bíblia Sagrada, porque apenas assim eles 
podem citá-los erradamente, para prejudicar a Minha 
Palavra. Vocês verão atacar Jezebel esta Missão com 
prazer maldoso. Seus seguidores devotados são 
teimosos, dominadores, cheio de orgulho e profundamente 
comprometidos com este adversário Meu, que apreendeu 
suas almas sob a sua influência poderosa. Nunca se 
envolvam com o espírito de Jezebel, porque, se vocês 
fizerem isso, ela vai destruí-los, assim como ela fez com 
as cortes dela! 
Desconfiem de qualquer um, que se aproximar e que 
diz que foram enviados por Mim, para ajudar a difundir 
a Minha Palavra! Saibam que Eu não tenho designado 
nenhum único profeta, para transmitir a Minha Palavra 
para o mundo, desde que esta Missão (O Livro da 
Verdade) começou! Mas eles virão, esses falsos 
profetas, em massa, cada um tentando superar o 
outro. Eles, então, tentarão usar essa Missão, para 
colher apoio, para que eles possam espalhar 
inverdades. Todos aqueles, que forem seduzidos pelo 
espírito maligno de Jezebel, e que se submeterem de 
alguma forma a este espírito, vão logo descobrir que todo 
o amor por Mim chegará a um fim abrupto. Vocês 
colocam suas almas em grande perigo, se caírem nas 
mentiras de Jezebel, enviada a partir das entranhas do 
abismo, para destruir a Minha Igreja e os Meus 
profetas, nestes tempos!  
Seu Jesus 
 
1277. A Terra, infestada por seus maus 
caminhos, vai gemer de dor 
Recebido segunda-feira, 24 de novembro de 2014, 15:30 
 
Minha muito amada filha, quanto consolo Eu preciso, 
neste momento, pois muitos se afastaram de Mim! Minhas 
Lagrimas fluem em grandes torrentes, enquanto o exército 
de Satanás, infestado com um dos seus piores demônios, 
Jezebel, tem tentado muitos dos que professam 
representar-Me! Quanto eles se esqueceram e quão 
pouco eles se lembram da Minha Promessa de voltar! 
O momento da Minha Segunda Vinda está se 
aproximando e o exército de Satanás tem se reunido em 
grande número, prontos para a batalha com aqueles, que 
Eu chamo os Meus! Este exército ímpio será liderado por 
Meus inimigos, e não há nada que não vão fazer, para 
tentar enganar o mundo a acreditar em suas falsidades. 
Falando em Meu Nome, vão levar com eles homens e 
mulheres santos, e se tornarão uma força a ser 
reconhecida. Abraçados com grande entusiasmo por um 
mundo secular, eles vão mudar a face da Terra e atrás de 
si vão causar estragos. 
A Terra, infestada por seus maus caminhos, vai gemer 
de dor e isso vai ser testemunhado com uma grande 
reviravolta. Cada ato perverso de profanação, que eles 
infligirem ao Meu Corpo, a natureza se manifestará por 
meio de mudanças no clima, insuficiência de 
colheitas, mudanças na atmosfera e um dilúvio de 
grande magnitude, e poucas nações na Terra, que não 
serão tocadas por suas ações. Meu Pai irá infligir 
grande sofrimento sobre eles. 
Para cada um, que eles condenarem em Meu Nome, eles 
também serão condenados. Para cada ato de dor, que 
eles provocarem aos filhos de Deus, eles também sofrerão 
a mesma dor. O inferno, que eles vão trazer a milhões, 
resultará em uma punição, que será semelhante aos 
incêndios, que queimam diariamente no abismo eterno! 
Os Portões do Céu serão fechados em suas caras e eles 
vão gritar de agonia, quando, no Último Dia, ficarem cegos 

pela Minha Luz. Eles vão fugir como covardes que são, e 
tentar encontrar abrigo da Minha Justiça, mas não 
encontrarão lugar de consolo. Cegados, eles vão correr, 
cair, e não haverá nenhum lugar onde eles possam ir. 
Serão deixados para trás, porque nenhum deles terá a 
força ou a vontade, para pedir por Minha Ajuda, porque 
eles terão cortado toda a Vida, que eles poderiam ter tido, 
mas que já não podem aproveitar. 
Ouçam-Me, agora, Eu declaro solenemente: O homem, 
que vive pela Minha Palavra, e que se mantém fiel a 
Mim, não tem nada a temer! O homem, que Me 
amaldiçoa e que fecha firmemente as portas para o 
Meu Reino, vai ser condenado.  
Seu Jesus 
 
1278. Heresias serão abundantes e Meu 
Nome será extinto 
Recebido quarta-feira, 26 de novembro de 2014, 23:10 
 
Minha muito amada filha, Eu Sou um Mistério para o 
mundo e somente aqueles, que estão próximos de Mim, 
vão saber a extensão do Amor, que Eu tenho em Meu 
Coração para a Humanidade. 
Se eles pudessem ver o Meu Rosto, eles saberiam o quão 
profundo é o Meu Amor, Minha preocupação, Minha 
frustração, Minha Ira, Minha compaixão, Minha tristeza por 
todos. É por causa do Meu Amor por todos vocês, que Eu 
sinto essas coisas e é por causa da Minha Divindade, e do 
segredo do Pacto do Meu Pai, que ao homem só é dado 
tanta informação sobre a Existência de Deus. A plena 
Verdade do Meu Reino, por vir, será conhecido apenas 
por aqueles, que entrarão nele. Até então, tenham a 
certeza de que Minha Grande Glória se manifestará em 
cada um de vocês, quando a morte já não terá mais 
qualquer poder sobre vocês! 
Vocês devem confiar nestas Mensagens, de todo o 
coração, e saibam que elas contêm a Fonte de toda a 
Vida! Minha Presença entre vocês, Meus amados 
seguidores, está se tornando mais forte, e quanto 
mais forte se torna, mais o ódio será investido contra 
Mim e contra todos aqueles, que responderem ao Meu 
Chamado, na salvação das almas. Demônios de cada 
categoria e hierarquia de Satanás, infestaram as almas de 
muitas pessoas boas, que Me amavam. Estas pobres 
almas foram enganados ao rejeitar Meu Plano Final, para 
preparar Meus Remanescentes. Em vez disso, eles foram 
influenciados a se tornarem participantes dispostos do 
exército de Satanás. Em muitos casos, o exército de 
Satanás não aparece abertamente contra Mim. Não. 
Satanás é muito astuto em revelar sua presença, e assim, 
cada tática da sua luta contra esta Missão, é 
cuidadosamente construída, mas vocês serão capazes de 
reconhecer seus traços. Orgulho, arrogância, apelos sutis 
pedindo justiça, que camuflam palavras de heresias e 
blasfêmias, serão apresentadas à Humanidade como 
declarações de cuidados e apelos públicos para a 
concessão de direitos humanos. Enquanto a Minha Igreja 
estiver exposta a um calvário, muitos dos Meus 
seguidores mais devotos vão atribuir isto a uma mudança 
dos tempos; uma nova era, como o mundo se torna mais 
unificado, apesar das diferenças religiosas, e um novo 
começo. 
A nova era da Igreja será vista como uma 
evangelização global, como nunca foi testemunhado 
na Minha Igreja, desde os tempos quando Meus 
Apóstolos começaram a sua missão. Ela será 
recebida, primeiro, pelo mundo secular. Uma vez que 
o mundo secular aceite este plano, os líderes na 
Minha Igreja serão forçados a aplaudir esta nova era, 
onde a Igreja e o mundo secular se tornam um. 
Heresias serão abundantes e Meu Nome será extinto. 
Os Meus Próprios nunca desistirão e grandes favores 
serão concedidos a eles, de muitas maneiras. O medo não 
vai impedi-los em sua batalha contra o exército de 
Satanás. Como o Espírito Santo irá capacitá-los, de 
maneira que suas vozes ecoarão, o que irão surpreender 
muitos. Eles vão defender a Verdade a todo custo, e a 
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Hierarquia Celestial, todos os anjos e santos vão marchar 
com eles. Cada insulto feito a eles; cada obstáculo 
colocado diante deles e cada maldição cuspido sobre eles, 
mas nada vai impedi-los e Eu, Jesus Cristo, vou encher 
seus corações de coragem, determinação e vontade de 
resistir a todos aqueles, que Me hão de trair e que vão 
persegui-los por falar a Verdade. 
Nunca tenham medo de repetir a Santa Palavra de 
Deus de novo e de novo, porque milhões não vão 
reconhecer as mentiras, que em breve irão substituir a 
Minha Santa Doutrina! 
Eu levantarei muitos bravos, homens e mulheres, de todos 
os cantos do mundo, para proclamar a Verdadeira Palavra 
de Deus, como está previsto na Bíblia Sagrada. Como 
eles reforçam a Verdade, eles serão desafiados pelos 
mentirosos, que irão utilizar da lógica distorcida, para 
contradizê-los. Meus inimigos virão em grande número e 
virão armados com argumentos teológicos, que vão minar 
a Palavra de Deus, no período que anteceder a Minha 
Segunda Vinda. Eles vão ser liderados por muitos dos 
Meus servos sagrados equivocados, que serão 
enganados pelo Meu adversário. 
Meus inimigos vão gritar até que estejam roucos, gritar 
obscenidades, e com um ódio que sairá de todos os poros 
dos seus corpos, contra aqueles, que guiarão Meu 
Exército Remanescente. Eles nunca vão desistir de sua 
perseguição contra todos os Cristãos, até o Dia, em que 
Eu vier para julgar. E então, tudo ficará em silêncio, 
nem um som eles vão proferir, pois só então eles 
perceberão a Verdade terrível e como eles tem Me 
traído.  
Seu Jesus 
 
1279. Mãe da Salvação: A falsa igreja das 
trevas será sem vida 
Recebido quinta-feira, 27 de novembro de 2014, 08:40 
 
Meus queridos filhos, a falsa igreja - aquela, que irá 
substituir a Igreja do Meu Filho na Terra - foi preparada e 
todas as heresias serão espertamente escondidas nos 
parágrafos do novo missal, que irá substituir o antigo. 
A falsa igreja das trevas será construída para substituir a 
antiga, após o grande inferno. Tudo o que estava presente 
na Igreja do Meu Filho, será substituído por tudo o que vai 
ser novo, mas, uma coisa nunca vai mudar: Os 
fundamentos, sobre a quais a Igreja do Meu Filho foi 
construída, não se movem, porque eles estão firmemente 
plantados na rocha. Nenhum homem vai, nem pode, 
movê-los, porque Deus não vai permitir isso. 
A igreja das trevas será sem vida. Não vai render frutos, 
porque irá ser construída em solo podre. Todo tipo de 
heresia brotará das bocas daqueles, que vão pregar dos 
seus púlpitos. Vai tornar-se um antro de iniquidade e nada 
do que será proclamado pelas vozes daqueles, que se 
vangloriam de sua grandeza, vai fazer sentido. 
Esses serão os dias, em que muitos Cristãos, com muito 
medo, muito cansaço e com falta de verdadeira fé, vão 
adorar dentro dos seus muros. Não vai ser Meu Filho, que 
eles vão adorar, mas o Anticristo, pois será ele, quem vai 
sentar-se no trono, que vão erguer dentro dos seus muros. 
O Anticristo vai governar próximo, onde o Meu Filho 
criou a Sua Igreja, e muitas pessoas vão acreditar que 
seja Dele, mas isso será o maior erro! Qualquer um, 
que se opor a esta igreja, ou que encontrar falhas 
nela, será ridicularizado e acusado de heresia, por 
esses traidores do Meu Filho, que vão, eles mesmos, 
ser os maiores hereges de todos os tempos, que se 
infiltraram na Igreja de Deus, desde o dia da sua 
criação! 
Rezem, rezem, rezem que continuará a haver um forte 
exército de sacerdotes do Meu Filho, que nunca vão ceder 
às pressões, que temos pela frente! 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
 
 

1280. As pessoas perderam o amor em 
suas vidas, porque já não Me reverenciam 
Recebido quinta-feira, 27 de novembro de 2014, 19:50 
 
Minha muito amada filha, grande parte do sofrimento 
experimentado pelos homens, nos próximos anos, será a 
do espírito. 
O sofrimento espiritual será sentido não só pelos Meus 
seguidores, que se mantêm fiéis à Palavra de Deus, mas 
por todos os homens, independentemente quanto ao que 
eles acreditam. Satanás e seus demônios, desde a 
classificação mais alta até a mais baixa, vagam por todo o 
mundo, espalhando ódio entre os filhos de Deus. O ódio 
tomou conta da raça humana e pode ser visto de muitas 
maneiras. Quando Satanás tenta uma alma em um casulo 
de ódio, ele faz isso, criando um sentimento de ciúme na 
pessoa vulnerável, e logo isso se transforma em ódio. O 
ódio está se espalhando e afeta todas as idades. 
O espírito de amor e caridade, uma vez presente nos 
corações da Humanidade, se enfraqueceu e isso 
significa, que o amor, que uniu comunidades, nações 
e Países juntos, foi fragmentado. As pessoas 
perderam o amor em suas vidas, porque já não Me 
reverenciam. Eu, Jesus Cristo, fui esquecido. Tão 
ocupados eles estão em lidar com os assuntos 
mundanos, que eles criaram, para si, uma existência 
muito solitária. Uma vez que o amor está em falta em 
suas vidas, uma grande parte de vocês se deixa secar 
e seca como uma planta, morrendo de fome. 
Deus é amor, e quando o amor está presente no mundo, 
há uma maior harmonia e paz. O oposto do amor é o ódio, 
que vem do diabo. Se vocês permitirem que o ódio 
encha os seus corações, ele vai apodrecer dentro de 
vocês e crescer como um câncer, até devora-los. O 
ódio destrói vidas e cria divisões terríveis. Ele 
envenena sua alma. Ele cria profunda infelicidade nas 
almas daqueles, que lhe permitiram ditar cada ação, 
que eles tomam. O ódio se espalha de uma alma para a 
outra muito rapidamente, porque, uma vez que você se 
envolver com uma pessoa, que está cheia de ódio, ele vai 
ganhar um controle sobre você, por tentá-lo ouvir todas as 
razões, dadas para justificá-lo. 
Os Cristãos, que permitem que o ódio os infeste, nunca 
devem sucumbir à usar o Meu Santo Nome, para incitar o 
ódio de qualquer tipo contra outro ser humano! Vocês 
devem pedir-Me para livrar sua alma do ódio, porque se 
vocês permitirem que ele assuma a sua alma, vocês 
nunca verão o Meu Rosto! 
Usem o tempo concedido a vocês, para amar-Me mais, 
porque, quando realmente Me amam, esse amor é 
correspondido. Vocês, então, serão incapazes de tomar 
parte em qualquer tipo de diálogo, onde o ódio está 
presente. 
Amem-Me e vocês mais facilmente amarão os outros! Se 
vocês odeiam outra pessoa, vocês não Me conhecem. 
Seu Jesus 
 
1281. Novos nomes serão dados aos 
títulos, que estão associados Comigo 
Recebido sexta-feira, 28 de novembro de 2014, 23:50 
 
Minha muito amada filha, o mundo está sendo preparado 
para Minha Segunda Vinda, e existem duas entidades 
separadas, envolvidas na preparação do caminho para 
este Dia. 
Assim como Eu, Jesus Cristo, prepará-os através da 
Minha Intervenção, assim, também, Satanás prepara o 
seu exército. Muito planejamento foi realizado por muitos 
anos, por Meus inimigos, que conhecem a Verdade, mas 
que optaram por destruir Meu Plano de Salvação. Muitos 
caíram, incluindo os eleitos, e são dedicados, em vez 
disso, ao ocultismo. 
Meus inimigos criaram muitos planos elaborados, que 
incluem o genocídio dos inocentes, sem o seu 
conhecimento. Enquanto muitos atos malvados estão 
sendo orquestrados contra a raça humana, por causa da 
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ganância e um desejo de controlar, o ato mais ambicioso 
será visto, quando finalmente apreenderem o controle da 
Minha Casa. 
Planos estão em curso, para trazer de joelhos a Minha 
Santa Casa. Preparativos foram feitos, para a besta 
assumir sua posição. Para garantir que ele seja bem 
recebido no mundo, um plano detalhado, que vai tocar 
todos os aspectos da política global e religiões, já está em 
ação. Mas, antes que a besta seja coroado e tomar seu 
lugar em seu trono na Minha Igreja, vão acontecer, em 
segredo, muitos atos de profanação nos altares da Minha 
Igreja. Missas negras se tornarão desenfreados, dando 
grandes poderes a Satanás e a sua hierarquia. Eles 
vão devorar tudo o que é Santo e vão a extremos, para 
destruir o Cristianismo, que será o maior engano da 
história da Minha Igreja na Terra. Eles vão fazer isso, 
fingindo abraçar o Cristianismo. Nada será como parece e 
somente aqueles, que são abençoados com o Dom do 
discernimento, vão perceber o que está realmente 
acontecendo. 
Cada pecado será julgado como aceitável. Eu, Jesus 
Cristo, serei amaldiçoado, mas Meu Nome será usado 
para desculpar a aceitação do pecado mortal. O diabo, 
por meio de sua corte de fiéis, vai virar tudo o que 
vem de Mim, de trás para a frente. Novos nomes serão 
dados aos títulos, que estão associados Comigo e 
aqueles, que Me representam. Seus antigos títulos 
serão substituídos por novos, e ao mundo será dito, 
que representa uma nova aproximação inovadora e 
carinhosa para com a igualdade. 
Os pecados dos homens serão elevados diante dos Meus 
Olhos e colocado diante dos Meus Altares, como um gesto 
de desafio. Saibam que aqueles, que afirmam que vem de 
Mim, são mentirosos, se não defenderem a Minha Santa 
Palavra e se eles se recusarem a proclamar a Verdade! 
Eles são impostores! Eu Sou a ser escarnecido, não só 
através de palavras simples, ações e mudanças na Santa 
Doutrina, mas por rituais cuidadosamente encenados, que 
terão lugar em Meus Altares. 
Chegará o dia, em que Meu Pai vai intervir e acabar com 
essa profanação final! As tentativas dos Meus inimigos, 
para injetar vida em suas novas cerimônias pagãs, será 
inútil. Eles vão apresentar eventos sofisticados e 
divertidos de “adoração a Deus “, mas nada de bom pode 
vir disso, porque a Chama do Espírito Santo estará 
ausente. Em vez  
disso, tudo o que será visto, serão os fumos de um fogo, 
que não poderia ser aceso. Esta é a fumaça de Satanás e 
isso vai sufocar os filhos de Deus. Seu Jesus 
 
1282. Aqueles, que deram o seu direito de 
primogenitura à besta, nunca virão antes 
de Mim 
Recebido sábado, 29 de novembro de 2014, 14:25 
 
Minha muito amada filha, é por meio dos fracos, os 
vulneráveis, os solitários e os humildes, que Eu manifesto 
Minha Divindade. Meu Poder fluir através destas almas 
até que estejam um com a Minha Santa Vontade e, é 
através delas, que Eu posso conseguir o Meu Plano para 
a salvação da Humanidade. 
Quando aqueles, que foram chamados por Mim, para 
proclamarem a Minha Santa Palavra, forem desviados das 
obras Santas, devido ao pecado do orgulho, eles tentarão 
definir a Minha Palavra com um respeito exagerado pelo 
seu próprio intelecto humano. Eles esquecem que, seguir-
Me, já foi estabelecido e que é a Minha Santa Palavra, 
que deve ser ouvida, e não o som das suas próprias 
vozes. É através do pecado da luxúria, que irão descartar 
Minha Palavra, em sua busca ambiciosa para ofuscar-Me 
e procurar glorificação. É através do pecado da indolência, 
por causa da preguiça, que serão culpados da traição 
final, quando não conseguirem manter-se fieis a Mim, por 
causa da falta de fé e coragem. 
E assim será na liderança final até a Minha Segunda 
Vinda, pois aqueles, que acreditarem que são mais 

dignos, mais qualificados, mas cheios de orgulho, vão 
enfrentar uma repreensão amarga e vão cair. Os fracos, 
os humildes e os mansos, que são considerados, pelos 
seguidores em Minha Igreja, serem de pouca importância, 
vão agarrar-se à Verdade, e serão envolvidos por Mim no 
Grande Dia. Eu vou chamá-los e atraí-los a Mim, quando 
reuni-los no Meu Reino. Eles vão chorar lágrimas de 
alegria. 
Então, Eu vou reunir aqueles, que não Me conhecem, mas 
que serão despertados por Minha Luz - boas almas, com 
corações de ouro - e Eu vou dizer: “Vinde aqui, ao Meu 
Refúgio!” E então, os pecadores, que cometeram 
atrocidades terríveis, mas que pediram-Me por Minha 
Misericórdia, serão chamados e Eu vou dizer “Vinde, Eu 
os perdôo, porque vocês buscaram a reconciliação!” 
E então, os Meus traidores, que já Me conheciam, mas 
que viraram as suas costas para Mim, vão vir, mas não 
serão capazes de olhar-Me nos Olhos, nem vão buscar a 
Minha Misericórdia, e vou dizer a eles “Afastem-se de 
Mim, vocês não estão aptos para entrar no Meu Reino!” 
Finalmente aqueles, que deram o seu direito de 
primogenitura a besta, nunca virão ante Mim, porque 
serão lançados na fornalha, juntamente com aqueles, que 
perderam-Me as almas daqueles da Minha Igreja na Terra, 
que os seguiram, cegamente, à escuridão da noite. 
Então, tudo vai acabar e, numa fração de segundo, um 
novo começo - um novo mundo na Terra, como foi 
concebido para ser, e será. Um mundo sem fim.  
Seu Jesus 
 
1283. Mãe da Salvação: Os anjos de Deus 
podem ser convidados a rezar por vocês, 
mas nunca para conceder-lhes poderes 
Recebido domingo, 30 de novembro de 2014, 17:20 
 
Meus queridos filhos, vocês nunca devem rezar para os 
Anjos de Deus, pois eles são seus servos, e se esforçam 
apenas para dar Glória a Deus e fazer a Sua Santíssima 
Vontade. A oração é um ato de adoração e quando vocês 
chamarem os Anjos de Deus, dentro de Sua Hierarquia 
Celestial, deve ser sempre com a intenção de pedir-lhes 
para rezarem por vocês. Se vocês tentarem se comunicar 
com a Hierarquia Celestial dos Anjos, então, deve ser 
apenas para pedir-lhes sua ajuda e direção, para que 
vocês possam fazer a Santíssima Vontade de Deus. 
Aqueles, que acreditam que vocês vão receber 
poderes dos Anjos de Deus, estão enganados! Os 
poderes, dados aos Anjos, só pode vir de Deus e 
vocês nunca devem usá-los (os Anjos) como 
substitutos para rezar a Deus! Tantas almas tentam se 
comunicar com os Anjos hoje, por razões egoístas e 
obter poderes, que não têm nada a ver com Deus. Uma 
obsessão pelos Anjos pode levar a um terrível 
descontentamento, porque isso pode atrair o espírito 
do mal, se você não for cuidadoso! 
Ao chamar os Anjos de Deus para ajudá-los, vocês devem 
sempre abençoar-se primeiro com Água Benta e, em 
seguida, pedir-lhes assistência, em Nome de Jesus Cristo! 
Se vocês não fizerem isso, e usarem qualquer objeto, que 
não esteja associado com o Cristianismo, ao chamar os 
Anjos para ajudá-los, isso poderia convidar o espírito do 
mal em sua vida! Uma vez que isso acontece, vocês vão 
ver que é quase impossível erradicá-lo. 
A preocupação com a comunicação com os anjos, pode 
levá-los a envolver-se no ocultismo! Quando isso 
acontecer, vocês vão atrair aqueles anjos, que foram 
expulsos do Céu por Meu Pai Celestial. Eles agora vagam 
pela Terra, as centenas de milhares, buscando uma casa. 
Almas, que se deixam abertas à sua influência, podem 
rapidamente tornar-se enredados em um mundo espiritual, 
que não é de Deus. Uma vez que abracem o submundo, 
vocês não terão paz. Estes anjos caídos vão seduzi-los 
em uma teia de enganos.  
Primeiro de tudo, vocês vão sentir uma sensação de 
esperança e, em seguida, uma crença de que vocês 
podem controlar todos os aspectos das suas vidas, com a 
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ajuda destes anjos. Finalmente, vocês vão, por engano, 
acreditar, que vocês estão no controle total do seu próprio 
destino. Cada falsa noção de paz vai encher suas mentes, 
mas, logo depois, vocês vão sentir uma terrível miséria. 
Brincar com estes espíritos, que vocês acreditam ser 
anjos de Deus, mas que não são do Seu Reino, vai 
levá-los a se envolverem com o ocultismo, que vai 
cegá-los à Verdade e destruir as suas almas. 
Deus não concede ao Seus Anjos permissão para dar-
lhes presentes (dons), porque estes só pode vir de 
Deus. Os Anjos de Deus podem ser convidados a 
rezar por vocês, mas nunca para conceder-lhes bens 
materiais ou poderes espirituais!  
Quando vocês idolatrarem anjos e procurarem estas 
coisas, vocês serão culpados de violar o Primeiro 
Mandamento de Deus! 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1284. Cada homem possui traços do Meu 
Pai 
Recebido terça-feira, 2 de dezembro de 2014, 23:10 
 
Minha muito amada filha, apesar dos dias de trevas, que 
temos pela frente, quando o mundo for purgado do pecado 
e quando Eu serei julgado a ser não mais relevante, Eu 
sou um Deus de Grande Misericórdia. 
Gostaria de lembrá-los que Eu perdoo facilmente e 
amo a todos com cada parte do Meu Ser, embora 
muitos Me atormentem com a sua indiferença e seu 
ódio a Mim. Eu aceito o fato de que Eu não sou mais 
amado como Eu era, e que a fé do Meu povo tornou-se 
fria, porque isto foi predito. Meu Dever agora é aliviar 
o homem da escravidão imposta a ele por Satanás, 
através da tentação. Enquanto os homens não 
acreditarem em Satanás - o maior flagelo que enfrenta 
a Humanidade - eles não vão aceitar Minha Bondade, 
Meu Amor ou Minha Existência. 
É difícil para todos vocês, que Me conhecem, a 
permanecer em um estado de graça. Pensem como 
perdidas estão aquelas almas, que não Me dão 
absolutamente nenhuma atenção; aquelas, que sabem 
Quem Eu Sou, mas que não Me dão nada do seu tempo; 
as mesmas almas que receberam os Sacramentos e a 
Verdade, mas renunciaram o seu direito a Meu Reino! 
Muitas delas idolatram falsos deuses e comprometem-se, 
quase diariamente, com a busca de coisas, que não vêm 
de Mim. Nenhuma dessas pessoas Me ama, mas Eu as 
amo e sempre vou amá-los, pois elas são parte da 
Minha Carne. 
Também há aquelas almas, que são desleais a Mim, que 
Me traem e que estão dispostas a acreditar em novas 
revelações, que questionam a Minha Divindade. Elas, 
também, têm permitido que o seu amor por Mim diminua, 
ainda que Eu as amo tanto, quanto Eu amo aquelas, que 
Me amam de todo coração. Eu nunca vou desistir de 
procurar um lugar em seus corações, à procura de um 
momento, em que eles podem responder a Mim, ou 
quando eles podem, finalmente, aceitar a Minha Grande 
Misericórdia. 
O homem é feito à Imagem de Deus. Como qualquer 
outro pai, Deus se vê em Seus Próprios e isso Lhe traz 
grande alegria. Cada homem possui traços do Meu 
Pai. Há bondade em todos e é essa bondade, que 
prova que Deus está presente. Alegrem-se, quando 
testemunham bondade, amor, paciência e grandes 
atos de caridade, porque vocês podem ter certeza de 
que a Presença de Deus está no trabalho, em almas, 
que mostram essas características! É essa bondade, 
dentro dos corações dos pecadores, que irá derrotar o 
mal. Vocês nunca devem perder a esperança, porque 
Eu Sou sempre misericordioso e Minha Compaixão é 
abrangente! Eu nunca rejeitarei qualquer um, que Me 
chame! Eu só desejo trazê-los Meu Amor, Minha Paz e 
Meu Reino Glorioso. 
Rezem, Meus queridos seguidores, para que Eu possa 
inflamar o amor dentro dos corações daqueles, que se 
afastaram de Mim! Eu vou lutar até o amargo fim, para 

que Eu possa reunir todos os filhos de Deus e, 
especialmente, Meus inimigos e levá-los a salvação 
eterna. Seu Jesus 
 
1285. Minha Presença abalará a Terra e o 
chão tremerá 
Recebido quinta-feira, 4 de dezembro de 2014, 22:55 
 
Minha muito amada filha, quando chegar a hora da Minha 
Segunda Vinda, um grande som será ouvido, como o 
rugido de um trovão e os céus se abrirão, como se fosse 
levantada uma grande cortina. Eu aparecerei em uma 
grande luz branca, mais brilhante que o sol, e muitas 
pessoas serão cegadas por esta Grande Luz, que Me 
cercará. Quanto mais pura a alma, mais clara será a sua 
visão, e elas vão se alegrar, quando virem Meu Rosto. 
Minha Presença abalará a Terra e o chão tremerá. Em 
seguida, haverá um grande silêncio e Minha Voz vai 
ecoar, enquanto Eu declarar que Sou Eu, Jesus Cristo. 
Haverá grande alegria por parte dos que Eu vou 
chamar - aqueles, que foram abençoados com Minha 
Grande Misericórdia. Mas, no meio do amor e da 
alegria, também haverá grande tristeza e medo. 
Aqueles, que não têm nada, a não ser ódio por Mim, 
vão afundar até os joelhos, gemendo de dor e se 
debulhar de raiva e medo ao ver-Me. 
Aqueles, que estenderem a mão para Mim naquele Dia e 
Me implorarem para levá-los em Meus Braços 
Misericordiosos, serão salvos. Eu vou estender a Mão aos 
mais humildes, aos perdidos, bem como aqueles, que 
estarão muito fracos para Me procurar. Eles só precisarão 
sussurrar estas palavras “Jesus, perdoe-me os meus 
pecados” e Eu os levarei ao Meu Reino Glorioso. 
A todos vocês, que temem o Grande Dia da Minha 
Segunda Vinda, saibam que: se vocês Me amam, este Dia 
vai lhes trazer a maior alegria! Se vocês não Me 
conhecem, e quando Me virem nesse Dia, vocês virão a 
Mim e abrirão os seus braços para saudarem-Me. Serão 
somente aqueles, que Me odeiam, que recusarão a Minha 
Mão Misericordiosa. Peço-lhes que confiem em Mim, para 
trazer-lhes a paz, pois nunca seria a Minha intenção 
assustá-los, porque Eu Sou um Deus de Amor infinito. 
Para aqueles, que aceitam Meu Grande Dom da Vida 
Eterna, não há absolutamente nada a temer e Eu vou 
guiá-los ao longo deste caminho até o Grande Dia. 
Minhas Palavras podem ser duras; A Verdade pode ser 
muito difícil de aceitar; mas tal é o estado do mundo, 
causado pela feiura do pecado, que, se Eu não avisá-los 
deste Dia, então vocês não estariam preparados. É por 
causa de Satanás, que a dor do pecado causa tal 
discórdia, tristeza e sofrimento no mundo, mas em breve 
Eu vou levar todos os pecados a um fim. Seu Jesus 
 
1286. Mãe da Salvação: Deus criou uma 
ordem natural para a Humanidade 
Recebido sexta-feira, 5 de dezembro de 2014, 21:50 
 
Meus queridos filhos, Deus criou o universo em toda a sua 
perfeição. Como isso vem de Deus, tudo tem uma ordem 
precisa e natural, de acordo com a Santa Vontade de 
Deus. 
As leis do homem e as leis da natureza foram criados por 
Ele, Que está acima de todas as coisas. É por isso, que 
todas as coisas que foram criadas para ser, devem 
permanecer como estão. Deus criou uma ordem natural 
para a Humanidade; um lugar para viver; alimentos para 
comer e do Dom do livre-arbítrio. Tudo o que é natural, 
vem de Deus. Deus criou esta ordem, para que o homem 
pudesse sobreviver. Quando a ordem natural do universo - 
o alimento que vocês comem, a água que vocês bebem e 
a reprodução natural da raça humana - é interferida pelo 
homem, toda vingança pertence a Deus. 
Muitos tentaram alterar a ordem do mundo, que foi criado 
por Deus para a raça humana. Eles vão sofrer por isso, 
porque Deus vai abandonar aqueles, que mudaram a 
Verdade da Sua Criação para falsos substitutos. Se o 
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homem continua a servir aos seus próprios interesses 
egoístas, Deus permitirá ao homem degradar-se, 
permitindo-lhe trocar tudo o que é natural para tudo o que 
não é natural. 
É por causa da influência de Satanás, que o homem 
mudou as Leis de Deus e isso vai trazer destruição. Tudo 
que vem de Deus, é considerado de não ser bom o 
suficiente, e o homem vai tentar mudar as regras da 
natureza, para satisfazer seus apetites pecaminosos. Ele 
vai tão longe, como tentar negar a criação do universo, 
fazendo falsas alegações quanto à sua origem. Tudo 
começou com Deus e tudo terá um fim com Deus. Todas 
as coisas boas vão chegar a um fim para o homem, que 
se levanta em desafio contra Deus. Uma vez que as Leis 
da Criação forem alteradas, um Grande Castigo na Terra 
será testemunhado. Enquanto Deus é paciente, Ele nunca 
permitirá ao homem ditar, como Ele deve governar o Seu 
Reino. 
Quando o homem se degrada a níveis tão baixos e não 
respeita mais a vida, o corpo humano, seus irmãos e 
irmãs ou as Leis de Deus, fortes tempestades 
surgirão, em grande número, durando semanas. O 
rugido destas tempestades será sentido em muitas 
nações. Quando vocês testemunharem isto, saibam 
que a Ira de Deus desceu e que o homem está sendo 
penalizado pelas grandes blasfêmias que cometeu 
contra o seu Criador! Sua Mãe, Mãe da Salvação 
 
1287. Se vocês abraçam práticas da nova 
era, vocês Me negam 
Recebido sábado, 6 de dezembro de 2014, 14:20 
 
Minha muito amada filha, como é que aqueles, que não 
aceitam a Minha Existência ou a Divindade do Meu Pai 
Eterno, são tão dispostos a abraçar todos os falsos 
deuses, criados pelos homens? 
Quando a Minha Presença é sentida pelas almas, que 
rejeitam a Minha Existência, elas sentem a necessidade 
de retaliar sem compunção. Eles vão zombar, ridicularizar, 
zombar da Minha Presença, seja na Minha Igreja, em 
livros, na Palavra ou quando Eu Estou Presente em outras 
almas. A Presença de Deus é Onipotente e é sentida de 
maneira mais dolorosa por aquelas almas, que estão em 
trevas. É por isso que elas reagem com tanto veneno a 
qualquer menção de Mim. Estas pessoas têm um 
profundo ódio arraigado por Mim e elas não conseguem 
ver, como elas podem odiar Alguém, que, aos seus olhos, 
não existe. 
Eu advirto aqueles, que abraçam a falsa espiritualidade e 
que idolatram ou obcecam sobre qualquer coisa que não 
vem de Mim! Se vocês abrirem as suas almas para 
qualquer esfera espiritual, que não vem de Mim, vocês 
estão abrindo a porta para os demônios, que vão, 
ardilosamente, seduzi-los em seu mundo escuro. 
Qualquer que seja a paz que vocês acreditam de receber 
de práticas da nova era, esta será de curta duração. E se 
vocês procuram mais, então, vocês entrarão em um 
estado, onde suas consciências serão assumidas por 
esses inimigos de Deus, até que vocês sejam incapazes 
de libertarem-se de seu domínio. Vocês nunca vão 
encontrar a paz, se idolatrarem falsos deuses! 
O mundo está infiltrado com falsas doutrinas, deuses e 
religiões. Há um só Verdadeiro Deus, e vocês só podem 
vir a Ele, reconhecendo o Grande Sacrifício que Ele fez, 
quando Ele Me enviou, o Seu Filho Unigênito, para trazer-
lhes a salvação das ciladas do maligno. 
Aqueles, que Me conhecem, mas que se envolvem em 
outras doutrinas, saibam disso: Se vocês abraçam 
práticas da nova era, vocês Me negam. Caso a Minha 
Igreja reconheça outros credos, que não são Meus, 
então eles Me traem! 
O momento em que Meu Nascimento for celebrado, 
mostrando fidelidade a outras religiões, que não vem de 
Mim, será uma das maiores traições à Verdade! 
Seu Jesus 
 
 

1288. Deus Pai: Sem Mim não haveria nada. 
Nenhum universo. Nenhum amor. Nenhuma 
vida. 
Recebido domingo, 7 de dezembro de 2014, 16:30 
 
Minha querida filha, não deixem que nenhum de vocês 
esqueçam Quem Eu Sou! Sou Eu, o seu amado Pai, 
Criador de tudo o que estava no começo e Quem é do fim. 
Todas as coisas vêm de Mim e cada homem vai se curvar 
diante de Mim, ele, que não deseja ser tirado da Minha 
Hierarquia mais Celestial. 
Vocês, Meus amados filhos, são tudo o que Meu 
Coração deseja e cada batalha na Terra, que 
testemunham, é para a salvação das suas almas. Tudo 
o que é mal, é causado por Meu adversário, o rei da 
mentira, o sedutor, o acusador, Meu maior inimigo e, 
por isso, também dos Meus filhos. Ele, que é contra 
Mim, está contra vocês. Tudo o que dá Glória a Mim, 
dá glória a tudo o que é Meu. Isso inclui Meu Filho 
unigênito e vocês, Meus amados filhos. 
O homem, que persegue Meus filhos, não vem de Mim. 
Pois cada sofrimento, dor e isolamento, que aqueles, que 
estão mais próximos de Mim, tem que aguentar, saibam 
que isso é causado por Satanás e sua hierarquia de anjos 
caídos! Seu maior desejo é tirá-los de Mim e por isso 
vocês vão sofrer. 
Porque Eu não tomei de volta o que Eu dei, o seu livre 
arbítrio, pode ser o seu triunfo ou a sua queda, 
dependendo de qual caminho você escolher. Isso 
significa que, se você oferecer a Mim o seu livre-arbítrio, 
para o bem da sua própria e das outras almas, você pode 
e vai derrotar o seu maior inimigo, o diabo. Mas se você 
permitir que o mal se infiltrar na sua alma, você vai cortar 
todos os laços Comigo, por seu livre arbítrio. 
Eu não posso interferir em o seu livre arbítrio, porque 
isso significaria que Eu teria quebrado Minha 
Promessa. Eu não posso forçá-los a fazer escolhas. 
Eu só posso lhes mostrar o caminho, o caminho à 
salvação eterna. Então, vocês terão que decidir o que 
é que vocês querem. Todos os Dons da Minha 
Hierarquia Celestial são dadas livremente a vocês, se 
decidirem que esta é a vida que desejam. Por favor, 
para o seu próprio bem, não Me abandonem para a 
pompa e o esplendor, que são colocados diante de 
vocês, através das tentações dos demônios! 
Muitos de vocês não têm certeza de Mim ou de Quem 
Eu Sou, porque Satanás, através dos poderes que ele 
recebeu, os cega à Minha Existência. Ele vai, 
abertamente, insultá-los com todo o tipo de lógica 
humana e intelecto, para negar Minha Divindade. Eu 
serei discutido, abertamente, com desprezo, mas o 
covarde, astuto, que Satanás é, significa que ele 
nunca vai se revelar, porque isso derrotaria o seu 
propósito. Enquanto vocês não acreditarem na 
existência do diabo, é improvável que acreditem em 
Mim. Mas Eu os alerto! Acreditem no que quiser sobre 
Mim, mas não neguem a existência do mal, que está 
ao seu redor! Neguem o mal, e vocês Me negarão, 
porque o mal é o oposto de tudo o que Eu represento! 
Eu Sou o Amor. O Amor é Meu. Aqueles que amam, 
talvez não Me reconheçam, mas, sem Mim, não 
haveria nada. Nenhum universo. Nenhum amor. 
Nenhuma vida. 
Não cometam o erro de escolher o fornecedor do mal 
sobre Minha Divindade! O dia vai amanhecer, em breve, 
quando entenderão tudo o que Eu lhes digo. Quando as 
teias de aranha forem tiradas dos seus olhos, vocês 
devem correr a Mim! Eu estarei esperando para abraçá-
los em Meu Refúgio e a partir daquele momento, Eu vou 
enxugar suas lágrimas, banir todo o sofrimento e trazê-los 
para a Luz do Meu Reino, por toda a eternidade. 
Eu os amo, queridos filhos! Aguardo com desejo o dia, 
quando vocês voltarem para o Meu Abraço Celestial. 
Seu amado Pai, Deus, o Altíssimo 
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1289. Mãe da Salvação: Meu Filho 
concedeu a Mim o poder de esmagar a 
cabeça da serpente 
Recebido segunda-feira, 8 de dezembro de 2014, 17:30 
 
Meus queridos filhos, quando ouvirem rumores de novas 
guerras, nos lugares mais inesperados, estejam cientes de 
que as profecias contidas no Livro do Apocalipse já estão 
sobre vocês! 
Quando a ordem natural da Terra e o comportamento da 
raça humana caírem em desordem, nos quatro cantos do 
mundo, então, este será o momento para se prepararem. 
Todas estas coisas devem acontecer no bastião final 
contra tudo o que é mal, que brota da infestação perversa 
do maligno. 
O homem vai virar-se contra o homem, as pessoas vão 
tratar-se com crueldade, uns aos outros, sem um pingo de 
remorso, e cada um vai trair a confiança do outro. Tal é o 
resultado, quando o amor, que vem de Deus, diminui nos 
corações da Humanidade. Mesmo aqueles, que 
acreditam no Meu Filho, vão se voltar contra seus 
Ensinamentos. Os mais próximos a Ele, embora O 
amem, vão traí-Lo. Aqueles, que O representam, vão 
entregá-Lo aos seus inimigos, assim como Judas fez. 
Há muito poucos, fortes o suficiente, para levantarem-se e 
proclamarem a Verdade da Santa Palavra de Deus. O 
homem é fraco e é por causa do pecado, que ele não 
pode tornar-se integro. Até o pecado ser erradicado, muita 
dor vai ser suportada, até que Meu Filho volte de novo. 
Até então, a oração é a sua única arma contra o poder de 
Satanás. Rezem, especialmente, o Meu Santíssimo 
Rosário, todos os dias, porque ele tem o poder de 
enfraquecer a força de Satanás e de todos aqueles, que 
ele levará na batalha final contra Jesus Cristo e Sua Igreja 
na Terra! 
Digo-lhes agora, que Eu, sua amada Mãe, a Imaculada 
Virgem Maria, Mãe de Deus, apresento-lhes um Dom 
especial, hoje. Foi-Me dada a Graça de Me tornar a 
protetora da Humanidade! Em Minha proteção vocês 
devem refugiar-se, nos momentos de conflitos! Eu vou 
proteger cada um de vocês, que Me chama contra as 
maldades do diabo. Sob a Minha proteção, a vocês 
será dado alívio dos ataques, que ele vai infligir a cada 
Cristão, que tenta permanecer fiel ao Meu Filho nas 
provações, que se encontram à sua frente. 
Meu Filho concedeu a Mim o poder de esmagar a cabeça 
da serpente, para que Ele possa lhes trazer para mais 
perto Dele. Aceitem a Minha proteção e Eu vou responder 
a todos, que Me pedem ajuda! 
Meu dever é para com Deus e Minha lealdade é para com 
o Meu amado Filho, Jesus Cristo, que ama muito todos 
vocês. Não há nada, que Eu não faça para o Meu Filho e 
não há nada, que Ele não faça para trazer-lhes a liberdade 
da dor e do sofrimento! 
Obrigada, queridos filhos, pelo amor, que Me mostram, 
mas saibam que Eu levo o amor, que vocês Me dão, e o 
apresenta ao Meu Filho, para a Glória de Deus. 
Continuo sendo uma humilde serva de Deus. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1290. Mãe da Salvação: Eu fui enviada 
como Sua mensageira, ao longo de todos 
os séculos 
Recebido terça-feira, 9 de dezembro de 2014, 17:00 
 
Minha querida filha, Eu sou a Imaculada Virgem Maria, a 
Mãe de Deus, e Eu vou lhe revelar o propósito da Minha 
missão na Terra. 
Eu sou a serva do Senhor e fui nomeada por Meu Pai 
Celestial para levar Seu Filho, Jesus Cristo, o Salvador do 
Mundo. Assim como fui chamada para cumprir a Sua 
Santíssima Vontade, através do nascimento do Seu Filho 
Unigênito, que foi enviado para dar a vida eterna a todos 
os Seus filhos, a Mim foi dado o papel de Sua mensageira, 
ao longo de todos os séculos. Eu fui enviada como Sua 
mensageira, para revelar os mistérios do Seu Reino 

Celestial e em todas as vezes Eu vim no Seu Santo 
Nome, para transmitir mensagens importantes para o 
mundo. Eu não vim no Meu próprio direito, porque a Mim 
nunca teria sido dada essa autoridade. Eu vim em Nome 
de Deus, como Sua serva leal, para a Glória de Deus, 
para que Ele pudesse chamar almas à Sua Divina 
Misericórdia. Agora Eu venho de novo, nesta missão final, 
sancionada pela Santíssima Trindade Abençoada, na 
salvação das almas. 
Eu tive um papel importante na primeira Vinda do 
Messias, e Eu venho, finalmente, como Sua santa 
mensageira, nestes tempos, os Tempos do Fim, antes que 
Ele, Meu Filho, se manifeste na Sua Segunda Vinda. 
Ao longo de todos os séculos, quando Eu apareci nas 
aparições na Terra, um sinal foi dado ao mundo. Em 
muitos casos, Eu revelei profecias importantes, através do 
Dom da locução interior, mas, em alguns casos, nada foi 
dito sobre isso. Em vez disso, um sinal foi dado e aqueles 
abençoados com o discernimento, entenderam o que foi 
que Deus queria que seus filhos soubessem. É por causa 
da Sua grande generosidade que Ele sancionou essas 
Intervenções Divinas, porque Seu único desejo era salvar 
almas. 
Meu Pai Eterno, Que criou todas as coisas a partir do 
nada, intercede somente quando Ele deseja salvar Seus 
filhos das decepções, que são plantadas em seus 
corações. É quando o maligno cria o caos, que Deus 
sempre entra em cena, para abrir os corações dos Seus 
filhos para o Grande Amor, que Ele tem por cada um 
deles. Aceitem esta missão, queridos filhos, com graça e 
dêem graças a Deus por sua Grande Misericórdia, sem a 
qual muitas almas seriam perdidas! 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1291. A nova religião, para todas as 
pessoas, vai chamar religiões não-Cristãs 
Recebido quinta-feira, 11 de dezembro de 2014, 21:50 
 
Minha muito amada filha, as notícias que Eu lhe trago 
hoje, vão aliviar seus corações. A vocês, Meus queridos 
discípulos, leais a Minha Santa Palavra, serão dadas 
graças especiais por Mim. Estas Graças, que serão 
derramadas sobre todos aqueles, que sofrem em Meu 
Santo Nome, vão lhes trazer conforto extraordinário, nas 
provações, que estão por vir. 
Eu dou-lhes também a Graça para salvar todas as pobres 
almas confusas, enganadas e agitadas, que cortaram-Me 
das suas vidas. Suas orações e sua perseverança são 
tudo o que Eu preciso, quando vocês oferecem estas a 
Mim em expiação por essas almas. Este é um Dom 
extraordinário e Eu o concedo, porque muito em breve 
uma confusão de tal magnitude vai agitar todas as 
religiões Cristãs, que muitos vão Me abandonar. 
Como recrutas que ingressam em um exército, 
prontos para a guerra, as pessoas vão se inscrever em 
uma nova religião, disfarçada como uma Cristã, a qual 
elas vão se referir como a religião do povo, uma 
religião para abraçar os fortes, os fracos e todos os 
pecadores, e que, eles vão dizer, inclui todas as 
divisões políticas. Muitos vão acreditar que estão 
apoiando a sua própria (religião), mas eles vão Me 
abandonar. O caminho para este grande engano já foi 
forjada e líderes para a nova religião já foram nomeados. 
Silenciosos, diligentes e determinados, eles plantaram as 
sementes em muitas nações, há algum tempo, e em breve 
os resultados serão vistos. 
A nova religião será vista como compassiva. A nova 
religião, para todas as pessoas, vai atrair religiões não-
Cristãs e cada mentira convincente será apresentada para 
defender esse movimento. As Leis de Deus serão 
ignoradas completamente e cada tentativa será feita, para 
justificar a sua nova abordagem, para o evangelismo 
global. 
As pregações, apresentadas por aqueles na Minha Igreja, 
para defender as mudanças, que serão necessárias para 
introduzir a primeira parte desta nova pseudo-doutrina, 
terão uma falsidade distintiva. Palavras, usadas para 
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descrever Meus Ensinamentos, não serão familiares aos 
Cristãos, que verdadeiramente Me conhecem. A 
linguagem utilizada, quando se referem a Mim, será 
degradante e insultuosa a Minha Divindade. 
Eu conheço os Meus e eles Me conhecem. Eu conheço 
Meus inimigos e eles vão dizer que Me conhecem para 
todos que ouvi-los. Quando Meus inimigos, que dizem que 
são de Mim, que falam com desprezo de Mim, que 
mostram pouco respeito a Minha Palavra ou que tentam 
redefini-la, estejam alerta! Pois, mesmo Meu inimigo mais 
astuto irá desarmar a si mesmo, porque tudo o que vem 
do Meu adversário, sempre vai confundir. Tudo o que vem 
de Deus e onde o Espírito Santo está presente, nunca vai 
zombar de Mim, Jesus Cristo, de qualquer forma. 
Assim que presenciarem a confusão na Minha Igreja e 
testemunharem uma nova doutrina, que honra as 
necessidades e desejos dos homens, então, nada do que 
ela produzir vai fazer bem. Vocês, Meus caros seguidores, 
serão perturbados, assustados e cheios de tristeza. É por 
causa dessas coisas, que estão por vir, que Eu dou 
àqueles de vocês, que verdadeiramente Me amam, as 
Graças para Me ajudarem a salvar os filhos de Deus desta 
grande abominação, que logo vai mostrar o seu horrendo 
rosto. 
Aceitem Meus Dons, Minha Promessa de ajudá-los e 
orientá-los, que Eu lhes trago agora! Minha Palavra foi 
dada a Humanidade desde muito tempo. A Palavra não é 
nova. O homem que acrescenta e altera a Palavra, vai 
sofrer muito. Isto foi predito na Bíblia Sagrada e agora isso 
é, exatamente, o que vai acontecer. Minha Palavra vai ser 
adulterada por Meu adversário e o mundo vai acreditar as 
mentiras, que virão como consequência. Seu Jesus 
 
1292. A consciência de um homem é como 
um espelho da sua alma 
Recebido sábado, 13 de dezembro de 2014, 00:15 
 
Minha muito amada filha, a consciência de um homem é 
como um espelho da sua alma. O que a consciência 
sente, ao que a consciência responde, o que a 
consciência acredita, é refletida em sua alma. Isto significa 
que, se a sua consciência o alerta para algo, que você 
sabe, em seu coração, que é errado aos Olhos de Deus, 
então você deve ouvi-la! 
Se a sua consciência o leva a defender a Palavra de 
Deus, quando você for apresentado ao mal, você deve 
responder a ela, como você sabe que deve. Se você 
aceitar o mal, quando sua consciência orienta o contrário, 
então você é desleal para com a Palavra de Deus. Se 
você se diz um Cristão, você deve permitir que sua 
consciência guiá-lo. Na alma Cristã, que é abençoada com 
o Dom do Espírito Santo, a consciência estará totalmente 
alerta aos enganos do diabo, em todas as suas formas. 
Se você negar a sua consciência, então você vai negar 
a Deus. Se você negar a Deus, você nega a sua 
própria herança. Nunca inventem desculpas em 
aceitar qualquer coisa, que vocês sabem que não vem 
de Mim, porque, se a sua consciência instruí-los de 
uma maneira e vocês tomam a direção oposta, então 
vocês falharam em tomar o Meu Cálice. O que quero 
dizer com “Meu Cálice”? Quando você é um Cristão, 
você sempre virá contra os Meus inimigos. Os 
Cristãos são desprezados por aqueles, que não vêm 
de Mim. Pode haver momentos em que vocês não 
sofram qualquer prejuízo, mas haverá sempre um 
momento, em que serão desafiados em Meu Nome. 
Quando esse dia chegar, vocês vão Me abandonar, 
negando a Minha Santa Palavra? 
Quão forte é a sua fé ou seu amor por Mim? É só 
quando confrontados com grandes adversidades, que 
vocês vão saber o quanto estão dispostos a ir, para 
recusar-se a aceitar o errado para o que é certo. 
Aqueles, fortes o suficiente, que se recusam a aceitar 
qualquer coisa que nega o dogma, estabelecido na 
Bíblia Sagrada, vão tomar o Meu Cálice. O Cálice 
representa Meu Sangue e o Cálice, que o contém. O 
Cálice representa o sofrimento que vem, 

inevitavelmente, quando vocês marcharem com 
grande confiança para defender a Palavra de Deus. 
Se Deus declarou como fato Suas Leis, através da Sua 
Palavra, contida na Bíblia Sagrada, então vocês nunca 
podem aceitar qualquer coisa, que vai contra elas. 
Denunciar um dogma em Meu Nome, é negar-Me. O dia 
virá, em que a Minha Igreja na Terra vai negar o dogma, 
que foi escrito em pedra, em troca da doutrina da 
escuridão. Se vocês aceitarem esse engano, embora sua 
consciência lhes diga o contrário, então vocês serão 
culpados de heresia. Uma vez que fizerem isso, vocês não 
podem ser chamados de Cristãos ou um dos Meus 
discípulos, porque Eu vou negá-los, se fizerem isso. 
Seu Jesus 
 
1293. Seus trabalhos para os outros nada 
significam para Mim, porque vocês serão 
julgados por sua lealdade para com a 
Verdade 
Recebido domingo, 14 de dezembro de 2014, 18:00 
 
Minha muito amada filha, ao Meu povo foi dado um grande 
Dom por Mim, através da Minha Morte na Cruz. Este 
Sacrifício, feito para redimir o mundo da morte certa, faz 
parte do Pacto Final do Meu Pai, antes do Grande Dia, em 
que Ele salvará os remanescentes da Terra. 
Geração após geração falou-se da Verdade, contida no 
Livro do Meu Pai, e Seus servos sagrados endossaram a 
Palavra de Deus. Quanto vocês esqueceram e quão 
pouco vocês sabem! Muitos daqueles, escolhidos para os 
liderar, erraram e suas cabeças orgulhosas, erguidas 
como eles se envolvem com a Palavra de Deus, vão 
abaixar as cabeças de vergonha e medo, quando forem 
confrontados com o GRANDE ALERTA do Céu. Para 
estes servos sagrados, Eu tenho que dizer isto: 
Seus trabalhos para os outros nada significam para 
Mim, porque vocês serão julgados por sua lealdade 
para com a Verdade. Eu vou puni-los e a Minha Justiça 
será implacável, até que vocês rasguem suas leis 
pagãs e proclamem a Palavra, dada a vocês desde há 
muito tempo! O seu desprezo pelas Leis de Deus traz-
Me grande vergonha, mas o seu engano, que vai 
custar-Me almas, vai levá-los a sua ruína. Aqueles do 
Meu povo, que vivem pela Palavra de Deus, embora 
eles não sejam nada aos seus olhos, vão sentar-se 
nos Assentos do Julgamento, quando vocês forem 
chamados a responder, diante de Mim, às razões pelas 
quais vocês enganaram o Meu Povo. Vocês talvez 
acreditam que o seu poder e sua influência é 
irrepreensível, mas saibam que a sua glória está 
desaparecendo e em breve; os mantos dourados e 
brancos, que vocês vestem, serão transformados em 
trapos e suas coroas brilhantes substituídos pelo 
esfregão. 
Acima de todos os pecados do mundo, não há nada pior 
aos Meus Olhos, do que aqueles hipócritas, que posam 
como os Meus servos, mas que não Me servem! Quando 
chegar a hora, em que vocês vão blasfemar contra Mim, e 
alimentar os filhos de Deus com mentiras sobre o sentido 
do pecado, Eu lhes enviarei uma punição tão grande, que 
vocês vão ter dificuldade para recuperar o fôlego! Pedras 
de granizo de tais grandes dimensões vão cair dos Céus e 
para cada Igreja, que foi entregue aos Meus inimigos, 
onde eles profanarem os Meus Altares, grandes 
inundações irão destruí-los. Porque cada crime, que 
cometem contra Mim, vocês cometem contra um filho de 
Deus. E assim, Eu vou lhes enviar aviso após aviso, até 
vocês rejeitem a nova doutrina falsa; até que vocês falem 
a Verdade - a Santa Palavra de Deus - e defendam os 
Sacramentos, como lhes foi ensinado no início. 
Através destas Mensagens, Eu vou lembrá-los da Verdade 
e Eu vou continuar a avisá-los, até o dia, em que vocês 
decidirem quem escolher – a Mim ou aqueles, que 
professam que são Meus, mas que são escravos da 
besta. 
Seu Jesus  
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1294. Em vez disso, eles vão cair na 
armadilha de separar o dogma da doutrina 
Recebido segunda-feira, 15 de dezembro de 2014, 21:55 
 
Minha muito amada filha, quando os fariseus enviaram 
uma força para atacar-Me, usando todo truque concebível, 
eles pregaram, ao mesmo tempo, nos templos as 
profecias sobre a vinda do Messias. Enquanto eles Me 
zombaram e tentaram espalhar inverdades sobre Minha 
Moralidade, eles citaram as Sagradas Escrituras. Como os 
fariseus Me perseguiram - chamando-Me com todo o tipo 
de nome insultante a Meu Pai - eles continuaram a 
preparar o povo de Deus para a vinda do Messias. 
Embora Eu estivesse presente entre eles, eles se 
recusaram a reconhecer-Me, embora não pudessem 
ignorar-Me, porque Eu estava cheio do Espírito Santo. 
Quando Eu ressuscitei dos mortos, aos fariseus foi dada a 
prova da Minha Ressurreição, mas eles escolheram, em 
vez disso, espalhar mentiras, para esconder a Verdade. 
Como resultado das suas ações, eles afastaram milhões 
de almas para longe da sua legítima herança - o Dom da 
Salvação Eterna. 
Neste momento, em que Eu agora preparo o mundo 
para a Minha Segunda Vinda, os servos sagrados na 
Minha Igreja na Terra vão fazer o mesmo. Eles vão 
pregar sobre o Grande Dia em que Eu virei de novo, 
mas vão declarar que este dia terá lugar em outro 
século. Eles não vão preparar as almas da maneira, 
que Eu desejo. Eles não vão pedir ao Meu povo buscar 
a reconciliação, a orar, a procurar os Sacramentos e 
aderir, rigorosamente, à Palavra Escrita. Em vez disso, 
eles vão cair na armadilha de separar o dogma da 
doutrina e se recusarão a aceitar as mensagens, 
dadas aos profetas de Deus. 
Tão cegos eles são, quando Eu falo com eles, agora, 
através do Livro da Verdade! Tão ignorantes são aqueles, 
que dizem que lideram o Caminho para o Meu Reino, mas 
realmente não sabem o caminho correto, que leva a ele. 
Eles devem ler a Bíblia Sagrada, estudá-la e aceitar os 
conteúdos contidos nela, em primeiro lugar, porque, caso 
contrário, como podem eles conhecer-Me? Eu virei como 
um ladrão na noite e eles não estarão prontos para 
receber-Me, porque não sentem necessidade de se 
prepararem. 
Agora, Eu estou diante de vocês, Meus servos sagrados, 
e peço-lhes para Me ouvirem! Peço-lhes que acreditem 
em Quem Eu Sou, no que Eu fiz para redimir o homem do 
pecado e o que é, que Eu devo fazer agora, para 
completar o Pacto do Meu Pai! Como o tempo se 
aproxima, sinais serão dados a vocês, que Meu Dia vai 
ser em breve. Eu vou fazer isso, para que vocês 
despertem de seu sono e ouçam a Minha Voz. Eu os 
exorto a falar a Verdade sobre o pecado, a Verdade da 
Santa Palavra de Deus e como ela nunca pode ser 
adulterada, bem como a Verdade sobre a Minha 
Divindade! 
Quando estes sinais são dados a vocês, Eu declaro 
solenemente, que o Espírito Santo será derramado sobre 
vocês e aqueles, que Me amam com a simples 
obediência, vão saber, de imediato, que Eu falo com 
vocês neste momento. Eu vou então enchê-los com o Meu 
Amor e vocês vão ver as coisas como elas realmente são, 
com uma clareza de mente e uma visão sobre o que é, 
que é exigido de vocês, para Me ajudar a realizar Meu 
Plano, para salvar o mundo e cada filho de Deus. 
Ouçam! Preparem-se! Rezem por Minha Força, Minha 
Coragem, e nunca esqueçam o seu dever para Comigo! 
Vão em paz para Me amar e servir-Me, agora e para 
sempre! Seu Jesus  
 
1295. Para cada boa ação que fazem, não 
digam nada 
Recebido terça-feira, 16 de dezembro de 2014, 23:00 
 
Minha muito amada filha, aqueles que dizem que vêm de 
Mim, que são abençoados com o Espírito Santo, são 

facilmente identificados por aqueles com verdadeiro 
discernimento. Eles nunca vão buscar atenção pessoal ou 
adulações. Eles nunca vão buscar popularidade, nem 
serão populares, porque quando falam com a Voz de 
Deus, isso lhes traz muitas críticas, porque a Verdade é 
desprezada pelo mundo secular. 
A Palavra de Deus sempre terá seus detratores e nunca é 
abraçada, com entusiasmo, por um mundo secular. 
Quando chegar o dia, em que vocês testemunharem a 
fusão da Minha Igreja com o mundo secular, tenham 
cuidado! Meus servos, que permanecem leais a Mim e 
que publicamente anunciam a Palavra, como foi dada à 
Humanidade na Bíblia Sagrada, nunca são populares. 
Eles podem ser tolerados, mas suas vozes raramente são 
ouvidas e a Verdade geralmente é despedida com 
desdém. 
Há aqueles, que promovem a si mesmos como sendo 
professores da Minha Palavra, que espalham inverdades 
sobre a Palavra de Deus, embora se escondam atrás de 
palavras cuidadosamente escolhidas. Eu sei porque vocês 
fazem isso e não é para Me ajudar a salvar almas. Em vez 
disso, vocês desejam atrair as almas para se afastarem de 
Mim, porque vocês são contra Mim. 
Aos traidores da Minha Igreja, incluindo os leigos, Eu 
tenho que dizer isto: Cuidem bem do seu próprio 
jardim, pois ele é negligenciado e o solo é infértil. 
Ervas daninhas criaram raízes e plantas saudáveis 
nunca vão crescer, a menos que vocês cavam a 
podridão e substituíam com um solo novo e 
fertilizado. Somente quando vocês renovarem seu 
jardim, e começarem de novo, seu jardim renderá vida 
novamente. Caso contrário, não haverá vida e todas 
as coisas nele vão morrer. Vocês não vão somente 
destruir a sua própria vida, mas também as pessoas 
próximas a vocês, porque o Meu adversário não tem 
lealdade, mesmo para com aqueles, que ele apreende 
como escravos, para levar a cabo sua vingança contra 
Mim. 
Aqueles, que são Meus, são como Eu, de muitas 
maneiras. Quanto mais perto eles estão do Meu Coração, 
mais eles Me imitam. Eles vão ser humildes, porque eles 
nunca podem se orgulhar de seu conhecimento sobre 
Mim. Eles só falam o que Eu iria falar e essa é a Verdade, 
mesmo quando isso atrai o ódio contra eles. Eles acham 
que é muito desconfortável ser elevado ou elogiado por 
quaisquer boas obras, que eles fazem, porque isso não é 
o seu propósito. Eles se destinam apenas a fazer a Minha 
Santa Vontade. 
As vozes que gritam "olhem para mim - eu sou um 
servo de Deus" e que exibem com orgulho, para todo 
o mundo ver, as boas obras que eles fazem em Meu 
Nome, enojam-Me! A cada obra de caridade que vocês 
completarem, passem para a próxima tarefa - e não 
digam nada! Não procurem nenhum elogio, pois é Meu 
Trabalho que vocês fazem. Todas as boas obras, 
realizadas em Meu Nome, devem ser oferecidas a Mim, 
em humilde servidão. 
Nunca se exaltem em Meu Nome, porque isso é 
repugnante para Mim! Quando vocês servem a Deus, 
então sirvam ao Seu povo e vocês devem dar graças a 
Ele, para lhes dar a graça de fazer essas coisas. Vocês 
não podem dizer que realizam tais feitos em Meu Nome, 
se procuram agradecimentos, apreciação ou elogios dos 
outros. Se vocês fizerem isso, então são hipócritas. 
Seu Jesus  
 
1296. Mãe da Salvação: O Dom de Amor é 
intensificado no Natal 
Recebido sábado, 20 de dezembro de 2014,16:25 
 
Meus queridos filhos, o Amor do Meu Filho nunca é tão 
prevalente como no Natal. 
Neste momento, durante a celebração de Seu 
Nascimento, Ele inunda as almas com o Seu Amor. É 
neste momento, que vocês devem viver o Amor, que lhes 
foi dado, naturalmente, como filhos de Deus. Vocês 
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devem valorizar o Dom do Amor, que vem de Deus e 
compartilhar esse Dom com todos que vocês conhecem. 
O Dom de Amor é intensificado no Natal nas almas de 
todos os filhos de Deus e é neste momento, que vocês 
devem reconhecer que o amor começa na família. Meu 
Filho nasceu em uma família e isso foi por um bom 
motivo. Deus se manifestou - não como um indivíduo 
enviado em uma Missão, sem ninguém perto Dele, 
mas dentro da Sagrada Família. 
Amem as suas famílias e perdoem-nas transgressões 
passadas! Amem a todos aqueles, incluindo os que lhes 
odeiam! Vocês podem vencer o ódio através da partilha do 
amor e enquanto isso pode ser difícil às vezes, vocês 
estarão mais fortes por isso e em paz. O ódio é uma 
emoção negativa e drena a alma com um profundo 
sentimento de infelicidade. Ele corrói o núcleo da alma, 
até que ela morre. Não permitam que o ódio os separe do 
Dom de Amor, que é a Graça mais poderosa, porque vem 
de Deus. 
Amem-se uns aos outros, como Deus ama a cada um 
de vocês, neste Natal. Rezem por aqueles, que têm 
realizado qualquer ato malvado contra vocês e peçam 
a Meu Filho para livrá-los da carga de ódio! 
O Amor de Deus, em toda a sua glória, é testemunhado 
na família, que vive no Amor. Tais famílias, afortunadas o 
suficiente para sentir amor um pelo outro, devem espalhar 
esse amor para os outros, que não têm amor em suas 
próprias vidas. A pessoa, que foi criada em uma família 
amorosa, e que ama com um coração terno, toca as almas 
dos outros. Isto é como o Amor de Deus é espalhado - de 
dentro do seio da família. 
Foi a partir do coração de uma família amorosa, que o 
Meu Filho, Jesus Cristo, começou a Sua Missão na 
Terra, para redimir o homem do pecado. E assim, 
neste 
Natal, Eu peço que vocês amem uns aos outros e 
peçam a Meu Filho que abençoe todas as famílias com 
as graças para amar mais uns aos outros. 
O amor, que está presente em uma família, pode superar 
todos os obstáculos, que foram colocados por Satanás. É 
a família - a fundação do Amor de Deus - que é 
desprezada por Satanás. É a família que é alvejada pelo 
maligno e ele fará de tudo para destruir a unidade familiar. 
Amor e união em uma família é um grande Dom do Céu e 
vocês devem esforçar-se, sempre, a permanecerem 
unidos em todos os momentos! 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação  
 
1297. Oh, quanta alegria Me trariam, se eles 
voltarem para Mim no dia de Natal 
Recebido segunda-feira, 22 de dezembro de 2014, 20:45 
 
Minha muito amada filha, esta é uma mensagem para o 
mundo, para o dia de Natal. Como todos vocês 
comemoram Meu Aniversário, permitam-Me entrar em 
seus corações neste dia especial - porque este dia é Meu. 
Convidem-Me em suas casas como um convidado favorito 
e apresentem-Me aos seus familiares, amigos e vizinhos, 
que se esqueceram de Mim! O Natal pode ser uma 
celebração sobre Mim, mas Eu Sou ignorado em meio do 
grande júbilo, que ocorre. Façam menção de Mim, para 
alegrar seus corações, para lhes trazer alegria e para lhes 
trazer esperança para o futuro - um futuro, que Eu 
assegurei para vocês a partir do dia em que nasci. 
Lembrem àqueles, que já não mais Me reverenciam, 
do Amor que Eu tenho por eles e como Eu desejo 
fazer parte de suas vidas novamente! Oh, quanta 
alegria Me trariam, se eles voltassem para Mim no dia 
de Natal e pedir-Me para levá-los a Minha Paz e o Meu 
Amor! Se eles vêm a Mim no dia de Natal, Eu vou 
envolvê-los para a segurança do Meu Refúgio Divino e 
nunca deixá-los separar de Mim novamente. 
Meus queridos seguidores, vocês são Minha família, e 
Eu sou a sua família. Através da Minha Misericórdia, 
Eu os levarei ao seio do Meu Amado Pai, Que os ama 
com a paixão de um pai de coração terno. Oh, como 

Ele os ama e quanto prazer sente, quando vocês Me 
reconhecem e pedem-Me por Minha Ajuda! 
Vocês são tudo para Mim e Meu Amor por vocês é 
abrangente, muito além de sua compreensão. É, portanto, 
com uma compaixão ardente e determinação feroz que Eu 
vou lutar por cada um de vocês, para salvá-los da 
maldade dos Meus inimigos. Eu guardo as suas almas 
com grande zelo e vou lutar a boa luta, para trazê-los 
seguros e sadios ao Meu Reino. Não importa o quanto Eu 
sou oposto; quantos cristãos têm de sofrer humilhação em 
Meu Nome; todavia muita sedução é colocada diante de 
vocês pelo Meu adversário – Eu ganharei esta batalha 
pelas almas. Isso é um fato, porque nada pode ficar entre 
Deus e os Seus filhos, porque Ele não vai permitir isso. O 
homem que faz, será derrubado. O ódio será destruído e 
as mentiras serão reveladas, pela superficialidade em que 
elas foram criadas. A Verdade vai resistir ao teste do 
tempo. 
Eu venho, em breve, para unir os filhos de Deus - Sua 
preciosa família. Levantem seus corações, não 
permitem que Meus inimigos diminuam o seu espírito 
e deixem a esperança ser o seu único pensamento! 
Tenham total confiança na Minha Misericórdia e 
estejam prontos para receber-Me, seu Salvador e 
Redentor, de volta para suas vidas! Alegrem-se, 
porque Minhas Promessas vão ser um motivo de 
grande alegria. Este Natal vai ser alegre, porque o Meu 
Tempo é curto. Seu amado Jesus  
 
1298. O Dia em que Eu vier em Minha 
Divina Misericórdia, será o dia da 
iluminação 
Recebido terça-feira, 23 de dezembro de 2014, 16:55 
 
Minha muito amada filha, Eu chamo a atenção dos Meus 
amados seguidores, neste momento especial, para virem 
a Mim e permitirem-Me cobri-los com o Meu Precioso 
Sangue. Eu entreguei Minha Vida na Terra como um 
símbolo da Minha Grande Misericórdia e Eu moverei as 
montanhas, os oceanos e agitarei a Terra, quando Eu vier, 
mais uma vez, para trazer todos vocês a Mim. 
Eu os amo e lhes trago grandes Bênçãos e conforto, 
enquanto Eu os preparo para o Meu Tempo. Permitam os 
seus corações Me receberem! Permitam que Meu Amor 
por vocês se infiltre nos corações de todos os filhos de 
Deus, incluindo daqueles, que os perseguem em Meu 
Santo Nome! Eu lhes trago a paz neste Natal e asseguro-
os que o Meu Tempo está muito próximo. Eu virei logo 
para lhes revelar a Minha Misericórdia. Aqueles, que Me 
desprezam através desta Missão, Eu vou perfurar seus 
corações endurecidos com o Dom do Espírito Santo. 
Logo, todas as dúvidas, que vocês possam ter, fugirão e a 
sua carga será aliviada. Até então, vocês vão suportar a 
dor da separação de Mim, que foi imposta a vocês pelo rei 
da mentira, que se alegra em sua rejeição a Mim. Não Me 
resistam, Meus amados, pois Eu os amo com um desejo 
implacável. É com uma doçura amarga que Eu venho a 
vocês, implorando àqueles, que dizem que Me amam, que 
voltem para Mim. Eu choro lágrimas de tristeza, porque 
vocês não conseguem aceitar-Me através desta 
Intervenção Divina, quando é dado a vocês livremente. 
Tentem proclamar a Verdade, em vez de Me rejeitarem 
cruelmente e de uma forma, que não é convindo com 
Minha Divindade. 
O Dia em que Eu vier em Minha Divina Misericórdia, 
será o dia da iluminação. Vocês saberão 
imediatamente que Eu os levei em um momento de 
completo abandono, quando nada do que vocês 
fizeram pode ser escondida de vocês. Para cada ato 
de fraqueza da sua parte, vocês vão sentir a dor do 
Meu Sofrimento, que se tornará o seu próprio. O 
remorso, que vocês vão sentir, só será tão forte 
quanto a fé, que vocês têm em Mim. Muitos de vocês 
vão perceber o que precisam fazer, para ganhar a 
Minha Aceitação. No entanto, alguns vão negar a 
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Iluminação da Consciência, por causa da distância 
que vocês colocaram entre nós. 
Para os orgulhosos e os soberbos, que vão esconder o 
rosto de Mim, durante o GRANDE ALERTA, Eu tenho que 
dizer isto: Não tenham medo, porque vocês são Meus! 
Porque vocês são filhos de Deus, criado à Sua Imagem, 
Eu vou mostrar-lhes grande Misericórdia. Não tenham 
medo Daquele, que os ama – mas tenham medo só 
daquele, que os despreza, porque ele, o maligno, é o seu 
maior inimigo! Rejeitem-Me, e vocês serão escravizados 
pelo Meu maior adversário, mas se vocês rejeitarem-no, 
Minha Força vai abrangê-los, protegê-los e trazê-los em 
segurança para o Meu Reino. Eu lhes dou esta 
informação, de modo que vocês saibam que, quando Eu 
digo que isso vai acontecer, isso vai acontecer. E quando 
esse Dia chegar, vocês devem se lembrar das Minhas 
Palavras! Não tenham medo de Mim, pois o que há a 
temer? Se Eu dei a Minha Vida por vocês, por que então 
vocês iriam querer entregar sua vida para o diabo, que 
busca apenas a destruição das suas almas imortais? 
Há apenas um caminho que vocês podem tomar, que é o 
caminho que o leva a Mim, seu amado Salvador e 
Redentor. Eu sou a sua rede de segurança. Não fujam de 
sua salvação! Lembrem-se sempre da Minha Compaixão, 
do Meu Amor e da Minha Grande Misericórdia! Minha 
Divina Misericórdia está lá para ser tomada. 
Seu Amado Jesus  
 
1299. O humanismo é uma afronta a Deus 
Recebido quinta-feira, 25 de dezembro de 2014, 15:10 
 
Minha muito amada filha, não se concernem com o 
espírito do mal, que corrompe o mundo! Deixem tudo para 
Mim! Pois, enquanto vocês Me amarem, Me 
reverenciarem e amarem aos outros, de acordo com a 
Minha Santa Vontade, Eu vou lhes proteger da dor de 
todas as coisas, que estão contra Mim. 
A pior dor que vocês vão ter que agüentar, será a de 
testemunhar os assim chamados atos de caridade e as 
preocupações humanitárias em uma escala global, que irá 
mascarar as verdadeiras intenções dos Meus inimigos. 
Vocês vão saber, dentro dos seus corações, que o 
enganador está em ação. Quando o mundo secular e 
aqueles, que dizem representar-Me, falarem de política, 
atos humanitários, mas deixarem de proclamar a 
importância de preservar a vida humana, a todo custo, 
então saibam que isso não é o que Eu desejo! Se aqueles, 
que dizem representar-Me, não falam com a mesma 
paixão sobre o mal do aborto, como eles falam sobre 
outros atos contra a Humanidade, então, estejam cientes 
de que algo está errado! 
Meu Pai irá punir todos aqueles, que matam Seus filhos, 
incluindo as crianças, que ainda estão sendo nutridas no 
útero, esperando para nascer. Os autores de tais crimes 
sofrerão um castigo terrível, se não se arrependerem dos 
seus pecados contra Ele! Aqueles, que são Meus e que 
representam a Minha Igreja na Terra, falharam ao 
proclamar a Verdade. Assassinato, incluindo o aborto, é 
um dos piores pecados contra Deus. É preciso de um ato 
extraordinário de contrição, a fim de ser absolvido de tal 
pecado. Por que então a Minha Igreja não luta com vigor 
contra este pecado - um dos atos mais abomináveis de 
rebeldia contra o Meu Pai? Por que eles querem distraí-los 
de reconhecer o mais grave dos pecados, enquanto 
pregam sobre a importância de atos humanitários? 
O humanismo é uma afronta a Deus, porque se concentra 
nas necessidades dos homens e não nas necessidades 
de arrepender-se dos pecados diante o Criador de tudo o 
que é. Se vocês ignorarem os pecados mortais, 
claramente definidos nas Leis estabelecidas por Deus, 
que levam à condenação eterna, então nenhuma 
quantidade de compaixão para com os direitos civis da 
raça humana vai expiar os pecados. 
Se vocês acreditam em Mim, e se Me servem, então 
falem somente sobre a Verdade! A Verdade é que o 
pecado é o seu maior inimigo - e não aqueles que os 
perseguem. O pecado mortal, se não houver 

arrependimento, vai levá-los para o inferno! Se você 
está em pecado mortal e passar o tempo apoiando 
grandes obras de caridade em ações humanitárias, e 
não se arrepende, então a sua alma estará perdida. 
Lembrem-se da Verdade! Não se deixem enganar pela 
conversa, atos ou obras de caridade, quando a tarefa mais 
importante é a luta contra o pecado mortal! Os Meus 
servos sagrados, que se recusam a lembrá-los das 
conseqüências do pecado mortal, não entendem a sua 
missão em servir-Me. Vocês não podem varrer o pecado 
da Terra, sem serem vistos, como se ele não existisse! 
Nenhuma quantidade de empatia com as pessoas que são 
perseguidas em Meu Nome, vai compensar o fato de que 
os pecadores não se reconciliam Comigo, Jesus Cristo, 
para o perdão dos pecados. Seu Jesus  
 
1300. O pecado não será tolerado por 
aqueles, que receberem as línguas de fogo 
Recebido sexta-feira, 26 de dezembro de 2014, 14:00 
 
Minha muito amada filha, Meu Tempo está se 
aproximando e, em breve, o sofrimento, a miséria e a dor, 
causados pelo pecado, serão extintos. 
Entretanto, Meu Amor vai sustentar o mundo e para cada 
injustiça e atos de maldade, perpetrada por Meus 
inimigos, Eu irei colocar um ponto final na sua fonte. A 
batalha contra o mal será vencido pelo Amor, que Eu vou 
incutir nos corações das almas boas. Este Amor vai 
encantar todos os que entram em contato com ele, e o 
fogo do Espírito Santo vai encher as almas de todos, que 
são abençoados com o Amor de Deus. 
Esse derramamento do Espírito Santo, do tipo que não 
acontece desde que Meus Apóstolos foram 
abençoados no dia de Pentecostes, vai despertar a 
raça humana. Poucos não serão afetados pelo Poder 
do Espírito Santo, e eles serão impotentes contra Ele. 
É porque Deus ama Seus filhos, que Ele está enviando 
este Dom magnífico para a Humanidade. As almas vão se 
tornar mais puras e o pecado não será tolerado por 
aqueles, que receberem as línguas de fogo. 
O Amor, que será compartilhado por aqueles, que 
foram abençoados com o Poder do Paráclito (Espírito 
Santo), será impossível ignorar e por causa disso, o 
poder de Satanás ficará enfraquecido e seu domínio 
sobre o mundo vai ser solto, até que ele caia de volta 
para o abismo. 
Alegrem-se, Meus amados seguidores, porque é por 
causa do Poder do Meu Amor, que Eu vou salvar o mundo 
e todos aqueles, que aceitam a Minha Misericórdia. 
Vão no Meu Amor. Amem-se uns aos outros, como Deus 
os ama! Seu Jesus  
 
1301. Mãe da Salvação: A Vontade de Deus 
é um mistério para a maioria de vocês 
Recebido sábado, 27 de dezembro de 2014, 00:55 
 
Meus queridos filhos, vocês devem confiar sempre na 
Santa Vontade do Meu Filho, porque Ele só vai permitir 
que tanto mal engula o mundo, porque Sua Misericórdia é 
muito grande. 
Quando Meu Filho intervém em qualquer ação, que cause 
profanação de qualquer tipo, Ele o faz para preservar a fé. 
A Palavra do Meu Filho é sacrossanta (inviolável) e Sua 
Vontade é a Sua Própria, para fazer o que Ele deseja. A 
vontade de vocês é a sua própria, mas, se for dada 
livremente a Deus, então, apenas a Vontade de Deus 
pode ser feita. 
Confiem, confiem, confiem em Meu Filho, porque 
todas as coisas estão em conformidade com a Sua 
Vontade. Se Ele permite o mal prosperar e seus 
seguidores sejam enganados por Seus inimigos, 
então isso é dentro da Sua Vontade e é feito para 
testar a fé dos fiéis. A Vontade de Deus é um mistério 
para a maioria de vocês e Ele pode, a qualquer 
momento, decidir o que é necessário para o bem da 
Humanidade. 
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Vocês devem permitir que os seus corações permaneçam 
em paz, no amor e na confiança em Meu Filho, Jesus 
Cristo. Ele está muito presente entre vocês e vocês devem 
ser gratos por isso, porque sem a Sua Santa Presença, a 
escuridão cobriria a Terra. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação  
 
1302. Protejam Minha Palavra! Falem da 
Minha Palavra! 
Recebido domingo, 28 de dezembro de 2014, 18:30 
 
Minha muito amada filha, a maior dor da tribulação é 
aquela, que existe dentro das leis dos seus Países, que se 
opõem às Leis de Deus, de todas as maneiras, tanto 
visíveis como invisíveis. Porque cada Lei de Deus, 
infringida por aqueles que dirigem as suas nações, 
agora é substituída por um assassino silencioso da 
alma. Cada irregularidade será apresentada como 
sendo uma coisa boa. Quanto mais malvado o ato, 
maior será o aplauso. Nenhum espaço será dado, para 
podem falar aqueles, que proclamam a Verdade, a 
Verdadeira Palavra de Deus. Suas vozes serão 
ignoradas em sua maior parte. Mas, quando eles são 
ouvidas, serão denunciados como sendo más. 
O tempo realmente chegou, para que a Verdade seja 
virada do avesso e apresentada como sendo uma mentira. 
A Palavra, agora, será considerada pela maioria, ser uma 
obra de ficção, uma mentira. As Leis de Deus, no entanto, 
são difíceis de ignorar e por isso, quando aqueles, que 
dirigem as suas nações, forem solicitados a responder por 
seus atos malvados, vão declarar que a Palavra de Deus 
é falha e desatualizada. 
A astúcia do diabo fez com que, para garantir que a 
sua maldade seja aceita, cada ação e escritos da 
moral serão declarados serem desumanos e contra a 
liberdade civil. Mas, aqueles, que são abençoados 
com o Dom do Espírito Santo, vão ainda ser capazes 
de diferenciar entre o certo e o errado. Nunca antes, 
desde os dias de Noé, o mundo foi coberto com tal 
engano! Nunca antes o homem pecou tanto, como 
agora. E, assim como nos dias de Noé, a auto-
obsessão do homem atingiu tais limites, que ele 
acredita que ele tem o poder sobre o seu próprio 
destino, tal é a extensão do seu narcisismo. 
Hoje, o pecado é abraçado com prazer e promovido 
como sendo um direito civil, e portanto, espera-se que 
vocês o respeitem. Se vocês não mostrarem respeito 
para com os atos pecaminosos, então podem achar 
que vão ser culpados de um crime. Seu crime será o 
de defender a Palavra de Deus e por isso os farão 
sofrer. 
Como o homem é enganado facilmente pelo plano global, 
para abolir qualquer tipo de culpa pelos atos pecaminosos, 
que estão sendo escritos nas leis dos seus Países! Todas 
estas coisas têm sido preditas e muito em breve nenhum 
ato ilícito, incluindo assassinato, eutanásia e o aborto, 
serão considerados errados. Virá um tempo, quando o 
genocídio em grande escala iniciará a introdução de tais 
leis, que serão destinadas a tornar legal a morte legal 
daqueles, que sofrem deficiências e outras condições 
físicas. 
Leis malignas, inscritas em suas nações, levarão à leis 
maiores, que tirarão todo o poder de vocês. Vocês deram 
autoridade para aqueles, que Me negam - que desprezam 
as Leis de Deus - e, por isso, eles vão introduzir mais 
ações malvadas, que causarão sofrimentos inimagináveis. 
O que pode parecer ser leis da terra, que promovem os 
direitos civis e humanos, vai levar a uma forma de 
ditadura, que ser Cristão será uma ofensa. 
Protejam Minha Palavra! Falem da Minha Palavra! Não 
caiam na armadilha de abraçar cada campanha pelos 
direitos civis global, que é projetada para converter o 
mundo em uma nova religião mundial! Para os Meus 
servos sagrados: Eu peço-lhes para proclamarem a 
Palavra de Deus e negarem os atos malvados, que 
agarram quase todas as nações, que negam a Palavra de 
Deus! 

É muito fácil proclamar a difusão dos direitos humanos, 
mas é preciso um corajoso servo Meu, para se levantar e 
declarar que os atos, que são abomináveis para Deus, são 
contra Mim. Porque, fazendo isso, levará enormes críticas 
e se tornará impopular. 
Lembrem-se do que Eu disse - o homem, que 
verdadeiramente Me serve, sinceramente, nunca vai ter 
medo de falar a Verdade e ele nunca vai procurar ser 
popular. Seu único objetivo será o de salvar almas. 
Seu Jesus  
 
1303. Mãe da Salvação: A Vontade de Deus 
é insuperável 
Recebido segunda-feira, 29 de dezembro de 2014, 17:30 
 
Meus queridos filhos, não tenham medo das Promessas 
de Cristo, porque elas serão o seu fator de redenção. Meu 
Filho, Jesus Cristo, está presente entre vocês e Ele nunca 
vai lhes abandonar ou deixá-los de lado. Sua Promessa 
de salvar o mundo será concluída, como é a Vontade do 
Meu Pai Eterno. 
Vocês devem saber que a Vontade de Deus é insuperável, 
e não importa o quão grande são os obstáculos, que são 
colocados diante de vocês, Deus, através da Sua 
Divindade, irá esmagar todos os Seus inimigos. Nunca 
pensem que o mal triunfará, porque isso é impossível! 
Através do grande Amor de Deus, vocês serão guiados 
em direção a Salvação Eterna e nada terá sucesso em 
bloquear seu caminho. Quando os inimigos do Meu Filho 
tentarem forçá-los a aceitar as leis, que não são de Deus, 
então vocês devem resistir a estes! Pode ser difícil, mas a 
vocês será dada a força para continuar a sua jornada e 
todo o tipo de ajuda do Céu será dada a vocês. 
Aprendam a reconhecer o trabalho do maligno, pelas 
guerras, que vocês vêem surgindo em toda parte, pelas 
leis iníquas, introduzidas em quase todas as nações, que 
negam a Palavra de Deus, e a traição a Jesus Cristo por 
aqueles, que se dizem representá-Lo, quando se sentam e 
não fazem nada para proclamar a Sua Santa Palavra! 
Aprendam também a reconhecer o ódio, demonstrado às 
almas escolhidas de Deus, porque então vocês vão 
entender a missão difícil, que foi dado a elas, para que 
elas possam lembrar ao mundo que o Amor de Deus 
ainda está vivo! 
Vocês também devem dar graças a Deus, o Altíssimo, 
pela Vida que Ele deu à Humanidade, através do Seu 
único Filho, Jesus Cristo! Se não fosse pelo Nascimento 
do Meu Filho e Sua Crucificação, não teria havido 
nenhuma Nova Aliança para lhes trazer a vida gloriosa, 
que os espera, se vocês escolhem aceitá-la. 
Estes são os tempos, em que devem se preparar para 
o Novo Mundo, o Novo Céu e a Nova Terra. Não 
percam tempo tentando argumentar sobre o que o 
Meu Filho está dizendo a vocês agora! Em vez disso, 
aprendam a aceitar a Verdade, com boa graça! Eu, a 
sua Mãe querida, vou orientá-los para o Meu Filho e 
suas orações lhes fortalecerão, em todos os sentidos, 
de modo que possam ser dignos das Promessas de 
Cristo. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1304. Minha Segunda Vinda irá criar uma 
grande felicidade 
Recebido terça-feira, 30 de dezembro de 2014, 19:45 
 
Minha muito amada filha, o mundo pertence a Meu Pai e 
Meu Reino irá surgir, aconteça o que acontecer. 
O mundo, como é a Vontade do Meu Pai, vai subir 
novamente e em Minha Glória Eu vou trazer a paz, amor e 
alegria a todos. A mancha do pecado não haverá mais e 
todos os filhos de Deus, que Me aceitarem, Seu amado 
Filho, terão a vida eterna. 
Minha Segunda Vinda irá criar uma grande felicidade e 
naquele dia todas as lágrimas serão enxugadas. Minha 
Mão de Misericórdia chegará em todos vocês e poucos 
vão rejeitar o Meu Reino. Aqueles, que o rejeitarem, não 
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entrarão nele, mas eles vão, no entanto, lamentar muito a 
sua decisão, por toda a eternidade. 
Não tenham medo da grande revolução, porque a 
época para limpar a podridão já começou e quando a 
nova vida brota do solo, o novo mundo, que não terá 
fim, irá encantar todas as almas, que se apegam a 
Mim! Eu Sou o Amor e Amor Me seguirá e cada alma 
que é perfurada com o Espírito Santo. Sejam fortes, 
Meus queridos seguidores, Minha Intervenção é 
necessária neste momento, e em breve a Nova 
Jerusalém descerá dos Céus, e o mundo, como foi 
concebido para ser, surgirá das cinzas. 
Vocês não devem permitir que o medo prenda os seus 
corações, pois não há nada a temer, porque Eu estou 
chegando e Eu amo todos vocês! Deixem-Me aproximar 
de cada um de vocês, neste momento, e confortar os seus 
pobres corações! Minha Presença está entre vocês e 
Minhas Promessas para a Humanidade serão cumpridas 
em Meu próprio bom tempo. Sejam pacientes, 
esperançosos e confiantes do Meu Amor! Mas, acima de 
tudo, confiem em Mim, porque Eu dei a Minha Vida por 
vocês e então não há nada que Eu não possa fazer para 
trazê-los para o Meu Reino Glorioso. 
Deixem tudo nas Minhas Santos Mãos! Vão em paz! 
Nunca duvidem da Minha Grande Compaixão! 
Seu Jesus  
 
1305. O único perigo para a Humanidade é 
o próprio homem 
Recebido quinta-feira, 1° de janeiro de 2015, 23:50 
 
Minha muito amada filha, a pessoa que persevera na 
oração, chegará mais perto de Mim. 
Com tanta confusão no mundo e entre a Minha Igreja na 
Terra, o desafio para a Humanidade é o de ser capaz de 
diferenciar entre o certo e o errado aos Olhos de Deus. 
Mas, muitos Cristãos serão afastados de Mim, por uma 
nova forma global de evangelização, que focará 
exclusivamente sobre a política. Em vez de ser 
incentivados a permanecerem fieis a Mim e confiante em 
tudo o que Eu Sou, vocês serão afastados de Mim. Vocês 
nunca devem confundir a Minha Palavra com as 
aspirações de um mundo secular! Eu sempre deixei claro 
para a Humanidade, através do Livro do Meu Pai, sobre 
os perigos em fazê-lo. Um mundo secular serve apenas as 
suas próprias necessidades e os homens de poder, 
ambição e aspirações egoístas criam as regras, que o 
governa. 
Muita desinformação tem sido espalhada em relação 
ao meio ambiente, quando só Deus pode ditar como a 
Terra se comporta. O homem pode prejudicar e 
danificar a Terra, mas nunca destruí-la, pois tudo está 
nas Mãos de Deus. A falta de confiança em Deus 
significa que o homem acredita que ele tem o controle 
sobre o universo. O homem insensato pensa que suas 
ações podem mudar as Leis de Deus. O homem sábio 
sabe, que Deus é Todo-Poderoso e enquanto Ele é 
reverenciado e as suas Leis cumpridas, então a 
sobrevivência do homem vai estar assegurada. A 
sobrevivência da Terra não tem nada a ver com o 
homem mortal. Somente Deus tem o poder de 
controlar o ar, que vocês respiram, a água, que vocês 
bebem e tem capacidade de sustentar a vida. O único 
perigo para a Humanidade é o próprio homem. 
O homem vai enganar os outros, interessado em si 
mesmo. Ele vai mentir, para ter vantagem e se lhe 
convém. A confiança será facilmente rompida e vocês, 
agora, estão vivendo em uma época, em que vocês 
devem saber que a Terra permanecerá como era antes e 
que qualquer revolta climática é feita pela Mão de Deus. A 
intervenção do homem em tal Criação Divina somente 
será permitido, se for de acordo com a Vontade de Deus. 
Minha Igreja é o Meu Corpo. Todos aqueles, que 
crêem em Mim, são parte do Meu Corpo. Aqueles, que 
fazem parte de Mim, vão seguir os Meus 
Ensinamentos. Aqueles, que dizem que conduzem 
Meus seguidores, têm que cumprir a Palavra de Deus! 

O seu papel é defender a Verdade – e não se desviar 
dela! 
Se vocês estão sendo afastados de Mim, e se a Minha 
Palavra está sendo rejeitada pelo mundo, então o dever 
dos Meus servos sagrados é lembrar ao mundo o que é 
certo e o que é errado. Quando eles se retiram de 
assuntos que concernem a alma, em troca de assuntos 
que correspondem ao socialismo, então saibam que isto é 
um engano sutil e astuto! Isso também trai toda a 
confiança em Mim. Seu Jesus  
 
1306. Mãe da Salvação: Muitas 
substituições ocorrerão, até a nova 
religião, finalmente, ser formada 
Recebido sábado, 3 de janeiro de 2015, 17:05 
 
Meus queridos filhos, o rosto da Igreja do Meu Filho na 
Terra vai mudar muito alem de ser reconhecido e será 
substituído por um, que não é do Meu Filho. Substituição 
após substituição irá evoluir, enquanto os Ensinamentos 
do Meu Filho serão virados de cabeça para baixo e 
substituídos por falsas doutrinas seculares. 
Não há espaço para outra coisa senão para a Palavra de 
Deus em qualquer Igreja, que se declara andar nos 
passos de Jesus Cristo! Mas, chegará um momento em 
que a Igreja do Meu Filho passará a fazer parte de um 
movimento político em grande escala, e ela vai, então, 
liderar a sua maneira em todas as coisas que diz respeito 
ao mundo, exceto que ela não permanecerá fiel à Palavra, 
como foi estabelecida por Deus. Todas essas coisas vão 
acontecer, como predito, como Meu Pai Eterno permite 
Seus inimigos devorar o Corpo de Seu Filho unigênito, 
mas apenas por um tempo limitado. Ele permite estas 
provações para testar a força daqueles, que sabem a 
Verdade e daqueles, que permanecem leais a Sua Igreja; 
bem como aqueles, que vão descartá-la em favor da 
doutrina da escuridão. 
Levará algum tempo, antes que todas estas mudanças 
aconteçam, mas as sementes foram plantadas. Todas 
as religiões serão unidas como uma só e depois se 
fundirão com governos, como parte de uma nova 
unidade global, e eles vão liderar o caminho, até o 
homem do pecado entrar, para ocupar o seu lugar. 
Muitas substituições ocorrerão, até a nova religião, 
finalmente, ser formada e vai proclamar tudo o que 
aparecer, na superfície, será para o bem de todos. 
Rezem, rezem, rezem, queridos filhos, para ter forças para 
suportar a dor, que irá acontecer! Meu Filho, Jesus Cristo, 
chora lágrimas de grande tristeza pela forma em que Ele 
está sendo traído e pelas almas, que se perderão Dele no 
caminho. Caberá aos Seus leais servos sagrados dirigir o 
navio, que vai manter a Sua Verdadeira Igreja em curso, 
uma vez que navega em águas agitadas e tempestuosas. 
Mas tenham certeza de que toda a boa graça será 
concedida àqueles, que permanecerem fiéis ao Salvador e 
Redentor do mundo, durante estes tempos angustiantes e 
difíceis. Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1307. Trovões e relâmpagos descerão 
sobre o Templo do Senhor 
Recebido sábado, 3 de janeiro de 2015, 20:20 
 
Minha muito amada filha, quando Deus deu ao mundo a 
Verdade, através dos profetas, foi um Ato de Misericórdia 
da Sua parte. Muitos se esqueceram de Deus, adoraram 
falsos deuses - que vêm da hierarquia de Satanás – e por 
causa disso, começaram a acreditar na sua própria 
invencibilidade. Se não fosse pela Intervenção de Deus, 
muitas pessoas teriam sofrido um terrível castigo. 
O que Deus disse aos profetas, desde o início, aconteceu. 
As advertências, que Ele deu à Humanidade, resultaram 
nisso: aqueles, que prestaram atenção, foram salvos, 
enquanto aqueles, que ignoraram, foram atirados fora. 
Tudo o que foi predito, vai acontecer, e aqueles, que se 
opõem a Deus em Suas tentativas de trazer paz e 
salvação para Seus filhos, vão ter que prestar contas por 
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seu desafio. Porque a Verdade foi distorcida e a Palavra 
de Deus ignorada, as pessoas vão continuar a virar as 
costas para a Santa Palavra de Deus. Sua descida à 
escuridão resultará em punição por Deus, o Altíssimo. 
Dói o Meu Pai Eterno ver as profundezas em que o 
homem caiu, na busca de qualquer coisa que lhe traz 
prazer! Mas, o dia em que o Santo Sacrifício acabar, e 
na hora em que os impostores profanarem Meu Altar, 
será o espinho final pelo qual eles vão abrir Meu Lado. 
Na hora marcada, trovões e relâmpagos descerão 
sobre o Templo do Senhor, e ele vai entrar em 
colapso. Ai do homem que participar desse sacrilégio, 
porque ele será cortado de todos os indultos e vai cair 
no abismo como uma pedra. Ninguém vai defender o 
homem que profana o Meu Altar, porque, uma vez que 
a Mão de Deus descer como um machado pesado, 
eles vão perceber a Verdade. 
Muitos podem ter-se afastado de Deus, mas, em sua 
maioria, muitos ainda vão chamar por Ele, buscando 
consolo nos Seus Braços. Mas, vai existir um núcleo - um 
bando de bestas - cuja aparência exterior vai disfarçar a 
maldade interior, que vão exortar, seduzir e atrair as almas 
para eles, cujos corações endurecidos fizeram-lhes as 
cortes perfeitas na conspiração para profanar Meu Corpo. 
Este é o grupo, predito há muito tempo, que vão tentar 
destruir a Humanidade. O seu poder será limitado, mesmo 
que possa parecer grande. Meu Pai só vai permitir 
tamanha oposição contra Mim, Seu Filho unigênito, por 
algum tempo. 
Os de bom coração reunir-se-ão e virão a Mim. É por 
causa dos pecados de orgulho e arrogância, que a maior 
divisão será criada entre os homens e, a menos que 
descartem as suas fraquezas, eles vão achar que é 
impossível aceitar a Minha Misericórdia. 
A Verdade deve ser acolhida, porque, se vocês aceitarem 
outra coisa, que não seja a Verdade - a Palavra de Deus, 
vocês vão acabar em nada. Seu Jesus  
 
1308. Aqueles, que se exaltam diante de 
Mim, mas falam mal dos outros, serão 
cortados de Mim 
Recebido domingo, 4 de janeiro de 2015, 16:00 
 
Minha muito amada filha, se um homem, que não acredita 
em Mim ou na Minha Palavra, e ao qual foi dado o Dom do 
discernimento, vem a Mim e pede-Me a Minha Ajuda e 
Minha Misericórdia, Eu vou resgatá-lo e dar-lhe a 
salvação. Se um homem, que Me conhece, Me trai, depois 
vem a Mim e tenta defender suas ações, Eu vou expulsá-
lo, porque ele cometeu o pior pecado. 
Meus maiores inimigos são aqueles, que foram 
abençoados com a Verdade, mas cujo orgulho os faz 
acreditar que eles têm o privilégio de atuar em Meu 
Nome. Eu fui traído por um dos Meus Próprios, 
quando andei na Terra, não por aqueles, que não Me 
conheceram. Assim será sempre, até o momento do 
Grande Dia. 
Aqueles, que se exaltam diante de Mim, mas falam mal 
dos outros, serão cortados de Mim. Aqueles, que 
foram cortados por Mim, porque Me rejeitaram, mas 
finalmente voltam para Mim, serão salvos primeiro. 
Tenham cuidado quando proclamarem que são Meus, 
pois o sábio Me adorará independentemente das 
graças que ele receber. Ele nunca vai se orgulhar da 
sua santidade, da sua vida devota ou da sua 
compreensão da Minha Palavra. O orgulho é a queda 
daqueles, que acreditam que seu conhecimento sobre 
Mim é maior do que dos outros. Aqueles, que vieram a 
Mim como pequeninos, que trago mais perto do Meu 
Sagrado Coração, são as almas que Me amam 
incondicionalmente e que não sentem a necessidade 
de mostrar o seu amor por Mim, para que outros os 
admirem e olhem para eles. É o homem que deixa tudo 
em Minhas Mãos, quando ele fala a Verdade, que Me 
traz as almas que desejo, e não o homem, que sente 
que merece grandes elogios por fazer isso. 

O maligno ganha entrada nas almas daqueles, cuja 
opinião sobre a sua própria grandeza, aos Meus Olhos, 
supera qualquer amor, que eles possam ter por Mim. Ele, 
então, usa essas almas, para que, por sua astúcia, elas 
espalhem falsidades em Meu Nome. O pecado do orgulho 
é a principal causa de todo pecado imaginável contra Mim. 
Vocês devem se esforçar sempre, para lutar contra a 
tentação de trair-Me, quando vocês acham que qualquer 
conhecimento da Minha Santa Palavra lhes dá autoridade 
para expressar sua opinião, a respeito de como Deus 
trabalha em seu Plano de Salvação! Somente Ele, Que 
está acima de tudo, tem o direito de fazer isso. Todas as 
almas devem dobrar seus joelhos diante Dele, e não 
passar à frente, para fazer o que eles acreditam ser a Sua 
Santa Vontade, se isso significa insultar alguma alma viva 
no Seu Santo Nome. 
Ouçam atentamente o que Eu lhes digo agora! Se vocês 
traíram a Minha Palavra, ou a Verdade, peçam-Me para 
livrá-los das suas iniqüidades, porque a vocês não será 
dado o tempo que vocês acham que têm, para buscar 
consolo na Minha Divina Misericórdia! Seu Jesus  
 
1309. Sem Mim, a morte do corpo e da alma 
iria reivindicar toda a raça humana 
Recebido terça - feira, 6 de janeiro de 2015, 19:30 
 
Minha muito amada filha, quando um homem vira as 
costas para Mim, Eu choro com grande tristeza, mas Eu 
Sou Paciente e de Perdão. Se ele rejeita a Minha Palavra 
e não mostra mais amor aos outros, o que ele faria, se 
estivesse a seguir os Meus Passos, isso causa-Me grande 
dor. Ainda assim, Eu Sou Paciente, na esperança de que 
ele vai voltar a Mim. É quando um homem rouba almas de 
Mim, e as leva à eterna escuridão, toda vingança é Minha 
e Eu vou infligir a ele um grande castigo. Essa punição 
pode ser na forma de sofrimento, pois, se ele for 
afortunado, ao aceitar o seu quinhão com humildade, pode 
ser salvo. 
Minha Misericórdia é infinita, mas quando Eu sou 
profanado, através de atos de grande crueldade, 
cometidos contra os filhos de Deus, a Minha Ira é temível. 
Saibam que Eu vou punir Meus inimigos, mas é para seu 
próprio bem e para a salvação de todos aqueles, com 
quem entram em contato. Existe algum fim, para o qual os 
que Me desprezam, Minha Palavra e o Plano de Salvação, 
em que os orgulhosos, arrogantes e ignorantes não se 
rebaixarão? A resposta é que a sua malícia é inesgotável. 
Nunca antes o amor entre os homens foi tão carente 
como é agora. Nenhuma alma viva no mundo está 
imune à influência de Satanás. Aqueles, que 
acreditam, erroneamente, que eles estão a Meu Favor, 
mas que tratam os outros com severidade, vão sentir 
o peso da Minha Mão. Minha Paciência está 
diminuindo, Meu Coração está pesado e Meu Desejo 
de salvar aqueles, que tentam destruir os outros, 
cansado. 
A astúcia do maligno está além da sua compreensão. Ele 
vai convencer até mesmo aqueles, com a fé mais forte, de 
ofender-Me através de pecado grave, e aqueles com 
pouca fé, a sucumbir, ainda mais, às profundezas do 
desespero. Ninguém está seguro de Satanás, e até que 
vocês rezarem por Minha Misericórdia, oferecendo 
sacrifícios pessoais para Mim, então a destruição das 
almas vai aumentar. 
Milhões estão se perdendo de Mim, neste momento, e 
ainda são poucos os Cristãos que entendem a 
necessidade da oração. Só a oração vai destruir a 
influência do diabo e Eu peço que vocês aumentem o 
tempo que vocês se dedicam à oração, para enfraquecer 
o domínio, que ele tem sobre a raça humana. 
Sem a Minha Intervenção muitos milhões mais almas 
seriam perdidas. Sem a Minha Misericórdia, muitas 
daqueles destinadas à eterna escuridão nunca mais 
veriam Meu Rosto. Sem a Minha Presença, na Santa 
Eucaristia, não haveria vida - a vida do corpo, bem 
como a vida da alma. Sem Mim, a morte do corpo e da 
alma iria reivindicar toda a raça humana, mas, por 
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causa de Mim, a morte não existirá no novo mundo 
que está por vir. Porque Eu derrotei a morte, através 
da Minha Ressurreição, vocês, também, vão derrotá-
la. A morte não existirá em Meu Novo Reino na Terra. 
O corpo e a alma serão uma união viva - um Dom, que 
não deve ser rejeitado. 
Vocês nunca devem esquecer a Minha Promessa - todos 
aqueles, que estão Comigo e em Mim, terão a vida eterna.  
Seu Jesus  
 
1310. Mãe da Salvação: Ou vocês aceitam a 
Palavra de Deus, por Ele estabelecida, ou 
não o fazem 
Recebido quarta-feira, 7 de janeiro de 2015, 16:30 
 
Meus queridos filhos, preparem-se para os Planos do Meu 
Filho, para redimir todos vocês aos Seus Olhos. Seu 
Momento para a Intervenção, para despertar o espírito 
dentro de vocês, está se aproximando. 
Rezem, rezem, rezem para todos os filhos perdidos no 
mundo, que tenham cortado todos os laços para com Meu 
Filho, apesar de terem sido desmamados da Verdade. Em 
breve, eles não terão qualquer dúvida, quanto à Sua 
Existência, e vocês devem rezar para que o orgulho 
humano não venha entre eles e da Misericórdia de Deus! 
Vocês devem rezar, especialmente, para aquelas almas, 
que traíram o Meu Filho, de várias maneiras, para que a 
elas seja dada a coragem de humilhar-se diante Dele e 
implorar por Misericórdia! 
A Verdade, queridos filhos, dada à Humanidade pela 
Manifestação do Meu Pai Eterno, por meio de Seu 
Filho unigênito, Jesus Cristo, está sendo dilacerada. 
Não abracem qualquer forma de doutrina, que não 
defenda a Verdade completamente. Nunca digam que 
parte da Verdade é importante e, em seguida, negar o 
resto dela. Ou vocês aceitam a Palavra de Deus, por 
Ele estabelecida, ou não o fazem. O tempo não 
significa nada. O que foi dado há milhares de anos 
para o homem, através da Palavra de Deus, não 
mudou, nem pode mudar. Tudo o que vem de Deus, 
deve permanecer intacta, não importa quão difícil seja. 
Para manter-se fieis aos Ensinamentos de Deus, 
exige-se uma grande força, resistência e uma 
determinação obstinada. 
O amor é a maneira, em que vocês podem manter-se fieis 
ao meu Filho, mas este amor deve ser incondicional. Ele 
nunca deve ser manchado pelo amor próprio, porque isso 
não dá glória a Deus. Se vocês realmente amam a Deus, 
mantenham-se fieis à Palavra. Se vocês dizem que são 
discípulos do Meu Filho, Jesus Cristo, então vocês devem 
seguir aos Seus Ensinamentos, incondicionalmente. 
Vocês devem amar uns aos outros, como Ele os ama - 
sem condições. Vocês não podem dizer que amam a 
Deus, se não amam uns aos outros. Vocês não podem 
seguir os Seus Passos, se não perdoam aqueles, que 
ofenderam vocês. 
Só os que respeitarem as Leis de Deus, vão entrar no Seu 
Reino Glorioso. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação 
 
1311. Se o amor está faltando, Eu estou 
ausente na alma 
Recebido sexta-feira, 9 de janeiro de 2015, 15:30 
 
Minha muito amada filha, é o momento para os Cristãos 
de todo o mundo, a se unirem contra o desprezo, que está 
sendo mostrado por bilhões contra a Verdade - a Santa 
Palavra de Deus. 
Cada pecado contra Deus é considerado aceitável aos 
Meus Olhos agora! Pecados, que são abomináveis para 
Mim, em breve serão apresentado como sendo santos aos 
Meus Olhos, mas isso nunca poderá ser! Quando vocês 
apresentam alguma coisa, que não vem de Mim, e 
colocam-na diante de Mim, em Minhas Igrejas, vocês Me 
causam muita dor. 

Nunca foi tão difícil para os Cristãos, seguirem o Meu 
Caminho Espinhoso, como está sendo hoje. Mentiras, 
mentiras, mentiras, estão sendo dadas a vocês em Meu 
Nome e vocês nunca se esqueçam de Meus 
Ensinamentos, ou vocês vão ser enganados por aqueles, 
que conspiram contra a Palavra de Deus! Ser um Cristão 
exige muito mais do que declarar ser um! Se você é um 
Cristão verdadeiro, então você vai fazer tudo o que Eu 
ensinei e seguir a Santa Doutrina, contida na Bíblia 
Sagrada. Conhecer a Minha Palavra é uma coisa, mas 
realizar o que Eu ensinei é outra. 
Amar uns aos outros nunca foi fácil, por causa da 
existência do pecado. Amar seus inimigos coloca um 
grande peso em cima de vocês, mas se rezarem pelas 
graças a fazê-lo, então vocês vão sentir que o seu 
amor por Mim cresce. Se Me amam verdadeiramente, 
vocês estarão livres de ódio, e então vão encontrar a 
verdadeira paz da mente e da alma. Se permitirem que 
Satanás os tente a odiar os outros, vocês vão cair em 
uma terrível escuridão. O ódio é como uma erva 
daninha, que cresce e se espalha rapidamente. 
Quando o ódio apodrece na alma, ele vai, finalmente, 
devorá-la inteiramente. Ele trará consigo uma 
inquietação angustiante e aqueles, que são 
preenchidos com ele, nunca encontrarão a paz. O ódio 
gera ódio e espalha-se rapidamente de uma alma para 
a próxima. Uma vez que Satanás se estabelece nestas 
almas, ele nunca vai deixá-las, até que se arrependam 
e mostrem remorso verdadeiro. 
O amor domina todo tipo de ódio, mas, a menos que 
vocês removam as suas almas daqueles, que incitam o 
ódio, vocês serão mergulhados em desespero. Eu não 
posso salvar uma alma, que não se arrepende da sua 
maldade. Eu aguardo a sua confissão e quando vocês 
vêm a Mim e Me pedem para livrá-los da maldição do 
ódio, Eu estenderei Minha Mão e os atrairei de volta para 
o Meu Refúgio de Paz. 
Paz e Amor só podem vir de Deus. Procuram-Me sempre, 
porque Eu Sou Amor. Se o amor está faltando, Eu estou 
ausente na alma. Seu Jesus  
 
1312. Deus, o Altíssimo: Meu Poder 
ultrapassa tudo o que é deste mundo e 
além dele 
Recebido sábado, 10 de janeiro de 2015, 15:36 
 
Minha querida filha, a humanidade se voltou contra Mim e 
contra tudo o que Eu criei em Minha Imagem e, por isso, 
Minha Dor é grande. 
Meus filhos vão ser salvos pela Intervenção do Meu muito 
amado Filho, Jesus Cristo, e isso vai acontecer muito em 
breve. Antes deste dia, Eu peço a todos aqueles que Me 
amam, a reconhecer a Verdade, Meu filho e Seu Amor e 
para rezar por Sua Misericórdia. 
Vocês, que amam Meu Filho, devem lembrar-se da Sua 
Promessa de redimir o mundo e erradicar o pecado, antes 
que Seu Glorioso Reino descer. A vida do corpo e da alma 
será eterna e aqueles, que aceitam a Misericórdia do Meu 
Filho, vão ganhar este grande Dom. Aqueles que não a 
aceitam, não vão. 
Vinde, Meus filhos, e aceitem Minha Palavra, pois ela é 
eterna e nada vai destruí-la. Meu adversário ferve de 
raiva, neste momento, porque ele sabe que o mundo vai 
ser livrado de sua influência e ele irá desencadear 
dificuldades terríveis sobre aquelas almas, que ele deseja 
que neguem o Dom da vida eterna. 
Vocês serão testados além da resistência, em sua fé 
na Santíssima Trindade, e muitos de vocês vão cair. A 
verdadeira fé requer confiança real e, a menos que 
vocês confiarem nas promessas feitas por Meu Filho, 
vocês vão se tornar separados Dele. 
A cada filho Meu será dada a prova da Minha Existência, 
em breve. Quando este sinal for dado, não tenham duvida, 
pois é para trazê-los para o Meu Refúgio, que Eu deixo 
para vocês! 
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Muitos sinais da Minha Existência foram dados para o 
mundo e agora trago-lhes muito mais. Não tenham medo, 
porque Eu perseguirei cada alma e não há nenhum entre 
vocês, que Eu não ame com um coração terno! Eu amo 
Meus inimigos, incluindo aqueles, que Me torturam com a 
sua maldade. Mas, em breve, o Dom que Eu vou trazer-
lhes, vai despertar um amor adormecido por seu Criador, 
dentro de seus corações. Seu amor e Meu Amor Divino, 
combinados, vão derrotar o mal. Eu enxugarei todas as 
suas lágrimas  e medos. 
A vocês, Meus queridos filhos, será dado este Dom, 
quando vocês menos o esperarem. Pois, o tempo está 
se aproximando e a face do mundo será mudada para 
sempre e para o bem de todos. 
Meu Poder ultrapassa tudo o que é deste mundo e além 
dele. Meu Reino é eterno. 
Seu amado Pai, Deus, o Altíssimo  
 
1313. A confiança é a chave para o 
verdadeiro amor 
Recebido quarta-feira, 14 de janeiro de 2015, 15:40 
 
Minha muito amada filha, quando uma criança de pais 
amorosos sente amor, ele ou ela será alimentada com 
uma grande sensação de conforto e familiaridade. 
O amor entre uma criança - com sorte de ter pais 
amorosos - e a família, resulta de um sentimento 
arraigado de confiança. Essa confiança é absoluta. O 
mesmo é verdadeiro para cada alma viva, que Me ama 
incondicionalmente. Meu amor por elas é inabalável. A 
confiança é a chave para o verdadeiro amor. Cada 
filho Meu é amado, embora o seu amor por Mim nem 
sempre exista. 
Amem-Me e vocês vão sentir a paz! Amem-Me e vocês 
vão amar todos aqueles, que são filhos de Deus! Este 
amor é uma coisa natural. Sem ele, vocês não podem ser 
completos. 
Quando Eu estou em vocês, vocês vão ver o mundo, 
assim como Eu, em toda a sua glória, bem como em suas 
imperfeições. Vocês vão reconhecer os obstáculos, que 
enfrentam a Humanidade e vocês sentirão uma 
infelicidade, quando testemunharem qualquer forma de 
ódio, porque o ódio é o oposto do amor. 
Rezem, rezem, rezem para que o amor a Deus 
permanece vivo no mundo, pois sem ele, vocês se 
sentirão desolados e isolados. 
Amem-Me, como Eu amo todos os filhos de Deus, e Eu 
vou derramar grandes Graças sobre vocês e vocês vão 
vencer o mal em todas as suas formas. 
Seu amado Jesus  
 
1314. Eles justificam o pecado, para não 
mudar suas vidas 
Recebido sexta-feira, 16 de janeiro de 2015, 11:10 
 
Minha muito amada filha, Minha Vontade nunca pode ser 
superada, pois ela é eterna. 
O homem se rebelou contra Deus, de muitas formas, mas 
quando a vontade do homem torna-se entrelaçada com a 
Vontade de Deus, todos aqueles, que lutaram contra a 
Vontade de Deus, vão perder tudo. Aqueles, de coração 
terno e que Me aceitarem depois do GRANDE ALERTA, 
vão ganhar o mundo. 
O mundo por vir será sem fim e não haverá mais o 
pecado. Glória a todos aqueles, que ganharem sua 
herança de direito, pois isso tem sido parte do Plano do 
Meu Pai, desde o princípio - o Plano Divino, que o homem 
não conhece completamente. 
É importante que cada um de vocês combata a tentação 
do pecado, embora isso nunca seja fácil. Basta Me 
chamar, quando vocês acreditam ter Me prejudicado. Eu 
Estou sempre presente e vou perdoar-lhes qualquer 
pecado, com exceção do pecado eterno, a blasfêmia 
contra o Espírito Santo. Tudo o que vocês devem fazer é 
estender a mão para Mim. 

Este Meu mundo está cheio de maldades, enganos e do 
espírito do mal, mas o amor também existe. É o amor que 
o homem tem para com o seu irmão, que Me mantém 
presente entre vocês, e a oração, o que mantém o mal á 
distância. 
Eu não peço que vocês darem a sua vida em oração 
durante todo o dia, cada dia, porque não é isso que Eu 
exijo de vocês. Tudo que Eu peço é, que vocês 
chamem a Mim para ajudá-los e que vocês dêem glória 
a Deus. Para cumprir a Minha Promessa para o 
mundo, e para garantir que todos vocês tenham a vida 
eterna, tudo o que vocês precisam fazer é seguir as 
Leis de Deus, tal como foi estabelecido, claramente, 
nos Dez Mandamentos. 
Sigam-Me, seu Jesus, e lembrem-se de tudo o que Eu 
lhes ensinei! Não é bom declarar que Me amam, se vocês 
rejeitam a Palavra de Deus. Amem uns aos outros 
primeiro e façam aos outros apenas o que vocês fariam a 
si mesmos. Vivam Minha Palavra através dos seus 
pensamentos, atos e ações e assim vocês serão 
realmente de Mim. O ódio não desempenha nenhum papel 
no Meu Trabalho, embora tudo o que Eu disse, quando 
caminhei na Terra, atraiu grande crítica, porque as 
pessoas não querem mudar as suas vidas. Hoje, Minha 
Palavra é rejeitada, porque as pessoas não querem 
aderir à Verdade. 
Em vez disso, eles justificam o pecado, para não 
precisar mudar as suas vidas. Então, nada realmente 
mudou. 
A escravidão do pecado, onde o homem se prende à 
influência de Satanás, é mais forte agora do que antes. 
Libertem-se agora e Me procurem! Lembrem-se que 
vocês só podem ser perdoados dos seus pecados, 
enquanto estão vivos - e não depois de partir desta 
Terra! 
Quando o homem vai aceitar a Palavra de Deus e saber 
que tudo que Ele disse era verdade? Tudo o que Ele disse 
que faria, é verdade, e tudo o que Eu lhes digo agora é 
verdade. Infelizmente, muitos de vocês nunca vão ouvir, e 
no momento em que perceberem a Verdade, será tarde 
demais. Vocês devem proteger o seu futuro agora, 
vivendo a Palavra de Deus! Seu Jesus  
 
1315. Eu preciso de vocês, assim como 
vocês precisam de Mim 
Recebido sábado, 17 de janeiro de 2015, 18:18 
 
Minha muito amada filha, sou Eu, o seu Jesus, seu 
Redentor, que fala. 
Muitas pessoas que lêem estas mensagens estão com 
medo. O medo traz consigo uma forma de ódio, porque 
muitos não querem conhecer-Me. O medo é 
compreensível, mas não deve ser autorizado a ofuscar a 
sua confiança. Eu somente os chamo assim, para que 
vocês venham a Mim. Eu não tenho nenhum desejo de 
causar-lhes angústia. Seu tempo na Terra é de curta 
duração, mas o tempo que vocês vão gastar Comigo é 
para a eternidade. 
Se Eu os amo, por que então Eu não deveria avisá-los das 
conseqüências da rejeição da Minha Misericórdia? Tudo 
que Eu preciso e desejo é trazer todos vocês ao Meu 
Reino. Eu não digo a vocês coisas, que não estão 
contidas em Meu Livro Sagrado. Não. Em vez disso, Eu 
simplesmente os lembro da Verdade e de todas as coisas 
que virão, de modo que vocês virão a Mim. 
Venham, Meus pequeninos, não temam o Meu Amor! 
Não tenham medo do Meu Reino, pois ele é o seu 
direito de primogenitura natural. Foi por isso, que Eu 
dei a Minha Vida na Terra! Eu preciso de vocês, assim 
como vocês precisam de Mim. Eu sou humilde em 
Minha Vontade e simplesmente desejo envolvê-los em 
uma vida de grande glória, onde irão desfrutar a vida 
eterna. Por que então vocês tem medo da Minha 
Chamada? Eu os amo! Eu nunca iria prejudicá-los! O 
único dano que vocês enfrentam é de vocês mesmos. 
Eu Estou aqui, sempre, aguardando com grande 
expectativa o seu amor. 
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Meu mundo sem fim supera qualquer coisa que vocês 
poderiam desejar neste mundo. Sua vida na Terra 
empalidece, quando comparado com o requinte do Meu 
Reino. Foi para garantir que vocês tenham a Vida Eterna - 
sua herança legítima - que Eu morri pelos seus pecados. 
Não abandonem esse grande Sacrifício, pois foi com 
grande Glória que Eu fui crucificado em seu nome! 
Não Me rejeitem, pela segunda vez! 
Seu amado Jesus  
 
1316. Somente Eu sei o dia e a hora, em 
que vocês darão o seu último suspiro 
Recebido domingo, 18 de janeiro de 2015, 12:45 
 
Minha muito amada filha, quando um homem se afasta de 
Mim, por qualquer motivo, ele nunca vai encontrar a 
verdadeira paz. Quando um homem descobre Quem Eu 
Sou, seu coração incha de amor por Mim. Um homem que 
coloca toda a sua confiança em Mim, suportará qualquer 
tipo de sofrimento, porque Eu vou libertá-lo. 
A Palavra de Deus faz com que haja grande discórdia 
entre aqueles, cuja fé é fraca. Aqueles que acreditam em 
Mim, vão sentir uma grande dor no coração, quando 
testemunharem oposição contra a Palavra de Deus. Essa 
dor é Minha. Se acreditam em Mim, vocês vão sentir o 
amor que tenho por vocês, dentro das suas almas. Abram 
sempre seus corações para Mim! Acolham-Me, não com 
medo, mas com antecipação! Aceitem-Me por Quem Eu 
Sou e a Palavra dada a vocês; e, então, vivam as suas 
vidas exatamente como previsto na Bíblia Sagrada, e Eu 
estarei esperando por vocês! 
Rejeitem Meus Ensinamentos e abracem o pecado e 
isso vai ser a sua ruína! Somente Eu sei o dia e a hora 
em que vocês darão o seu último suspiro. Vocês 
devem estar preparados em todos os momentos! 
Peçam-Me para perdoar os seus pecados, tão 
frequentemente quanto puderem! Eu perdôo os mais 
endurecidos dos pecadores, então nunca temam a 
Minha Misericórdia. Temam só a hora em que vocês 
terão que estar diante de Mim para responder por cada 
crime cometido contra Deus! Se vocês ainda não se 
redimiram aos olhos de Deus até então, não haverá 
uma segunda chance para fazer isso! Seu Jesus  
 
1317. Mãe da Salvação: As pessoas 
escolhem seu próprio destino 
Recebido terça-feira, 20 de janeiro de 2015, 15:30 
 
Meus queridos filhos, virá em breve um grande engano, 
que vai cair sobre o mundo como uma cortina. Este 
engano quase destruirá a Verdade, mas aqueles, que são 
abençoados com a Luz da Misericórdia do Meu Filho, vão 
ver as falsidades, que mascaram a Palavra de Deus. 
Desde que o homem foi criado, Deus não permitiu aos 
seus inimigos sucumbirem a tal engano, um engano, que 
tem apenas um propósito. Isso é para tirar todos os traços 
de Deus da sociedade, para que todos aqueles, que não 
vêm Dele, serem elevados para grandes posições de 
poder. Deus permite isso como o maior teste da raça 
humana, para determinar quem é para Ele e quem é 
contra Ele. 
O mundo tem cometido delitos graves contra o Meu Pai 
Eterno e continua a mergulhar mais profundo em pecado 
mortal. Servos sagrados, incluindo sacerdotes, bispos e 
cardeais, tem falhado desde mais de 40 anos em ensinar 
aos filhos de Deus a Verdade. Muitos deles não vão 
reconhecer a existência do pecado, nem irão alertar as 
pessoas sobre os graves perigos, que o pecado mortal 
traz às almas. Os servos de Deus têm um dever, e este é 
instruir os fiéis em todas as coisas que são moral e 
mostrar às almas os perigos de não viver uma boa vida! O 
pecado já não é referido como o maior inimigo, que faz 
com que o homem se separe de Deus. 
Filhos, Deus não deseja causar medo, mas vocês 
nunca devem ser tentados a acreditar que o inferno 
não existe, porque ele existe! As pessoas escolhem o 

seu próprio destino e para as almas, que não pedem a 
Deus para perdoar seus pecados, vai ser muito difícil 
entrar nos Portões do Reino do Meu Filho. 
Você devem agarrar-se à Verdade sempre! Deus revelou 
a Verdade através dos Seus Profetas. Não virem as 
costas para a Verdade, porque se vocês fizerem isso, 
vocês vão abraçar a doutrina falsa e, erroneamente, 
acreditar que ela vai desbloquear as portas para a sua 
herança! 
Muitas pessoas estão sendo enganadas e acreditam que 
uma vez que vocês cuidam do bem-estar material dos 
filhos de Deus, então isso é tudo que importa. Cuidem das 
suas próprias almas, queridos filhos, porque vocês tem 
uma e ela vai durar para a eternidade, ou vocês residem 
com o Meu Filho no Seu Reino ou serão lançados para 
longe Dele! Nunca negligenciem as suas próprias almas, 
ou vocês vão ter dificuldade para se unir com o Meu Filho! 
A Verdade vai viver para sempre, já que é a Palavra de 
Deus. Ela nunca pode mudar. 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação  
 
1318. O GRANDE ALERTA vai ajudar ao 
mundo a lutar contra a maior apostasia de 
todos os tempos 
Recebido terça-feira, 20 de janeiro de 2015, 20:40 
 
Minha muito amada filha, quando o GRANDE ALERTA 
tiver lugar, esta será a primeira etapa da preparação para 
Minha Segunda Vinda. Àqueles, que não Me aceitarem, 
vai ser dada uma oportunidade extraordinária, para terem 
tempo para refletir sobre a Verdade, tal é a extensão da 
Minha Misericórdia. 
Por favor, aguardem este dia com grande alegria, porque, 
então, os incrédulos vão, finalmente, perceber Quem Eu 
Sou. Eles serão sacudidos da sua apatia e cheios de 
espanto. 
O GRANDE ALERTA vai ajudar o mundo a lutar contra 
a maior apostasia de todos os tempos. Ao se virar 
para Mim durante estes 15 minutos de momento de 
solidão, pedindo-Me para perdoá-los, vocês serão 
preenchidos com o Dom do Espírito Santo. Em 
seguida, vocês devem se preparar para lutar para 
ajudar aos outros a cumprir seu futuro glorioso. 
Enquanto o GRANDE ALERTA acender a fé dos fiéis e 
converter muitos, haverá um grande número de pessoas, 
incluindo sacerdotes e altos membros do clero, que irão 
negar o que ocorreu. Eles vão levar muitos a se afastarem 
de Mim e por isso eles serão julgados severamente! A 
Iluminação da Consciência trará consigo um grande 
derramamento de amor sobre aqueles, cujos nomes estão 
contidos no Livro da Vida. Estas são as pessoas - incluído 
muitos incrédulos - que irão se converter e lutar para 
salvar seus irmãos e irmãs. 
Meu Tempo vai ser usado para trazer a Mim quem não Me 
conhece ainda, mas que ainda virá a Mim, quando 
testemunharem este grande evento. Eles Me 
reconhecerão, instantaneamente, e vão Me responder da 
melhor maneira que eles souberem. 
Todos esses eventos virão em breve e, quando as 
profecias, dadas ao homem desde o início, se desdobrar, 
elas vão fazer todo o sentido. Muitas das profecias, 
feitas no Livro do Apocalipse, foram escritas de uma 
forma, que as pessoas pudessem entendê-las através 
do uso de símbolos. A realidade é diferente, mas 
saibam disso: A Minha Intervenção vai mudar o 
mundo para sempre. Depois disso, aqueles que são 
Meus e que Me amam, Me ajudarão a trazer a Vida 
Eterna para bilhões. Seu Jesus  
 
1319. Com a sabedoria vem a capacidade 
de ver a Verdade 
Recebido quarta-feira, 21 de janeiro de 2015, 20:24 
 
Minha muito amada filha, a sabedoria é um Dom, dado ao 
homem pelo Poder do Espírito Santo. Todas as riquezas, 
os poderes e pedras preciosas recolhidas na Terra, o qual 
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o homem pode ganhar, ele não terá nada, se não possuir 
o Dom da sabedoria. 
Com a sabedoria veio a capacidade de ver a Verdade, que 
foi dada por Deus para a raça humana por meio dos 
profetas. Sabedoria, infelizmente, é uma coisa rara no 
mundo de hoje. Por sucumbir a todas as coisas criadas 
pelo homem e para o homem, vocês vão deixar de ver 
tudo o que está escondido por baixo das camadas 
sedutoras de vapores suaves, que cobrem o mundo, por 
causa da sua busca pelos prazeres de cada ato, cada 
palavra e estímulo espiritual, que não vêm de Deus. 
O homem nasce para o mundo nu, vulnerável e 
dependente de outros para alimentá-lo e vesti-lo. Ele 
nasce com um corpo e com uma alma, e ele vai deixar o 
mundo sem nada, incluindo as roupas que o revestem. O 
homem aprende com o homem, mas ele também deve 
aprender com a Palavra de Deus! Qualquer conhecimento 
extra pode ser um grande bônus, mas se usado 
imprudentemente, pode causar dor terrível para os outros. 
Se o conhecimento é usado com sabedoria, pode-se 
cumprir o Plano de Deus, para ajudar e alimentar seus 
filhos. 
A raça humana está sendo enganada sobre a Verdade. 
Este grande engano suga o conhecimento e o espírito 
humano seca. O pecado não é mais apenas aceita, mas é 
considerada uma virtude. A virtude, agora, é desvalorizada 
e, logo, a mera menção de Meu Nome em público, será 
considerado um crime. 
A influência do diabo distorce a mente humana e vira tudo 
de trás para frente. O diabo é a antítese de Deus, e assim, 
se Deus diz que algo está certo, então ele, o maligno, irá 
convencê-los de que é errado. O certo será considerado 
errado e uma má ação ou palavra será declarado ser o 
certo. Cada pecado, deplorável aos Olhos de Deus, será 
justificado e isso vai incluir todas as formas do mal. 
O pecado nunca será mencionado na nova igreja 
mundial, ainda por vir, e os atos praticados por 
aqueles, que desejam defender a Palavra de Deus, se 
tornarão ilegal. E assim, a sabedoria, um Dom de 
Deus, não existir na sua sociedade se a raça humana 
abraçar atos, que são condenados por Deus. 
Se o mundo lhes diz que a Palavra de Deus deve ser 
ignorada, e insistem para que vocês participem de ações 
que os levam ao pecado mortal, então Eu não posso 
salvá-los. O homem está sendo pressionado para aplaudir 
a toda lei astuta, que nega a Palavra de Deus, e os Meus 
inimigos são extremamente ágeis em alterar o curso da 
história. 
Todas as coisas boas, que derivam da fé Cristã, em breve 
desaparecerão, até chegar o dia, em que vocês serão 
perseguidos por receberem os Santos Sacramentos. Mas, 
para cada ato iníquo, realizado por aqueles, que Me 
desprezam, Deus derramará o Seu Espírito sobre os Seus 
próprios, para combater este mal. Se Ele não fizesse isso, 
haveria pouca esperança em recuperar Seus filhos das 
garras da escuridão. Satanás tem manifestado a sua 
influência em todos os cantos do mundo. Aqueles, que ele 
seduz, são os seus agentes dispostos, e tem prazer 
quando eles superam toda a oposição do povo de Deus, 
de modo a trazer o mundo de joelhos. Mas Deus, por 
causa de Seu Amor por vocês, vai garantir que a 
Sabedoria, concedida aos homens através do Poder do 
Espírito Santo, tornar-se-á a armadura, que Seus servos 
fiéis irão usar, para orientar as pessoas, para ficarem 
longe da fumaça de Satanás. 
A Luz de Deus vai brilhar intensamente sobre o Seu povo 
e sob Sua Proteção eles vão defender a Sua Palavra e 
trazer aos outros o Espírito de sabedoria. As almas, que 
verdadeiramente Me conhecem, serão atraídos pelo Dom 
da sabedoria de Deus, pois ela vai brilhar como o sol e 
trazer conforto a todas as pessoas de Deus, que serão 
desprezados quando eles professarem abertamente seu 
amor a Deus. 
O mal não vai, nem pode, superar o Dom da sabedoria, 
que Deus em breve legará a todos aqueles, que O amam. 
Então, nada estará no Caminho de Deus, pois Ele 

caminha à frente para reunir todas as nações em Seus 
Braços Amorosos e Seguros. 
A todas as religiões, a todas as almas, a todas as nações 
será dado o Dom da sabedoria. Mas, ele só pode ser 
recebido por aqueles, que realmente amam a Deus, pois 
somente através do seu amor a Ele, eles serão capazes 
de rezar por aqueles, que não querem ter nada a ver com 
Ele. Seu Jesus  
 
1320. Deus é onipresente - Ele está em todo 
lugar 
Recebido quinta-feira, 22 de janeiro de 2015, 20:20 
 
Minha muito amada filha, a apostasia tomou conta do 
mundo e espalha seus tentáculos em todas as religiões, 
que reconhece a Mim, Jesus Cristo, bem como aqueles, 
que reconhecem Meu amado Pai. 
Aqueles, que espalham apostasia, fazem-no de uma 
forma que não é aparente e impostores irão nutrir 
cuidadosamente as almas a aceitar uma falsa doutrina. 
Isto levará dois terços dos Cristãos a apostasia, e eles 
não estarão os mais sábios. Cada Lei de Deus será 
distorcida e apresentada como pertinentes para o 
mundo moderno. Tão persuasivos serão Meus 
inimigos, tão carinhosos e humildes na aparência, que 
eles vão convencer até mesmo os Meus seguidores 
mais leais e fiéis, que essas mudanças são aceitáveis 
aos olhos de Deus. 
Uma vez que um Cristão se afaste da Verdade, ele é 
culpado de aceitar mentiras. Logo depois ele vai aceitar a 
falsa doutrina e, em seguida, se afastará da Fé muito 
rápido. Quando for a hora certa, o homem da perdição vai 
convencer todos os Cristãos, que rejeitam a Verdadeira 
Palavra de Deus, para participarem de uma nova religião 
mundial. É assim que a Minha Igreja será crucificada. 
Mas, a Luz de Deus será derramada sobre os Cristãos e 
os Judeus, que em alta voz, inspirados por Enoque e 
Elias, vão pregar a Palavra de Deus. Estas serão as duas 
religiões, que serão alvo dos Meus inimigos e 
perseguidas, tratadas duramente, antes de serem 
proibidos de praticar sua religião em lugares públicos. 
Finalmente, eles irão assumir suas igrejas e templos. Mas, 
cobertos pelo fogo do Espírito Santo, eles vão espalhar a 
Palavra de Deus. Eles vão encontrar a coragem e a força 
para permanecerem fieis a Deus. 
Sacerdotes, fiéis à Verdade, continuarão com o Sacrifício 
diário, realizado em Meu Nome, e da forma como foi 
concebido para o ser. Os remanescentes em cada nação, 
que irão responder ao Espírito de Fogo, vão seguir a eles. 
O Poder de Deus nunca deve ser subestimado. Ele guiará 
os Seus próprios na sua marcha para a vitória. Ele tirará 
cada espinheiro, que vai bloquear seu caminho. Ele vai 
cobri-los com o seu Círculo de Proteção Celeste e 
preencher suas almas com sabedoria e Verdade. 
Deus é onipresente. Ele está em todo lugar e Ele tudo vê. 
O poder de Satanás é aterrorizante, mas ele não é 
onipresente. Ele só pode espalhar sua influência através 
das almas, que ele e seus companheiros conseguem 
enganar. O Poder de Deus pode se multiplicar, em cada 
parte do mundo, em um instante. Cada ação - boa, ruim 
ou indiferente - se faz através do livre arbítrio do homem, 
que é influenciado tanto pelo Espírito Santo ou pelo 
espírito do mal. 
O Poder de Deus prevalecerá e no Grande Dia do Senhor, 
Seus inimigos serão impotentes e através da Mão do Meu 
Pai, eles serão lançados no abismo. O maior castigo cairá 
sobre os servos sagrados de Deus, que pregam 
falsidades, porque eles foram abençoados com a 
Verdade, mas rejeitaram-na a favor de, deliberadamente, 
afastar almas para longe da Palavra de Deus; os pecados 
deles serão os piores de todos e por isso eles nunca verão 
a Face de Deus. 
Seu Jesus  
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1321. Mãe da Salvação: A influência do 
mundo secular é semelhante a de uma 
grande inundação 
Recebido domingo, 25 de janeiro de 2015, 14:40 
 
Meus queridos filhos, o Dom do Discernimento vem do 
Poder do Espírito Santo e não é dado facilmente. Ele deve 
ser conquistado. Ele só é dado para aqueles, que estão 
em união com Cristo e que estão livres de todas as 
distrações das tentações, colocadas diante deles pelo 
maligno. O maligno não pode enganar aqueles, que são 
abençoados com este Dom. 
Ai do homem que é enganado, porque ele vai se permitir 
ser levado pelas falsidades. O engano vem do próprio 
Satanás e daqueles que ele infesta. Quem não aceita a 
Existência de Jesus Cristo achará quase impossível 
resistir a fumaça de Satanás, que cega todos e cada um 
de vocês, que é culpado de permitir o pecado do orgulho 
devorá-lo. Cada servo sagrado de Deus, que se afasta da 
Verdade, vai levar todos aqueles ao erro, que estiverem 
sob sua orientação. Por isso, ele vai sofrer uma grande 
punição no Dia do Juízo. 
A influência do mundo secular é semelhante a de uma 
grande inundação, e almas, que lhe permitem mudar 
seu ponto de vista ou opinião da Palavra de Deus, vão 
se afogar. O engano é um instrumento do maligno e o 
seu foco principal é destruir a Igreja do Meu Filho na 
Terra, seduzindo aqueles dentro dela. Abram seus 
olhos para as novas mudanças, que serão 
introduzidas e que amaldiçoam o Nome de Deus! 
Nunca permitam que as falsidades influenciem o que Meu 
Filho lhes ensinou, porque Meu Filho nunca se desviou da 
Sua Palavra Escrita, nem vai fazê-lo! A Verdade vai 
sustentá-los durante as provações, que estão por vir, e 
que açoitarão a Igreja do Meu Filho na Terra. Preparem-se 
para estes tempos, porque eles estão quase sobre vocês! 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação  
 
1322. Deus Pai: Eu vou abraçar cada 
pessoa, raça, credo e religião 
Recebido domingo, 25 de janeiro de 2015, 15:45 
 
Minha querida filha, Minha Intervenção para abrir os olhos 
dos Meus filhos para o Amor do Meu amado Filho, Jesus 
Cristo, está se aproximando. 
Eu amo todos os Meus filhos e vou chamar cada homem, 
mulher e criança com idade superior a sete anos, para a 
Luz da Misericórdia do Meu Filho. Preparem-se para a 
Minha Intervenção, pois ela está mais perto do que vocês 
pensam e sejam gratos por este Grande Presente! A 
guerra espiritual, que estão testemunhando no mundo, se 
manifestou na Terra e a batalha vai surgir entre Meus 
inimigos, que tentam calar todos aqueles, que se recusam 
a ser arrastados para as falsidades, e aqueles, que não 
traem o Meu Filho. 
Quando a Mão da Minha Justiça cair, vai testar a fé de 
todos aqueles, que dizem que são do Meu Filho, e apenas 
aqueles, que estão dispostos a seguir a Cruz, 
permanecerão fortes o suficiente para proclamar a 
Verdade. Logo as teias de aranha serão tiradas e toda a 
extensão da sua herança será dadas a conhecer a vocês. 
Meus inimigos, em sua maior parte, rejeitarão essa 
Intervenção, e vão lutar até o amargo fim, para negar 
Jesus Cristo. 
Eu vou abraçar cada pessoa, raça, credo e religião para a 
Luz do Meu Filho e muitos vão vê-Lo. Como resultado, 
isso significará que muitos vão converter-se e pedirão o 
direito de viver a vida eterna na Glória do Reino do Meu 
Filho na Terra. 
Eu prometi que Meu Filho vai ocupar o Seu Lugar no Seu 
Trono e isso será concretizado. Aqueles, que não querem 
se tornar parte do Seu Reino, farão a sua escolha com 
base no seu livre arbítrio, que Eu dei a cada um de vocês. 
Eu, o seu amado Pai, Criador de tudo o que é e será, 
imploro que vocês não desperdicem o seu direito de 
primogenitura! Se fizerem isso, vocês serão devorados por 

Satanás, que é implacável, tanto quanto mentiroso, 
enganador e acusador ele é. Vocês estão recebendo um 
presente, que a nenhuma geração foi dada antes e rezem, 
para que a vocês serão dadas as Graças de aceitar Meu 
Favor. 
Venham para a Luz, pois se não o fizerem, então vocês 
vão ficar cegados pela escuridão por toda a eternidade! 
Isso rasgaria Meu Coração em dois, e Eu não desejo 
perder nenhum de vocês! 
Eu os abençoo. Eu os guio através desta Santa Missão, 
que é dada a vocês pela Santíssima Trindade, como foi 
predito. 
Seu amado Pai, Deus, o Altíssimo  
 
1323. Vocês Me amam segundo a Minha 
Palavra, ou não Me amam 
Recebido terça-feira, 27 de janeiro de 2015, 14:35 
 
Minha muito amada filha, a razão não desempenha 
nenhum papel na mente daqueles, que vão rejeitar 
ferozmente a Santa Palavra de Deus, incluindo aqueles, 
que estão contra Mim de qualquer maneira e aqueles, que 
não permanecem fiéis à Palavra, completamente. Você só 
pode dizer que é de Mim como um só corpo - não parte de 
seu corpo. Você não pode dizer que Me ama com apenas 
uma parte de você. Vocês Me amam segundo a Minha 
Palavra, ou não Me amam. 
Quando vocês Me traem, vocês fazem isso, justificando 
suas razões, quando aceitam mentiras sobre Quem Eu 
Sou, Que Eu Sou e o Que Eu disse. Assim como seus 
antepassados, vocês Me desprezarão e farão falsas 
acusações contra Mim. Vocês usarão a Minha Palavra de 
acordo com sua própria interpretação e depois acusarão 
os justos de serem injustos. Vocês vão açoitar-Me por sua 
traição ao Meu Corpo e infligir dor e sofrimento terrível 
sobre aqueles, que vocês acusaram de heresia em Meu 
Santo Nome. 
Razão será deixada de lado, enquanto todas as desculpas 
serão dadas para seguir um caminho na direção oposta à 
que foi esculpida para vocês pela Minha Morte na Cruz. 
Satanás é o grande acusador dos filhos de Deus e, 
quando presente nas almas daqueles que ele infesta, ele 
fará cada acusação contra os filhos de Deus, a fim de 
desacreditar a Minha Palavra. Ele vai enganá-los para 
torná-los ignorantes ao Amor, que Deus tem para vocês. 
Ele irá destruir cada grama de fé que vocês possuírem, se 
vocês se derem para ele. Ele vai tirar proveito da sua livre 
e espontânea vontade - um direito dado por Deus - e vai 
fazer com que vocês acreditem que podem viver uma vida 
sem Deus. Seu Jesus  
 
1324. Será quase impossível encontrar a 
Santa Bíblia 
Recebido quarta-feira, 28 de janeiro de 2015, 17:00 
 
Minha muito amada filha, Eu fui lançado ao deserto e Me 
sinto infeliz na Minha Dor, com a maneira em que o 
Cristianismo está sendo difamado no mundo. 
Minha Voz é apenas um sussurro no meio do rugido da 
besta e dos que Me desprezam. Essas vozes de 
descontentamento vão multiplicar e abafar a Palavra, que 
veio da Minha Vida. Hereges, pagãos, falsos videntes e 
profetas, traidores e amantes de ouro derretido vão 
levantar-se em uníssono a rebelar-se contra Mim. 
Aqueles, que seguem os Meus Passos, serão oprimidos e 
carregados com o peso da Minha Cruz e terão que escalar 
uma montanha íngreme, se quiserem manter tudo o que 
lhes foi ensinado por Mim. 
Será quase impossível encontrar a Santa Bíblia, antes que 
seja extinta. Serão feitas todas as tentativas de negar a 
Deus, até que a Palavra seja substituída pela doutrina da 
escuridão. Aqueles, que acreditam em Mim, seu Jesus, 
nunca devem sucumbir a qualquer coisa, que não vem de 
Mim! Só Eu os protejo contra danos e é só por Mim que 
vocês vão encontrar a Salvação Eterna. 
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Tenham cuidado com as falsas orações, que podem 
ser-lhes apresentadas, pois elas não são inspiradas 
pelo Espírito Santo e devem ser evitadas! Uma 
pequena palavra, uma pequena frase, ou uma simples 
omissão, aqui e ali, pode virar uma oração em uma 
falsidade. O mal é um assassino silencioso do espírito 
e não é fácil identificar, quando disfarçado como 
sendo a Verdade. É hora de eliminar as ervas 
daninhas do seu jardim e permanecer fiel a tudo o que 
Eu os ensinei, porque qualquer outra coisa é 
irrelevante e pode fazer com que vocês percam a sua 
fé. 
Fé em Mim e confiança em Minha Promessa de voltar, em 
Grande Glória, nunca deve ser esquecida, em favor da 
excitação dos falsos profetas, feiticeiros, pagãos e 
hereges! Meus inimigos estão trabalhando duro para 
enganá-los e a maioria deles estão perfeitamente 
conscientes a respeito de Quem Eu Sou, mas eles querem 
que vocês Me rejeitam, custe o que custar. Vocês devem 
manter-se como uma pequena criança e confiantes, 
quando Me chamarem e Eu vou levá-los ao longo do 
caminho para o Meu Reino. Eu vou proteger todos vocês, 
que confiam totalmente no Meu Amor e na Minha Santa 
Vontade. Só então posso intervir para tirar Meus inimigos 
e espalhar a Verdade, para que o novo mundo, que virá, 
possa ser habitado por cada filho de Deus. 
Confiança, fé, esperança e amor são importantes, se 
vocês quiserem encontrar a força para permanecerem ao 
Meu Lado. Amor por Mim, sem condições, irá trazer-lhes 
grandes Graças ao longo da sua jornada para o Meu 
Reino Glorioso - o mundo que não terá fim. 
Seu amado Jesus  
 
1325. Enoque e Elias não estarão presente 
em forma humana 
Recebido quinta-feira, 29 de janeiro de 2015, 21:30 
 
Minha muito amada filha, serão os Católicos Romanos e 
os Judeus, que irão enfrentar a maior oposição, nos 
próximos tempos. Eles vão sofrer discriminação, oposição 
e ódio, quando a apostasia envolver a Humanidade. 
Quando o maligno engana o mundo a rejeitar a Palavra de 
Deus, falsidades devorarão as mentes dos filhos de Deus 
e suas vozes serão silenciadas. 
Estas duas testemunhas dentre eles, que são fortes o 
suficiente para espalhar o Fogo do Espírito Santo, 
continuarão a proclamar a Verdade, até o Grande Dia do 
Senhor descer sobre a Humanidade. Os espíritos de 
Enoque e Elias vão inundar as suas almas e eles vão 
causar indignação, quando apresentarem testemunho de 
Deus, da Verdade e da Vida, que bilhões irão rejeitar. 
Conforme predito, estas duas testemunhas serão 
oposição e vão lutar contra elas, mas ai do homem que 
tentar destruí-las, porque Deus punirá os Seus inimigos, 
para permitir que estas duas testemunhas mantenham a 
chama do Seu Amor vivo em um mundo, que será coberto 
pela escuridão da apostasia. 
Enoque e Elias não estarão presentes na forma humana, 
mas saibam isso: Eles estarão presentes no espírito 
dessas duas testemunhas e será através dos seus 
sofrimentos, que Deus vai resgatar os que estão cegos 
para a Verdade. 
Não tenham medo da Verdade, temam só aqueles, que 
estão tão cheios de ódio por Mim, Jesus Cristo, e que se 
vergarão a cada ato mau, a fim de manterem estas duas 
testemunhas em silêncio! Mas, eles não terão sucesso, 
porque o Fogo do Espírito Santo vai derramar das suas 
bocas como uma espada e penetrar nos corações 
daqueles, que estão mais necessitados da Misericórdia de 
Deus. Então, quando chegar o momento, estas duas 
religiões serão proibidas e os que se atreverem a 
praticá-las abertamente, serão acusados de cometer 
um crime. Queimados até o chão, os Templos se 
tornarão montes de cinzas e o mundo vai se divertir 
com a destruição dos Fiéis de Deus e celebrar a sua 
morte. 

Depois disso, o som da Voz de Deus será ouvido em 
todos os cantos do mundo e das cinzas surgirá o Novo 
Começo, a Nova Jerusalém, um novo mundo puro, sem 
pecado. Seu Jesus  
 
1326. Logo os céus irão dividir e o Fogo do 
Espírito Santo estará sobre vocês 
Recebido quarta-feira, 4 de fevereiro de 2015, 20:06 
 
Minha muito amada filha, o ódio contra todas as coisas 
boas que vêm de Deus, incluindo Sua Santa Palavra, é 
intenso neste momento. O amor nos corações dos 
homens, que está naturalmente presente na alma de cada 
criança que nasce no mundo, se tornou frio nos corações 
da Humanidade. 
Caridade e amor um pelo outro evaporou-se e, como 
predito, o homem vai se voltar contra seu irmão, irmã, pai, 
mãe e contra o próximo, como a batalha final para as 
almas atingir o seu auge. Os bons, mansos e humildes 
serão pisados e aqueles, com malícia e falta de amor em 
suas almas, vão intimidar aqueles, que se atreverem a 
falar a Verdade. 
Meu Pai, por cujo Santo Comando Eu falo para o mundo, 
Me instruiu a emitir esta advertência. Preparem-se para 
enfrentar-Me, porque em breve os céus irão se dividir e o 
Fogo do Espírito Santo estará sobre vocês! Aqueles, com 
corações ternos e cujas almas estão cheias de amor para 
com os outros, serão recompensados com os Dons que 
Eu vou levar Comigo naquele dia. Aos outros Eu digo isso: 
Para cada ato, palavra ou ação má, que vocês serão 
culpados e para a dor que infligiram aos outros, vocês vão 
experimentar a dor das suas iniqüidades, como vejo 
através dos Meus Olhos. Muitos ficarão chocados, quando 
virem o estado das suas almas, Eu lhes peço que não 
tenham medo! Simplesmente confiem na Minha 
Misericórdia! Não estou vindo para punir ou julgá-los, mas 
para despertar dentro de vocês o amor a Mim, que 
perderam. 
Venham todos, o momento da Intervenção de Deus está 
próximo, e aqueles que prepararem as suas almas, 
através do ato de reconciliação e Confissão, serão 
poupados da dor da purificação. Seu Jesus 
 
1327. Eu Sou o seu único consolo real em 
um mundo, que é contra Mim 
Recebido sábado, 7 de fevereiro de 2015, 21:37 
 
Minha muito amada filha, Minha luta para trazer a paz a 
todos os filhos de Deus, e levar todas as pessoas para a 
glória do Novo Céu e da Nova Terra, está se 
intensificando. Eu vou lutar até o fim, para salvar a 
Humanidade da maldade, que foi infligida pelo Meu 
adversário. 
Eu peço a todos vocês, que Me amam e defendem a 
Minha Palavra, permanecerem fortes em face do ódio, que 
terão que testemunhar contra a Minha Santa Palavra! Se 
vocês rejeitarem a Minha Palavra, então estarão 
rejeitando a Mim. Vocês terão falhado em entender o 
significado da Minha Morte na Cruz. 
Viver uma vida em Mim requer grande coragem e 
resistência, porque vocês nunca serão deixados em paz, 
quando professarem, abertamente, sua fé em Mim. 
Eu Sou o seu único consolo real em um mundo que é 
contra Mim. Eu Sou a sua salvação em tempos de águas 
turvas. Eu Sou A própria Vida e todas as coisas que são 
boas, vêm de Mim. O mal, de qualquer forma, não pode vir 
de Mim, pois isso é impossível. Até que o mundo aceite 
que Satanás existe, eles nunca vão aceitar a Existência de 
Deus. 
Satanás e todos os anjos caídos, expulsos do Céu por 
Meu amado Pai, criam ódio nas almas daqueles, que 
permitem ao pecado estrangulá-los. É através do pecado 
do orgulho, que todos os outros pecados emanam. O 
orgulho foi a queda de Lúcifer. O orgulho é o pecado, pelo 
qual o homem se alinha com o maligno. O orgulho será a 
queda da Humanidade. 
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Me amar, vocês devem fazê-lo sem condição, e isso 
não é uma tarefa fácil. Me amar significa aderir à 
Palavra de Deus. Se vocês desviarem-se disso, o seu 
amor por Mim vai murchar, até que, finalmente, vocês 
vivam por suas próprias regras.  
Seu Jesus  
 
1328. O espírito do mal é mais poderoso do 
que a vontade do homem 
Recebido domingo, 8 de fevereiro de 2015, 20:31 
 
Minha muito amada filha, como o Espírito Santo 
permanece através dessas Mensagens, a Minha Palavra, 
como foi durante Meu Tempo na Terra, se espalha como 
um relâmpago. A velocidade com que o Espírito Santo se 
espalha, está além da compreensão do homem mortal. E, 
como o Paráclito, através do Poder de Deus, engole as 
almas de todos aqueles com humildade em seus 
corações, o espírito do mal seguirá, em todos os lugares 
onde Ele está Presente. 
O espírito do mal é mais poderoso do que a vontade do 
homem, mas é impotente contra os filhos de Deus, que 
colocam toda a sua confiança Nele. O espírito do mal 
sempre terá um motivo: enganar. Satanás, o grande 
enganador, usará o orgulho dentro da alma, para 
convencer o homem de que seu raciocínio falho pode ditar 
o que é certo ou errado. A vítima vai acreditar que ela está 
no controle de seu próprio destino e, portanto, sua fé, a 
pouca que ela possa ter, será secundário. 
A liberdade de consciência pode levar almas fracas 
rejeitar a Existência de Deus. Outras almas, que aceitam a 
Existência de Deus, vão permitir que as suas opiniões 
pessoais ditem a sua própria interpretação de Quem é 
Deus e como Deus responde aos pecadores. De qualquer 
forma, elas vão rejeitar a Autoridade de Deus em favor do 
que elas querem acreditar. Seu orgulho as vai levar a sua 
queda. 
O diabo é muito astuto e vai dizer a essas almas: 
"façam o que sua consciência diz" e convencê-las a 
dar precedência sobre a Palavra de Deus. Oh, quão 
facilmente manipulado é o homem, que, por causa do 
pecado, é vítima de tal engano! Venha, Eu digo, quem 
é você, para decidir que sabe mais sobre Mim, do que 
Eu lhes ensinei? Meus Ensinamentos são claros, 
precisos e nunca dispensáveis. Se vocês não podem 
confiar na Palavra de Deus, então não podem amá-Lo 
verdadeiramente. É por seu livre arbítrio, que vocês 
escolhem em que acreditar. Mas o homem, que 
distorce a Palavra de Deus, para se encaixar 
perfeitamente em sua própria opinião sobre a Minha 
Palavra e para atender às suas próprias necessidades, 
é o homem, que vai sucumbir à tentação do maligno. 
Em todos os lugares onde a Minha Palavra for mantida, o 
diabo vai pairar esperando devorar almas, que valorizam 
os seus próprios pontos de vista e opiniões sobre a 
Palavra de Deus. Todo homem, que se mantém firme à 
Verdade, vai enfrentar provações terríveis pelo enganador, 
que nunca cessará em seus esforços, para levá-lo ao erro. 
Assim, em todos os lugares onde o Espírito Santo abre 
suas Asas, o espírito do mal vai acompanhar cada passo 
do caminho. Implacável, frustrado e determinado, ele vai 
atormentar as almas, que foram abençoadas pelo Poder 
do Espírito Santo. 
Vocês não vão encontrar o espírito do mal tentando mexer 
com as almas, que ele já conquistou, pois ele não tem 
necessidade delas. Um homem que Me ama e segue a 
Palavra de Deus, é vulnerável, porque ele significa o 
prêmio mais procurado. Vocês nunca devem acreditar, 
porém, que vocês são fortes o suficiente, para resistir a 
tais ataques à sua fé, porque cada um de vocês é um 
pecador. E como pecadores, a menos que vocês limpem 
as suas almas por meio da reconciliação em uma base 
regular, vocês também vão trair-Me, porque vocês não 
vão ser fortes o suficiente para suportar por si mesmos a 
pressão para negar-Me. 
Nunca se esqueçam que Eu lhes avisei! Vocês estão no 
meio da maior batalha espiritual de todos os tempos! Só 

os mais aptos, os mais fortes e as mais puras das almas 
irão sobrevivê-la. Seu Jesus  
 
1329. Mãe da Salvação: Rezem pela 
proteção da Igreja do Meu Filho na Terra 
Recebido terça-feira, 10 de fevereiro de 2015, 14:36 
 
Meus queridos filhos, é importante que todos vocês rezem 
as Cruzadas de Orações e Meu Santíssimo Rosário como 
parte das suas orações diárias. Vocês podem escolher 
quaisquer orações que quiserem selecionar, não é 
necessário rezar cada Oração (das Cruzadas de Orações) 
cada dia, mas sim aquelas que estão de acordo com o seu 
desejo. Meu Santíssimo Rosário deve ser rezado, 
diariamente, contra a influência do maligno! 
A oração lhes traz mais para perto de Deus e protege as 
almas de todos aqueles que solicitam a ajuda do Meu 
Filho, contra o poder do enganador. A oração é a maior 
arma contra o mal e nunca subestimem o poder que ela 
produz! 
Rezem pela proteção da Igreja do Meu Filho na Terra e 
peçam ao Meu Filho para conceder Misericórdia a todos 
que tentam crucificá-la! Esta Igreja - o Corpo e o Templo 
do Meu Filho - é o caminho através do qual toda a glória 
será dada a Deus. Os Ensinamentos, a Palavra e a 
Eucaristia, que é o Corpo e o Sangue do Meu Filho, Jesus 
Cristo, são Dons, dados a Humanidade, para a salvação 
das almas. Vocês devem defender a Verdade e preparar-
se para aceitar a Misericórdia do Meu Filho! 
Eu peço que rezem pelas almas, que refutam a Verdade e 
que implorem ao Meu Filho para que derrame Sua 
Misericórdia sobre essas almas. Meu Filho é a Vida. Toda 
a Vida vem Dele. Rejeitem o Meu Filho, e vocês não vão 
receber a vida no Seu Reino por vir. 
Meu Filho Me pediu para interceder por suas orações, 
para as almas daqueles, que vão rejeitá-Lo. Ele vai 
ouvir as orações, que vocês oferecerem para todos os 
seus entes queridos e para aqueles, que não serão 
capazes de aceitar a Luz, quando brilhar como um 
farol e abranger a Humanidade. 
As almas, que estão acesas com o amor e a humildade 
necessária, para receber Meu Filho, vão se alegrar. 
Aqueles com a escuridão em suas almas, fugirão a Luz, 
pois eles vão achar doloroso ver a Verdade. Rezem com 
todos os seus corações para as almas, que necessitam 
mais a Misericórdia do Meu Filho, agora e todos os dias a 
partir de agora! 
Sem as suas orações, muitos estarão perdidos e eles 
consumir-se-ão na eternidade pela companhia do Meu 
Filho, mas Ele não estará em lugar algum para eles O 
encontrarem. 
Deixo-lhes com o Meu amor, Minha proteção e Minha paz. 
Por favor, respondam ao Meu chamado para a salvação 
das almas! 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação  
 
1330. Eu posso somente revelar tanta coisa 
para vocês, antes de Eu separar as ovelhas 
dos cabritos 
Recebido quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015, 15:16 
 
Minha muito amada filha, muitos cuspiram na Minha Face, 
Me amaldiçoaram e Me negaram durante o Meu Tempo 
na Terra, e eles continuam a fazê-lo até hoje. 
Cada Presente, que foi dada à Humanidade através de 
videntes, visionários e profetas de Deus, foi rejeitado pela 
maioria. Em breve, a Chama da Verdade será difícil para o 
homem encontrar, embora possam procurá-la. Meus 
inimigos vão se alegrar e comemorar, pois Minhas 
Testemunhas na Terra serão jogadas no chão e 
pisoteadas. Oh, quão ingratos são os corações frios dos 
homens, e quão pouco amor têm para Mim! 
Meu castigo é iminente e Eu vou separar aqueles, cujo 
amor por Mim permanece vivo, das almas que Me 
rejeitam. Minha Intervenção será rápida e ai do homem 
que Me amaldiçoa, pois Eu o cortarei do Seio do Meu 
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Sagrado Coração, e ele vai ficar andando entre as bestas, 
que vagueiam pela Terra, buscando as almas que 
anseiam, para que podem destruí-las! 
Hoje o seu Senhor falou, e hoje é o dia em que as 
mudanças, como preditas, terão início. Minha Misericórdia 
será mostrada a vocês em grandes torrentes, mas depois 
disso, vocês vão escolher o seu próprio destino. Aqueles, 
que têm permitido o ódio a apodrecer em suas almas, vão 
rejeitar-Me completamente. Aqueles, com almas tíbias, 
não terão as Graças para permanecerem fieis a Mim, e 
eles, também, irão rejeitar Me. 
Eu lhes dei a Palavra, a Verdade, e muitos Me 
amaldiçoaram por causa disso. Só há tanto, que Eu posso 
dar-lhes antes do Grande Dia. Agora, peguem o que Eu 
lhes dei, e lembrem-se de cada Palavra, porque o Meu 
Tempo está próximo e Eu posso somente revelar tanta 
coisa para vocês, antes de Eu separar as ovelhas dos 
cabritos. 
Aqueles, que Me amaldiçoaram, serão amaldiçoados. 
Aqueles, que acreditam em Mim, terão a Vida Eterna. 
Sofram em Meu Nome, e Eu os exaltarei no Meu Reino 
por vir. 
O Dia da Primeira Ressurreição está chegando e aqueles, 
que não Me aceitarem, vão ser lançados para fora, por 
toda a eternidade. Minha Ira é grande neste momento e se 
vocês pudessem testemunhar as almas cinzas e escuras, 
daqueles com corações mornos, fariam com que vocês 
chorassem. Infelizmente, a maioria das almas estão em 
trevas e se vocês pudessem ver isso, vocês morreriam de 
choque, tal é o estado das almas da Humanidade! 
Seu Jesus  
 
1331. A oração aterroriza o maligno 
Recebido quinta-feira, 12 de fevereiro de 2015, 18:00 
 
Minha muito amada filha, peço a todos os Cristãos, em 
todas as partes do mundo, para aumentarem o tempo que 
passam em oração, para poder derrotar o pecado, que 
estrangula o mundo e que traz sofrimento e todo o tipo de 
dificuldades que traz atrás de si. 
O pecado pode ser destruído através da oração. A oração 
é a arma mais poderosa contra o mal e quanto mais vocês 
se viram para Mim, o seu Jesus, mais Eu posso derrotar o 
Meu adversário. Enquanto Eu não fizer quaisquer 
exigências a vocês, o que afeta os seus corações, só peço 
que vocês Me chamem, para ajudar os pecadores a fim de 
evitar a maldade, que pode surgir dentro dos seus 
corações, a qualquer momento. 
O poder de Satanás está em um ponto, em que os que 
não têm fé ou crença em Deus, são facilmente 
manipulados por ele. Ele incita-os e tenta-os em todas as 
oportunidades. O homem, nos olhos de Satanás, é um 
reflexo do espelho de Deus, Que criou o homem à Sua 
Própria Imagem. Satanás odeia cada ser humano com 
uma intensidade, que tiraria o seu fôlego. É só o homem, 
que está alerta para suas táticas, que pode ver a Verdade, 
quando o mal assume muitas formas. Só o homem, que 
está aberto à Palavra de Deus - que O ama e O conhece - 
pode afastar a influência do enganador, através do poder 
da oração. 
A oração aterroriza o maligno e enfraquece o poder, que 
ele detém sobre a Humanidade. A oração é mais 
poderosa do que uma espada, que é usada numa batalha, 
pois não se limita a ferir o inimigo, mas o destrói.  
Seu Jesus  
 
1332. Minha Missão, para salvar a 
Humanidade, está quase concluída 
Recebido sexta-feira, 13 de fevereiro de 2015, 18:00 
 
Minha muito amada filha, pelo Poder da Santíssima 
Trindade Abençoada, Eu declaro que os tenho dado a 
Verdade. Eu enchi os seus corações e almas com os 
Dons prometidos para a Humanidade, através do Livro da 
Verdade. 

Agora, peguem o Meu Dom da Verdade, juntamente com 
todos os outros Dons, dados a vocês através desta 
Missão, e aceitem-nos com gratidão! Vivam a Palavra de 
Deus! Aceitem estas Mensagens e vivam suas vidas de 
acordo! 
Minha Missão para salvar a Humanidade está quase 
concluída. Meus Remanescentes foram formados. 
Vocês receberam os Dons do Selo do Deus Vivo, a 
Medalha da Salvação e as Cruzadas de Orações. Eles 
serão sua armadura contra o Meu adversário. Eu vou 
falar com vocês apenas periodicamente e através dos 
Remanescentes a partir de agora. Vocês estão prontos 
para pegar a sua armadura, para lutar e manter a 
Minha Palavra viva, em um lugar de desolação. 
Meu Plano é garantir que todos vocês espalhem a Minha 
Palavra e contemplem o que Eu lhes dei. Eu nunca 
abandonarei Minha Missão final, porque isso é impossível. 
Sejam pacientes e confiem em Mim, completamente! 
Estas Mensagens vão lhes trazer grande conforto e 
consolo em dias de grandes provações espirituais. Sejam 
gratos por Minha Misericórdia! 
O Espírito Santo vai guiar e protegê-los e Eu vou dar-lhes 
o conforto que precisarão, para suportar as dificuldades, 
que irão enfrentar nos próximos tempos. 
Obrigado, Meus pequeninos, por aceitar a Minha 
Intervenção! Agora cabe a vocês espalhar a Verdade. 
Eu os amo, Eu os acalento e Eu desejo o Grande Dia 
do Senhor, quando Eu unirei o mundo e os levarei 
para o Meu Novo Reino na Terra. 
Eu os abençôo, e dou-lhes a coragem, a sabedoria, o 
conhecimento e as Graças, para continuarem a Minha 
Missão na Terra. 
Seu amado Jesus, Salvador e Redentor de toda a 
Humanidade  
 
1333. Mãe da Salvação: Coragem, Meus 
queridos filhos, tudo está nas Mãos do Meu 
Filho 
Recebido terça-feira, 17 de fevereiro de 2015, 17:00 
 
Meus queridos filhos, lhes foram dadas as Orações, os 
Dons e a armadura para avançarem para a frente, na 
preparação para a Segunda Vinda do Meu precioso Filho, 
Jesus Cristo. 
Seus Remanescentes foram formados e vão continuar a 
crescer em todo o mundo, para que as almas possam ser 
salvas. Será durante os tempos, que temos pela frente, 
que os Remanescentes de Deus, em todos os cantos do 
mundo, vão manter a Verdade de Sua Santa Palavra. 
Abençoados pela graça do Espírito Santo, os 
Remanescentes, por meio das suas orações e sacrifícios, 
acalmarão a Ira de Deus, quando o Grande Dia do Senhor 
descer sobre o mundo. 
Nunca se esqueçam que Deus ama a todos, e por causa 
da oposição, que será mostrada para os filhos de Deus, 
vocês não vão achar que é fácil manterem-se fieis à 
Palavra. 
Os Remanescentes de Deus, independentes de credo ou 
nação, se unirão nos próximos dias, quando toda menção 
da Santa Palavra será suprimida. Deus irá comunicar a 
vocês por esta Missão, quando precisarem de conforto, 
para que Ele possa derramar sobre vocês as Graças 
necessárias, para sustentar a sua fé. 
Coragem, Meus queridos filhos, tudo está nas Mãos do 
Meu Filho, Que vai procurar cada alma, incluindo os mais 
endurecidos entre vocês. Meu amor por vocês é eterno e 
Eu desejo que vocês usem todos os Dons, dados a vocês 
através dos Santos Evangelhos e através dessas 
Mensagens, para a salvação das almas. 
Deus nunca abandonará Seus Remanescentes e será 
através dos seus grupos de oração e de todos os outros 
grupos de orações, que são derivados das Minhas 
comunicações com o mundo, através de outras missões, 
que as almas podem e serão salvas. 
Confortem-se uns aos outros, em tempos de provações 
espirituais e Deus irá guiá-los em cada passo do caminho! 
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Eu, a Mãe da Salvação, permanecerei a sua protetora e 
Eu vou atender a cada pedido, que vocês fizerem de Mim. 
Eu permanecerei ao seu lado, até o Dia em que Meu Filho 
retornará, para recuperar Seu Reino na Terra. 
Obrigada por responder com fé, esperança e confiança, 
ao Meu chamado e ao do Meu Filho! 
Sua amada Mãe, Mãe da Salvação  
 
1334. Meus fiéis servos sagrados, que 
mantenham-se fiéis à Minha Palavra, vão 
levantar-se e orientá-los 
Recebido quarta-feira, 4 de março de 2015, 22:12 
 
Minha muito amada filha, Minha Voz foi suprimida pelo 
espírito das trevas, em um momento, em que a 
Humanidade precisa mais de Mim. 
A batalha espiritual é feroz e está a ser combatida por 
Meu Reino contra as forças do mal. No entanto, muitas 
pessoas esquecem-se desse fato, pois o espírito do mal 
está derramando uma nova doutrina falsa, que, na 
aparência, será vista ser popular, admirada, acolhida e 
aplaudida por aqueles, que professam a falar a Minha 
Palavra, mas que não é de Mim. 
O maligno é cuidadoso, astuto e tortuoso, e por isso, 
quando os seus agentes apresentarem uma nova 
abordagem aos Meus Ensinamentos, vocês podem ter a 
certeza que eles vão aparentarem-se de uma forma 
admirável, parecendo serem justos. O poder dos Meus 
inimigos estrangula a fé do Meu povo, e eles não vêem o 
que está sendo colocado diante deles. 
A confusão não vem de Mim. Minha Palavra é clara, Meus 
Ensinamentos infinitos. A Humanidade abraçou o 
humanismo e o ateísmo como um substituto de Mim. Eu 
fui descartado e Minha Palavra é tolerada apenas em 
algumas partes, enquanto as outras partes foram 
distorcidas para atender às necessidades dos pecadores, 
que querem justificar as suas iniqüidades. Eles podem 
tolerar heresia entre si, mas Eu Estou vendo tudo e Eu 
vou julgar os Cristãos pela forma como rejeitaram a Minha 
Palavra e pelas ações que eles abraçam, que são contra 
Mim. 
Os Cristãos estão sendo rapidamente condenados no 
mundo e eles vão sofrer grandes dificuldades, por causa 
do ódio que existe no mundo contra Mim. Eu Sou 
desprezado por aqueles, que um dia Me conheceram, mas 
que agora Me rejeitam. Eu Sou apenas tolerado por 
aqueles, que sabem Quem Eu Sou, que eliminam alguns 
dos Meus Ensinamentos, porque a Verdade os torna 
desconfortável. 
Eu fui evitado por muitos durante o Meu Tempo na Terra 
e, especialmente, por aquelas almas orgulhosas, que 
conduziram Meu Rebanho nos templos. Eles pregaram a 
Palavra de Deus, mas não gostaram de ouvir a Verdade 
dos Meus Lábios, o Verdadeiro Messias. 
Hoje existem servos desleais a Mim, que não conseguem 
aderir à Verdade. Muitos deles não aceitam mais a Minha 
Santa Palavra, que, como as águas de uma nascente, 
permanece cristalina. Eles têm enlameado a água, que 
brota do Espírito Santo, e almas inocentes vão bebê-la. A 
Verdade será distorcida e muitos serão forçados a engolir 
a doutrina da escuridão, que vai brilhar intensamente, 
como uma estrela deslumbrante. Esta nova doutrina falsa 
não terá nada a ver Comigo e apenas aqueles, que 
acreditam no Santo Evangelho, e que se recusam a se 
desviar dele, vão encontrar a Vida Eterna. 
Eu vim para trazer-lhes a Verdade, para salvá-los, e vocês 
Me crucificam por isso! No entanto, através da Minha 
Morte na Cruz, Eu venci a morte. Tudo o que fiz foi por 
vocês e tudo o que vem da Minha Vitória sobre a morte, 
será seu. A vida do corpo se tornará seu, quando 
acreditam em Mim, e sua alma viverá para sempre. 
Rejeitem-Me antes da Minha Segunda Vinda, e vocês não 
estarão prontos para receber-Me! Se vocês abraçarem 
mentiras, embora saibam a Verdade da Minha Palavra, 
vocês cairão no desespero. E agora, Eu Sou para ser 
crucificado mais uma vez, e, desta vez, haverá pouca luta 

pelo Meu Corpo - Minha Igreja - porque vocês terão Me 
abandonado quando chegar o momento da Minha Vinda, 
no Grande Dia. Vou ser esquecido e o impostor será 
idolatrado, adorado e saudado como a realeza, enquanto 
Eu estarei na sarjeta, sendo pisoteado. 
Somente pelo Poder do Espírito Santo, Meus verdadeiros 
seguidores serão capazes de suportar esta batalha pelas 
almas e Eu Estou dando-lhes toda a Graça para abrir os 
seus olhos para a Verdade e impedi-los de serem 
devorados pelo engano. 
Meus fiéis servos sagrados, que se mantém fiéis à 
Minha Palavra, vão levantar-se e orientá-los no 
caminho da Verdade. Estes Meus bravos servos 
sagrados receberão Graças extraordinárias, para 
permitir que Cristãos vejam, claramente, a diferença 
entre o certo e o errado. Animem-se, todos vocês, e 
saibam que estas Graças estão sendo derramadas 
sobre estes Meus servos, pois sem a sua liderança, 
vocês teriam dificuldades para proclamar a Verdade. 
Eu amo todos vocês. Eu nunca os abandonarei. Chamo-
lhes a Mim e exorto-os a rezar Minhas Cruzadas de 
Orações, para receber as Bênçãos, que são necessárias 
para esta jornada pela frente. O Espírito Santo repousa 
sobre vocês e vocês serão preenchidos com cada 
possível Dom, para sustentar a sua devoção a Mim. 
Chamem-Me sempre para ajudá-los, para dar-lhes 
coragem, força e capacidade de tratar seus inimigos com 
amor e compaixão, o que é necessário se vocês estão a 
tornar-se um verdadeiro discípulo Meu! Amar Meus 
inimigos não significa, porém, vocês aceitarem a heresia! 
Peço também que vocês se recusem a se envolverem em 
qualquer tipo de ódio em Meu Santo Nome! 
Proclamem a Minha Palavra! Não há necessidade de 
defendê-la. 
Seu amado Jesus Cristo, Salvador e Redentor de toda a 
Humanidade  
 
1335. Nunca antes, desde Minha 
Crucificação, o Cristianismo suportou 
tamanha perseguição 
Recebido quarta-feira, 6 de maio de 2015, 22.31 
 
Minha muito amada filha, Minhas Lágrimas fluem em 
grandes torrentes, neste momento, como a Santa Palavra 
de Deus está sendo dilacerada. 
 
O amor por Mim, Jesus Cristo, se dissipou e o espírito da 
Minha Igreja está secando e, em breve, ele vai se tornar 
apenas um deserto. Ele vai ser desprovido de vida e 
somente os verdadeiros fiéis dentro da Minha Igreja irão 
manter o coração do Meu Amor batendo de forma 
constante, enquanto todo o resto, o que o rodeia, vai 
tornar-se desidratado e toda a vida será sugada dele. 
 
Nunca antes, desde Minha Crucificação, o Cristianismo 
suportou tamanha perseguição, por causa do desprezo 
contra a Palavra de Deus. 
 
Tudo o que é considerado sagrado no Reino do Meu Pai 
Celestial, está sendo dizimado pelo homem, cujo coração 
não sente mais amor por seu Criador, Deus o Altíssimo. 
Aqueles, que permanecem fiéis a Ele, e que O amam e 
que prenderem-se a Ele, vão sentir a Sua Dor dentro dos 
seus corações, como uma espada, que perfura e inflige 
um sofrimento terrível, mas que não vai matar. Porque 
aqueles, com verdadeiro amor a Deus, não serão capazes 
de separar-se Dele, porque eles estão ligados a Ele por 
um cordão umbilical, que não pode ser cortado. 
 
Deus, através da Sua Misericórdia, irá destruir Seus 
inimigos que tentam roubar as almas daqueles, cujos 
nomes estão contidos no Livro da Vida. Meu Tempo está 
quase sobre vocês. 
 
Nunca percam a esperança ou desesperem-se, quando 
testemunharem o trabalho dos Meus inimigos e a 
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velocidade, com que os seus maus caminhos ardilosos 
são aceitos por almas inocentes! Eu Sou, em primeiro 
lugar, um Deus de muita Paciência e Minha Misericórdia 
será derramada sobre a raça humana em abundância, em 
meio de chamas do Meu Amor. Estas chamas irão incutir 
uma renovação da fé em Mim por aqueles, que se 
afastaram de Mim, assim como eles vão destruir Satanás 
e cada demônio e anjo caído, que detêm reféns aquelas 
almas, que pertencem a Mim, mas que se separaram de 
Mim. 
 
Meu Tempo vai chegar, mas não antes que o mundo veja 
os sinais preditos no Livro do Apocalipse e no Livro da 
Verdade. Não tenham medo de Mim! Preparem-se para 
Mim! Rejeitem as falsas promessas, feitas por Meus 
inimigos! Permaneçam fiéis, sempre, à Minha Palavra! 
Meus inimigos não terão parte no Meu Reino. Meus 
amados fiéis, incluindo aqueles, que chamarem a Mim 
durante do GRANDE ALERTA, nunca morrerão. Porque 
deles é o Reino Novo - Meu Reino - o Único prometido a 
Mim, o Messias, o Rei de todos os tempos - um mundo 
sem fim. 
 
Este pode ser um momento de confusão, divisão, tristeza 
e um anseio por aqueles, que Me representam nesta 
Terra, para anunciar a Verdade. Mas saibam disso: Eu 
sou a Verdade. A Verdade nunca morre. Meu Reino é 
eterno e vocês, Meus amados filhos, pertencem a Mim. 
Venham! Fiquem perto de Mim! Eu vou levá-los para sua 
herança legítima. Confiem em Mim! Ouçam-Me através 
destas Mensagens - o Livro da Verdade! É o Dom de 
Deus para vocês, para que nunca esqueçam a Minha 
Promessa de vir a julgar os vivos - os que estiverem vivos 
na Terra, bem como aqueles, que morreram em Meu 
Favor. 
 
Eu vou mostrar sinais de todo tipo em todo o mundo, 
agora. Aqueles, que são abençoados com o Dom do 
Espírito Santo, saberão que eles foram enviados para 
vocês pelo Comando do Meu amado Pai. 
 
Vão em paz! Escutem-Me somente através destas 
Mensagens, nestes tempos! 
 
Eu amo muito todos vocês e Eu elegi vocês como Meus. 
Que nenhum homem tente de roubar uma única alma de 
Mim, porque ele vai sofrer tormento eterno por seus atos. 
 
Seu Jesus 
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A continuação das mensagens de JESUS 
você encontrará sempre atualizada  
na internet, neste site: 
 
WWW.JESUSFALA.ORG 
 
 
Anexo: 
- Cruzada de Orações 
- Ladainhas “Jesus à Humanidade” 
- Como lidar com o Santíssimo Sacramento 
- O Terço da Divina Misericórdia 
- Sobre o Terço (tradicional) 
- A história de GARABANDAL 
- Como preparar-se para uma boa confissão 
 
Outras línguas: 
Você pode encontrar o LIVRO DA VERDADE também 
nestes línguas em PDF gratuitamente: 
 
English / Inglés / Inglês / Englisch: 
http://www.jesushabla.org/downloads/The_book_of_truth_
Vol1.pdf 
http://www.jesusfala.org/downloads/The_book_of_truth_Vo
l1.pdf 
 
Spanish / Español / Espanhol / Spanisch: 
http://www.jesushabla.org/downloads/El_Libro_de_la_Verd
ad_Vol1.pdf 
http://www.jesusfala.org/downloads/El_Libro_de_la_Verda
d_Vol1.pdf 
 
 
Portuguese / Portugués / Português / Portugiesisch: 
Versão completa para ler no PC/tablet em 1585 paginas 
(com letras maiores – 10pt): 
http://www.jesushabla.org/downloads/O_Livro_da_Verdad
e_Vol1.pdf 
http://www.jesusfala.org/downloads/O_Livro_da_Verdade_
Vol1.pdf 
Versão completa para imprimir em 620 paginas (com 
letras menores - 8pt): 
http://www.jesusfala.org/O_Livro_da_Verdade.pdf 
 
German / Alemán / Alemão / Deutsch: 
http://www.jesushabla.org/downloads/Das_Buch_der_Wah
rheit_Vol1.pdf 
http://www.jesusfala.org/downloads/Das_Buch_der_Wahrh
eit_Vol1.pdf 
 
Homepages of this mission in other languages: 
Spanish / Español / Espanhol / Spanisch: 
www.jesushabla.org 
 
English / Inglés / Inglês / Englisch: 
http://www.jesushabla.org/book-of-truth 
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Cruzada de Orações segundo Jesus Cristo 
1 - Meu presente a Jesus para salvar almas 
Meu querido Jesus, Vós que me amais tanto,  
permiti-me em minha humildade,  
que eu Vos ajude a salvar Vossas almas preciosas.  
Tende misericórdia de todos os pecadores,  
não importa quão gravemente eles Vos ofenderam. 
Permiti que, através da oração e do sofrimento,  
eu possa ajudar aquelas almas,  
que não sobreviverão ao GRANDE ALERTA,   
para que busquem um lugar ao Vosso lado no Vosso Reino. 
Ouvi a minha oração, ó doce Jesus,  
para ajudar-Vos a conquistar as almas pelas quais Vós ansiais.  
Ó Sagrado Coração de Jesus,  
eu prometo minha lealdade à Vossa Santíssima Vontade  
em todos os momentos. Amém. 
 
2 - Pelos líderes mundiais 
Meu Pai Eterno, em nome de Vosso amado Filho, Jesus Cristo,  
peço Vossa proteção para Vossos filhos  
contra a perseguição que está sendo tramada  
pelas forças mundiais contra as nações inocentes. 
Eu rezo pedindo o perdão dos pecados daquelas almas,  
que são a causa dessa tribulação,  
para que possam voltar-se para Vós de corações humildes e contritos. 
Por favor, dai a Vossos torturados filhos a força  
para suportarem tais sofrimentos em expiação pelos pecados do mundo,  
através de Cristo, Nosso Senhor. Amém. 

3 - Livrar o mundo do medo 
Ó Meu Senhor Jesus Cristo, rogo-Vos,  
que livreis o mundo do medo que afasta as almas do Vosso amoroso coração. 
Rezo para que as almas que experimentarem medo real  
durante o GRANDE ALERTA,  
possam parar e permitir que a Vossa Misericórdia inunde suas almas,  
para que elas estejam livres para amar-Vos da maneira como deveriam. Amém 

4 - União de todas as famílias 
Uni todas as famílias, Jesus,  
durante o GRANDE ALERTA,  
para que possam receber a salvação eterna. 
Rezo para que todas as famílias permaneçam juntas e unidas a Vós, Jesus, para 
que possam herdar o Vosso Novo Paraíso na Terra. Amém. 

5 - Louvor a Deus, o Altíssimo 
Ó Pai Eterno, oferecemos nossas orações em alegre agradecimento  
ao Vosso precioso Dom de Misericórdia por toda a Humanidade. 
Regozijamo-nos e oferecemos-Vos, como Rei Glorioso,  
nosso louvor e adoração pelo Vosso terno Amor misericordioso. 
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Vós, Deus Altíssimo, sois nosso Rei,  
e, por este presente que agora nos trazeis,  
estamos aos Vossos pés em humilde servidão. 
Por favor, Deus, tende piedade de todos os Vossos filhos! Amém. 

6 - Para deter o Anticristo 
Ó Jesus, eu rezo para que Deus em Sua misericórdia  
impeça o Anticristo e seu vil exército de causarem terror  
e infligirem sofrimento em Vossas crianças.  
Rezo para que ele seja detido e que a mão do castigo seja evitada,  
através da conversão alcançada durante o GRANDE ALERTA. Amém. 

7 - Por aqueles que recusam a misericórdia 
Senhor Jesus, peço-Vos que perdoeis os pecadores que, na escuridão de alma,  
se recusam a aceitar a Luz da Vossa misericórdia. 
Perdoai-os, Jesus, eu Vos rogo,  
a fim de resgatá-los dos pecados,  
dos quais acham tão difícil de livrar-se. 
Enchei seus corações com os raios de Vossa misericórdia  
e permiti-lhes a chance de retornarem ao Vosso rebanho. Amém. 

8 - A Confissão 
Querido Jesus, eu peço perdão por todos os meus pecados  
e pela dor e mágoa que causei aos outros. 
Eu oro humildemente pela graça de evitar de ofender-Vos novamente  
e para oferecer-Vos penitência de acordo com Vossa Santíssima Vontade. 
E peço Vos perdão por qualquer ofensa futura,  
praticada por mim, que venha causar-Vos dor e sofrimento. 
Levai-me Convosco para a Nova Era de paz,   
que eu possa fazer parte de Vossa família por toda eternidade. 
Eu Vos amo Jesus! Eu preciso de Vós!  
Eu Vos honro e honro tudo que Vos representa. 
Ajudai-me, Jesus, para que eu possa ser digno de ingressar no Vosso Reino. Amém. 
 
9 - Oferta do sofrimento como um presente 
Ó Sacratíssimo Coração de Jesus,  
ensinai-me a aceitar insultos em Vosso Santo Nome,  
quando eu anuncio a Vossa Palavra com humilde gratidão.  
Ensinai-me a compreender como a dor,  
a humilhação e o sofrimento me trazem mais perto de Vosso Sagrado Coração. 
Permiti-me aceitar essas tribulações com amor e generosidade de espírito, para que 
eu possa apresenta-las  
como presentes preciosos para Vós,  
a fim de salvar almas. Amém. 

10 - Levar a chama do Vosso amor 
Ajudai-nos, querido Jesus, a subirmos sem medo em Vosso Nome,  
para carregarmos a chama do Vosso Amor a todas as nações. 
Dai a Vossos filhos força para enfrentarem o abuso,  
de serem confrontados entre aqueles,  
que não são verdadeiros fiéis da Vossa misericórdia. Amém.   
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11 – Impedi o ódio contra os videntes 
Ó Sagrado Coração de Jesus,  
por favor, impedi o ódio e a inveja, que existem entre Vossos seguidores,  
contra os Vossos verdadeiros videntes, nestes tempos.  
Eu rezo para que minha oração seja ouvida por Vós,  
que Vossos videntes tenham a força de que precisam,  
para proclamarem a Vossa Santíssima Palavra a um mundo descrente. Amém. 
  
12 - Para evitar o pecado do orgulho 
Ó Meu Jesus, ajudai-me a evitar o pecado do orgulho,  
quando eu falar em Vosso Nome.  
Perdoai-me se eu já menosprezei alguém em Vosso Santo Nome.  
Ajudai-me a escutar, Jesus, escutar a Vossa Voz,  
e enchei-me com o Vosso Espírito Santo,  
para que eu possa discernir a Verdade de Vossa Palavra,  
quando Vós a proclamardes para a Humanidade. Amém. 
  
Oração 
Deus Pai, em Nome de Vosso amado Filho Jesus Cristo,  
peço-Vos para abortardes essa abominação,  
que pretende controlar Vossos filhos.  
Por favor, protegei-nos nestes tempos terríveis,  
que possamos encontrar paz e dignidade, 
para vivermos as nossas vidas livres do maligno. Amém. 
  
13 - Oração 
Ó Pai Celestial, através do Amor de Vosso amado Filho Jesus Cristo,  
cuja paixão na Cruz nos salvou do pecado,  
por favor, salvai todos aqueles que ainda rejeitam a mão da Misericórdia. 
Enchei suas almas, querido Pai, com o Vosso Amor! 
Peço-Vos, ó Pai Celestial, ouvi minha oração  
e salvai essas almas da eterna condenação.  
Através da Vossa misericórdia,  
permiti que elas sejam as primeiras  
a entrarem na Nova Era de paz na Terra. Amém. 

14 - Contra guerra nuclear 
Oh Pai Todo-Poderoso, Deus Altíssimo,  
por favor, tende piedade de todos os pecadores.  
Abri seus corações para aceitarem a salvação  
e para receberem uma abundância de graças.  
Atendei meus pedidos! Rogo-Vos por minha família.  
Que cada um encontre graças em Vosso coração amoroso. 
Ó Divino Pai Celestial,  
protegei todos os Vossos filhos na Terra contra qualquer guerra nuclear,  
ou outros atos, que estão sendo planejados para destruírem os Vossos filhos. 
Mantende-nos livres de todo mal e nos protegei-nos! 
Iluminai-nos, para que possamos abrir nossos olhos,  
ouvir e aceitar a Verdade de nossa salvação,  
sem qualquer temor em nossas almas. Amém. 
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15 - Obrigado pelo Dom da Divina Misericórdia 
Ó Meu Pai Celestial, 
nós Vos honramos com uma apreciação profunda,  
pelo sacrifício que fizestes,  
quando nos enviastes o Salvador para o mundo. 
Oferecemos-Vos com alegria e ação de graças  
a nossa oração em humilde gratidão,  
pelo Dom da Divina Misericórdia que Vós dareis a Vossos filhos.  
Rogamos-Vos, ó Deus Altíssimo,  
para que sejamos dignos  
e aceitemos Vossa grande Misericórdia com gratidão. Amém. 
 
16 - Para ajudar as almas a permanecerem fortes durante o GRANDE ALERTA 
Ó Meu Jesus,  
mantende-me forte durante esta prova da Vossa misericórdia. 
Dai-me as graças necessárias para tornar-me pequeno ante Vossos olhos. 
Abri meus olhos para a Verdade da Vossa promessa de salvação eterna. 
Perdoai-me os meus pecados  
e mostrai-me Vosso Amor e a mão da Vossa amizade. 
Abraçai-me nos braços da Sagrada Família,  
para que possamos todos nos tornar um de novo. 
Eu Vós amo, Jesus, e prometo-Vos,  
deste dia em diante, vou anunciar a Vossa Santa Palavra,  
sem medo no meu coração e com pureza de alma, para todo o sempre. Amém. 
 
17 - Para a Mãe da Salvação (Virgem Maria) 
Ó Imaculado Coração de Maria, 
Mãe da Salvação e Medianeira de todas as graças, 
Vós que ides participar na salvação da Humanidade  
da maldade de Satanás, rogai por nós! 
Mãe da Salvação, rezai para que todas as almas possam ser salvas 
e aceitem o Amor e a Misericórdia,  
mostradas por Vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo,  
que vem mais uma vez para salvar a Humanidade,  
e para nos dar a chance da salvação eterna. Amém. 
  
18 - Salvai o mundo do Anticristo 
Ó querido Jesus, salvai o mundo do Anticristo! 
Protegei-nos dos laços ímpios de Satanás! 
Salvai os últimos remanescentes da Vossa Igreja do mal! 
Dai a todas as Vossas Igrejas a força e a graça necessárias,  
para nos defendermos contra as guerras e as perseguições,  
planejadas por Satanás e por seu exército de terroristas! Amém. 
 
19 - Pelos jovens 
Mãe da Salvação, peço-Vos que rezeis pela misericórdia 
das almas jovens que estão em trevas terríveis, 
para que elas reconheçam o Vosso amado Filho,  
quando Ele vier para redimir toda a Humanidade. 
Não deixeis cair uma só alma à beira do caminho. 
Não deixeis uma só alma rejeitar a Vossa misericórdia. 
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Peço-Vos, Mãe, que todas sejam salvas  
e peço-Vos que cubrais essas almas com o Vosso Manto Sagrado,  
para fornecer a proteção de que necessitam contra o enganador. Amém. 
 
20 - Para impedir o Anticristo 
Ó Deus, ó Pai, em Nome de Vosso Filho precioso,  
eu Vos peço que impeçais o Anticristo  
de enganar as almas dos Vossos filhos! 
Peço-Vos, ó Pai todo-poderoso,  
impedi-o de infligir terror ao Vossos filhos! 
Peço-Vos para impedi-lo de contaminar a Vossa Criação  
e peço-Vos também para ter misericórdia daquelas pobres almas,  
que são impotentes contra ele. 
Ó Pai querido, atendei a minha oração, 
e salvai todos os Vossos filhos deste terrível mal. Amém. 
 
21 - Ação de graças por este Dom especial (o GRANDE ALERTA) 
Nós Vos louvamos e agradecemos, 
ó Deus Santo e Todo-Poderoso, Criador da Humanidade, 
pelo amor e compaixão que Vós tendes pela Humanidade. 
Agradecemos pelo Dom da salvação,  
que é dado aos Vossos pobres filhos. 
Rogamos-Vos, ó Senhor, salvai os que seguem o maligno. 
E que seus corações estejam abertos para a verdade da vida eterna. Amém.  
 
22 - Para o Clero Católico rezar 
Ó Meu amado Jesus,  
Mantende-me forte e que a chama do meu amor por Vós  
ilumine cada momento do meu dia! 
Não permitais que esta chama de amor diminua ou morra! 
Não permitais que eu enfraqueça perante a tentação! 
Dai-me as graças necessárias para honrar a minha vocação,  
a minha devoção, a minha lealdade! 
E de defender os ensinamentos da ortodoxa Igreja Católica! 
Eu Vos ofereço minha fidelidade em todos os momentos. 
Eu me comprometo a lutar em Vosso exército. 
Para que a Igreja Católica possa subir novamente em Glória. 
Para receber-Vos, querido Jesus, quando voltardes. Amém. 
  
23 - Pela segurança do Papa Bento XVI 
Ó Meu Pai Eterno, em nome de Vosso Filho amado, Jesus Cristo, 
e o sofrimento que Ele suportou para salvar o mundo do pecado,  
peço-Vos agora: protegei o Vosso Santo Vigário, o Papa Bento,  
chefe da Vossa Igreja na Terra. 
De modo que ele também possa ajudar a salvar os Vossos filhos  
e todos os Vossos servos sagrados do flagelo de Satanás  
e seu domínio de anjos caídos,  
que caminham sobre a Terra para roubar almas.  
Ó Pai, protegei o Vosso Papa,  
para que Vossos filhos possam ser orientados sobre o verdadeiro caminho  
em direção ao Vosso Novo Paraíso na Terra. Amém. 
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24 - Pelo Dom da Absolvição Total (Indulgência Plenária)  
Rezem esta oração durante 7 dias consecutivos e será dado  
o Dom da Absolvição Total e o Poder do Espírito Santo: 
 
Ó Meu Jesus, Vós sois a Luz da Terra. 
Sois a chama que toca todas as almas. 
Vossa misericórdia e amor não conhecem limites. 
Não somos dignos do sacrifício que fizestes por Vossa morte na Cruz. 
Sabemos que o Vosso Amor por nós é maior que nosso amor para Convosco. 
Concedei-nos, Senhor, o Dom da humildade,  
para que sejamos merecedores do Vosso Novo Reino. 
Enchei-nos com o Espírito Santo,  
para que possamos marchar adiante  
e levarmos o Vosso exército para proclamar a Verdade da Vossa Santa Palavra  
e prepararmos nossos irmãos e irmãs  
para a Glória da Vossa Segunda Vinda na Terra. 
Nós Vos honramos. 
Nós Vos louvamos. 
Nós oferecemos nossas vidas, nossas tristezas, nossos sofrimentos  
como um presente para Vós, para salvardes as almas. 
Nós Vos amamos, Jesus. 
Tende misericórdia de todos os Vossos filhos, onde quer que estejam. Amém. 
 
25 - Para pedir proteção para todos visionários 
Ó Deus Altíssimo, peço-Vos para oferecerdes proteção  
a todos os Vossos santos mensageiros no mundo. 
Eu rezo para que eles sejam protegidos contra o ódio dos outros. 
Eu peço que a Vossa Palavra Santíssima  
se espalhe rapidamente em todo o mundo. 
Protegei Vossos mensageiros do abuso, da calúnia  
e de todo tipo de mentiras e de perigos. 
Protegei suas famílias e envolvei-os com o Espírito Santo  
em todos os momentos, 
para que as mensagens, que eles dão para o mundo,  
sejam recebidas com o coração contrito e humilde. Amém. 
 
26 - Rezem o Rosário para ajudar a salvar a sua nação 
Antes da Oração do Rosário: 
Rainha do Santo Rosário, viestes a Fátima para revelar aos três pastorinhos os 
tesouros de graças escondidos no Rosário. Inspirai meu coração com um amor 
sincero desta devoção, a fim de que, meditando sobre os mistérios da nossa 
Redenção, que são recordados nele, eu possa ser enriquecido por seus frutos e 
obter a paz para o mundo, pela conversão dos pecadores e da Rússia e as graças 
que Vos peço neste Rosário (aqui menciona o pedido). Peço isso para a maior 
Glória de Deus, por Vossa própria honra, e para o bem das almas, especialmente 
para a minha própria. Amém. 
 
O Pai Nosso: 
Pai Nosso, que estais no Céus, santificado seja o Vosso nome; venha a nós o Vosso 
Reino; seja feita a Vossa vontade, assim na Terra como no Céu. O pão nosso de 
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cada dia nos dai hoje; e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos 
a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, 
Amém. 
 
A Ave Maria: 
Ave Maria, cheia de graça! O Senhor é convosco, bendita sois Vós entre as 
mulheres e bendito é o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, 
rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 
 
Glória ao Pai: 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, 
por todos os séculos dos séculos. Amém. 
 
Oração a Jesus pedida por Nossa Senhora: 
Ó Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o 
Céu, e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da Vossa infinita 
misericórdia. 
 
Credo: 
Creio em Deus Pai todo-poderoso, Criador do Céu e da Terra, e em Jesus Cristo, 
seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; 
nasceu da Virgem Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e 
sepultado. Desceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos 
Céus, está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar os 
vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo; na Santa Igreja Católica, na comunhão 
dos Santos; na remissão dos pecados; na Ressurreição da carne; na vida eterna. 
Amém. 
Salve Rainha: 
Salve Rainha! Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve! A vós 
bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspirando, gemendo e chorando 
neste vale de lágrimas. Eia, pois, Advogada nossa, esses vossos olhos 
misericordiosos a nós volvei. E, depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito 
fruto do vosso ventre, ó clemente! Ó piedosa! Ó doce sempre Virgem Maria! Rogai 
por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo 
para sempre. Amém. 
Após a oração do Rosário: 
Ó Deus, cujo Filho Unigênito por Sua vida, morte e ressurreição, adquiriu para nós 
as recompensas da vida eterna; concedei, nós Vos suplicamos que meditando nos 
mistérios do Santíssimo Rosário da Bem-Aventurada Virgem Maria, imitemos o que 
contêm e alcancemos o que prometera, por meio do mesmo Cristo, nosso Senhor. 
Amém.  
  
27 - Pela paz no mundo 
Ó Meu Jesus, eu peço misericórdia para os que sofrem por guerras terríveis. 
Eu Vos peço para que a paz seja incutida nessas nações torturadas,  
que são cegas para a Verdade da Vossa existência.  
Por favor, envolvei essas nações com o Poder do Espírito Santo,  
para que cessem sua busca de poder sobre as almas inocentes. 
Tende misericórdia de todos os Vossos Países,  
que são impotentes contra as atrocidades do mal,  
que cobrem todo o mundo. Amém. 
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28 - Pela união de todos os filhos de Deus 
Ó Deus, ó Altíssimo, 
Nós nos ajoelhamos diante de Vós,  
para pedirmos a união de todos os Vossos filhos  
na luta para manterem Vossas Igrejas Cristãs na Terra. 
Não deixeis que nossas diferenças nos dividam  
neste momento de grande apostasia no mundo. 
Em nosso amor por Vós, querido Pai, 
nós Vos imploramos que nos deis as graças  
para amarmo-nos uns aos outros em nome de Vosso Amado Filho,  
Nosso Salvador, Jesus Cristo. 
Nós Vos adoramos. 
Nós Vos amamos. 
Unimo-nos para lutarmos com força,  
para mantermos Vossas Igrejas Cristãs na Terra,  
nas tribulações que teremos que enfrentar nos próximos anos. Amém. 
 
29 - Para proteger a prática do Cristianismo 
Ó Meu Senhor Jesus Cristo,  
rogo-Vos derramai o Vosso Espírito Santo, acima de tudo em Vossos filhos. 
Peço-Vos que perdoeis aqueles, que têm ódio por Vós em suas almas. 
Rezo para que os ateus abram seus corações endurecidos  
durante Vossa Grande Misericórdia,  
e que os Vossos filhos que Vos amam  
possam honrar-Vos com dignidade  
e se elevem acima de toda perseguição. 
Por favor, preenchei todos os Vossos filhos com o Dom do Vosso Espírito,  
para que se levantem com coragem  
e possam levar Vosso exército para a batalha final contra Satanás,  
seus demônios e todas aquelas almas,  
que são escravas de suas falsas promessas. Amém. 
 
30 - Para ajudar a diluir o terror, evitar a guerra, fome e a perseguição religiosa 
A oração a Mim, vosso Pai, deve agora ser incluída em vossas orações diárias: 
Meu Pai Eterno, 
Deus, Criador do Universo, 
Em nome de Vosso Filho precioso, 
peço-Vos que nos façais amar-Vos mais. 
Ajudai-nos a sermos corajosos, destemidos e fortes em face da adversidade! 
Aceitai os nossos sacrifícios, os sofrimentos e as provas como um dom, 
ante Vosso trono, para salvardes Vossos filhos na Terra! 
Amolecei os corações das almas sujas! 
Abri seus olhos para a Verdade do Vosso Amor! 
Para que elas possam juntar-se com todos os Vossos filhos 
no Paraíso na Terra, que Vós criastes amorosamente para nós 
de acordo com Vossa Divina Vontade. Amém. 
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31 - Para impedir os líderes europeus de provocar sofrimentos terríveis às 
pessoas inocentes 
Ó Meu Jesus, que a minha oração invoque o Vosso Santo Espírito, 
para descer sobre estes líderes,  
movidos pela luxúria, pela avareza, pela ganância e pelo orgulho. 
Para impedir a perseguição aos Vossos filhos inocentes. 
Peço-Vos que cesseis a fome, a pobreza e as guerras,  
que devoram Vossos filhos. 
Eu rezo para que os líderes europeus  
abram seus corações para a Verdade do Vosso Amor. Amém. 
 
32 - Pela Irlanda 
Ó Mãe da Salvação, rezai por Vossos filhos na Irlanda,  
para evitar que o ato perverso do aborto seja infligido sobre nós. 
Protegei esta santa nação  
de afundar ainda mais no desespero da escuridão, que cobre o País!  
Livrai-nos do mal, que quer destruir os Vossos filhos ainda por nascer!  
Rezai para que os líderes tenham a coragem de ouvir aqueles  
que amam Vosso Filho!  
E que eles sigam os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 
 

33 - Para reconhecer Meu Selo e aceitá-lo com amor, alegria e gratidão 
Ó Meu Deus, Meu amoroso Pai,  
aceito com amor e gratidão Vosso Selo Divino de proteção. 
Vossa Divindade engloba meu corpo e a minha alma para a eternidade. 
Eu me curvo em humilde gratidão e ofereço-Vos o meu profundo amor  
e lealdade para Convosco, meu amado Pai. 
Eu Vos imploro:  
protegei a mim e aos meus entes queridos com este Selo especial,  
e eu prometo minha vida a Vosso serviço para todo o sempre. 
Eu Vos amo, querido Pai! 
Eu vou consolar-Vos nestes tempos, querido Pai. 
Eu ofereço o Corpo, o Sangue, a Alma e a Divindade  
de Vosso Filho muito amado  
em expiação pelos pecados do mundo  
e para a salvação de todos os Vossos filhos. Amém. 
 
34 – Em preparação para a Semana Santa e a Páscoa 
Ó Meu Jesus, ajudai-me na minha própria maneira pequena,  
para imitar Vossa vida de sacrifício,  
a fim de salvar a Humanidade. 
Permiti-me oferecer-Vos o jejum um dia por semana ao longo da Quaresma, para 
salvar toda a Humanidade,  
para que ela possa entrar nos Portões do Novo Paraíso na Terra. 
Eu Vos ofereço, caro Jesus,  
o meu sacrifício com amor e alegria em meu coração,  
para mostrar-Vos a extensão do meu amor. 
Através deste sacrifício,  
eu Vos imploro pela salvação de cada alma  
que possa ter caído em desgraça. Amém. 
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35 - Pelas almas para entrarem no Paraíso 
Ó Meu Jesus, ajudai-me a ajudar-Vos  
a salvar os restantes dos Vossos filhos na Terra! 
Eu rezo para que Vós, através da Vossa misericórdia,  
salveis as almas do espírito das trevas! 
Aceitai minhas provações, meus sofrimentos e as tristezas desta vida,  
para salvar as almas do fogo do inferno! 
Enchei-me com as graças de Vos oferecer estes sofrimentos  
com amor e alegria em meu coração,  
para que possamos todos unirmo-nos como um  
no amor à Santíssima Trindade  
e vivermos Convosco, no Paraíso, como uma santa família. Amém. 
 
36 - Ajudai-me a honrar o Deus verdadeiro 
Jesus, ajudai-me, pois estou perdido e confuso. 
Eu não conheço a Verdade sobre a vida após a morte. 
Perdoai-me se eu Vos ofendi,  
honrando os falsos deuses, que não são o verdadeiro Deus. 
Salvai-me e ajudai-me a ver a Verdade com clareza  
e salvai-me da escuridão da minha alma.  
Ajudai-me a vir para a Luz da Vossa Misericórdia. Amém. 
 
37 - Pela unificação de todos os filhos de Deus 
O querido Jesus, uni todos os Vossos amados seguidores no amor! 
Para que possamos difundir a Verdade de Vossa promessa, 
para a salvação eterna em todo o mundo.  
Rezamos para que essas almas tíbias, 
que têm medo de se oferecerem a Vós em mente, corpo e alma, 
deixem cair sua armadura de orgulho  
e abram seus corações para o Amor,  
e se tornem parte de Vossa santa família na Terra.   
Abraçai todas aquelas almas perdidas, querido Jesus! 
E permiti que o nosso amor, com os irmãos e irmãs, 
as levante do deserto e as leve conosco, 
para o Seio, o Amor e a Luz da Santíssima Trindade.  
Nós colocamos toda a nossa esperança,  
confiança e amor em Vossas Santas Mãos.  
Nós Vos imploramos: aumentai a nossa devoção,  
para que possamos ajudar-Vos a salvar mais almas. Amém. 
 
38 - Para garantir que os santos Sacerdotes de Deus não caiam 
Ó Mãe Santíssima da Salvação, 
por favor, rezai para a Igreja Católica nestes tempos difíceis  
e para o nosso amado Papa Bento XVI, para aliviar o seu sofrimento.  
Pedimos-Vos, Mãe da Salvação, 
para cobrirdes os servos sagrados de Deus com o manto sagrado,  
para que assim a eles sejam dadas as graças  
de serem fortes, leais e corajosos 
durante as tribulações que enfrentarão.  
Rezai também para que eles cuidem do seus rebanhos 
de acordo com os verdadeiros ensinamentos da Igreja Católica. 
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Ó, Santa Mãe de Deus, dai a nós, Vossa Igreja remanescente na Terra, 
o Dom da Liderança,  
para que possamos ajudar a guiar as almas para o Reino de Vosso Filho.  
Pedimos-Vos, Mãe da Salvação,  
para manterdes o Enganador à distância dos seguidores de Vosso Filho,  
em Sua busca para salvaguardar suas almas,  
de modo que eles estejam aptos  
a entrar pelas portas do Novo Paraíso na Terra. Amém. 
 
39 – Para ajudar a preparar as almas para a Segunda Vinda de Jesus 
Ó Jesus, Meu amado Salvador, 
peço-Vos que me envolvais com Vosso Espírito Santo, 
para que eu possa falar com autoridade Vossa Palavra Santíssima, 
para preparar todos os filhos de Deus, para a Vossa Segunda Vinda. 
Rogo-Vos, Senhor Jesus, por todas as graças de que eu preciso,  
para que eu possa chegar a todas as crenças, credos e nacionalidades,  
onde quer que eu vá. 
Ajudai-me a falar com a Vossa língua, 
a acalmar as pobres almas com Vossos lábios, 
e a amar todas as almas com o Amor Divino especial,  
que derramais do Vosso Sagrado Coração. 
Ajudai-me a salvar as almas tão perto do Vosso coração 
e permiti-me consolar-Vos, querido Jesus,  
quando almas perdidas continuarem a rejeitar Vossa Misericórdia. 
Jesus, eu não sou nada sem Vós, mas com Vossa generosa ajuda 
vou lutar em Vosso Nome e ajudar a salvar toda a Humanidade. Amém. 
 
40 - Pelo Clero, para preparar as almas para a Segunda Vinda 
Ó Meu Jesus, 
eu sou apenas um servo humilde e preciso de Vós para me guiar, 
para que eu possa preparar as almas para a Vossa Segunda Vinda Gloriosa. 
Ajudai-me a converter as almas e prepará-las 
de acordo com a Vossa Santa Vontade,  
para que elas estejam aptas para entrar no Novo Céu e na Nova Terra,  
que prometestes para toda a Humanidade  
através da Vossa morte na Cruz. 
Dai-me as graças de que eu preciso,  
para que eu possa transmitir a Vossa Palavra para as almas sedentas  
e que eu nunca abandone o meu dever para Convosco, querido Jesus,  
a quem prometi a minha lealdade através do meu Sagrado Voto. Amém. 
 
41 - Pelas almas dos não-crentes  
Ó Meu Jesus, ajudai Vossos pobres filhos, 
que são cegos à Vossa promessa de salvação! 
Rogo-Vos, com a ajuda de minhas orações e sofrimentos, 
para que abrais os olhos dos não-crentes,  
para que eles possam ver Vosso terno amor  
e corram para Vossos Braços Sagrados para terem proteção. 
Ajudai-os a ver a Verdade e a pedir perdão de todos os seus pecados,  
para que eles possam ser salvos  
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e sejam os primeiros a entrar nos Portais do Novo Paraíso. 
Eu rezo por essas pobres almas, incluindo homens, mulheres e crianças,  
e peço-Vos: absolvei-os de seus pecados. Amém. 
 
42 - Para impedir a moeda mundial 
Ó Deus Altíssimo, eu Vos ofereço o meu presente de jejum, 
para que pareis o cerco do mal no mundo,  
que está sendo planejado para causar fome no meu País,  
sem os alimentos, incluindo o pão da vida. 
Aceitai a minha oferta e escutai as minhas súplicas pelas outras nações,  
para impedir o sofrimento que está sendo planejado pelo Anticristo. 
Salvai-nos, querido Senhor, dessa maldade e protegei a nossa fé, 
para que possamos honrar-Vos com a liberdade de que precisamos  
para amar-Vos e adorar-Vos para sempre e eternamente. Amém. 
 
43 - Para salvar as almas durante o GRANDE ALERTA 
Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, 
em Nome de Vosso amado Filho, Jesus Cristo, 
e em comemoração da Sua morte na Cruz,  
para salvar-nos dos nossos pecados, 
peço-Vos para salvardes as almas, que não podem salvar-se a si mesmas, 
e que podem morrer em pecado mortal durante o GRANDE ALERTA. 
Em expiação pelos sofrimentos do Vosso Filho amado, 
peço-Vos que perdoeis aqueles, que são incapazes de buscar a Redenção,  
porque eles não vão viver o suficiente para pedirem a Jesus, Vosso Filho,  
Misericórdia para libertá-los dos pecados. Amém. 
 
44 – Pela força para defender a fé contra o Falso Profeta 
Querido Jesus, dai-me força para me concentrar em Vossos ensinamentos 
e anunciar Vossa Santa Palavra em todos os momentos. 
Nunca permitais que eu seja tentado a idolatrar o Falso Profeta, 
que vai tentar apresentar-se como sendo Vós! 
Mantende forte o meu amor por Vós! 
Dai-me as graças do discernimento,  
para que eu nunca negue a Verdade contida na Bíblia Sagrada,  
não importa quantas mentiras me sejam apresentadas,  
para me encorajar a virar as costas à Vossa verdadeira Palavra. Amém. 
45 – Para vencer os pensamentos negativos 
Ó Jesus, eu Vos conheço muito pouco. 
Mas, por favor, ajudai-me a abrir o meu coração  
para Vos permitir adentrar em minha alma,  
para que assim eu possa ser curado por Vós,  
consolai-me e enchei-me com Vossa paz. 
Ajudai-me a sentir alegria e a vencer todos os pensamentos negativos  
e a aprender a maneira de saber como agradar-Vos,  
para que eu possa entrar em Vosso Novo Paraíso,  
onde eu possa viver uma vida de amor, de alegria e de maravilhas Convosco,  
por todos os séculos dos séculos. Amém. 
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46 – Livrai-me das amarras de Satanás 
Ó Jesus, eu estou perdido.  
Estou confuso e me sinto como um prisioneiro, 
preso em uma teia, da qual não posso escapar.  
Jesus, eu confio em Vós, vinde em meu auxílio  
e libertai-me das cadeias de Satanás e de seus demônios.  
Ajudai-me, pois estou perdido.  
Preciso do Vosso amor, para me dar a força,  
para acreditar e confiar em Vós,  
para que eu possa ser salvo deste mal, e ver a Luz,  
e encontrar, enfim, o amor, a paz e a felicidade. Amém. 
 
47 - Reacender o seu amor por Jesus 
Ó Mãe Santíssima, Mãe da Salvação para o mundo inteiro, 
rezai para que o meu amor por Jesus possa ser reaceso. 
Ajudai-me a sentir a chama do Vosso amor,  
para que Ele preencha a minha alma. 
Ajudai-me a amar mais Jesus! 
Rezai para que a minha fé, o meu amor  
e a minha devoção por Ele se tornem mais fortes.  
Dissipai quaisquer dúvidas, que me atormentam,  
e ajudai-me a ver claramente a Luz Divina da Verdade,  
que irradia a partir do Vosso amado Filho,  
o Salvador de toda a Humanidade. Amém. 
48 - Pela graça para proclamar a Segunda Vinda de Cristo 
Ó Meu Jesus, 
concedei-me a graça de proclamar Vossa Sagrada Palavra, 
para toda a Humanidade,  
para que as almas possam ser salvas. 
Derramai o Vosso Espírito Santo sobre mim, Vosso humilde servo, 
para que a Vossa Santa Palavra seja ouvida e aceita, 
especialmente por aquelas almas,  
que mais precisam da Vossa misericórdia. 
Ajudai-me a honrar a Vossa Santa Vontade, em todos os momentos,  
e nunca insultar ou condenar aqueles,  
que recusam a Vossa Mão de Misericórdia. Amém. 
49 - Promessa de lealdade para o Clero Cristão 
Ó Jesus, eu sou Vosso humilde servo. 
Eu prometo meu amor e lealdade para Convosco. 
Peço-Vos que me deis um sinal da Vossa chamada. 
Ajudai-me a abrir os meus olhos e testemunhar a Vossa promessa. 
Abençoai-me com a graça do Espírito Santo, 
para que eu não seja enganado por aqueles,  
que afirmam virem em Vosso nome, mas que não falam a Verdade. 
Mostrai-me a Verdade! 
Permiti-me sentir Vosso amor, 
para que eu possa cumprir Vossa Santíssima Vontade. 
Peço-Vos com um coração humilde, para me mostrardes o caminho 
em que posso ajudar-Vos a salvar as almas da Humanidade. Amém. 
 



O Livro da Verdade 

www.jesusfala.org/O_Livro_da_Verdade.pdf 563

50 - Jesus, ensinai-me a conhecer-Vos  
Ó caríssimo Jesus, ensinai-me a conhecer-Vos! 
Perdoai-me por não falar Convosco até agora! 
Ajudai-me encontrar a paz nesta vida  
e mostrai-me a Verdade da vida eterna! 
Acalmai meu coração! 
Facilitai minhas preocupações! 
Dai-me a paz! 
Abro-Vos agora o meu coração,  
para que Vós possais preencher a minha alma com Vosso amor! Amém. 
 
51 - Pelo Dom do Espírito Santo 
Ó, vinde, Espírito Santo! 
Despejai Vossos Dons de Sabedoria, de Amor e de Conhecimento 
sobre minha humilde alma! 
Enchei-me com a Luz da Verdade, 
para que eu possa discernir a Verdade de Deus 
das mentiras espalhadas por Satanás e por seus anjos! 
Ajudai-me a agarrar a tocha e a espalhar 
a chama da compreensão entre todos aqueles,  
que eu encontro, através de Cristo, Nosso Senhor, Amém. 
52 - Oração ao Pai 
Meu querido Pai, 
em nome de Vosso precioso Filho 
e em memória da Sua Paixão na Cruz, eu Vos chamo, ó Deus Altíssimo,  
Criador do Mundo,  
e que segurais a nossa salvação em Vossas Santas Mãos,  
abraçai todos os Vossos filhos,  
incluindo aqueles, que não Vos conhecem, 
e aqueles que Vos conhecem, mas olham para o outro lado.  
Perdoai-nos os nossos pecados e salvai-nos  
da perseguição de Satanás e do seu exército!  
Levai-nos em Vossos Braços e enchei-nos com a esperança  
de que precisamos, para vermos o caminho da Verdade. Amém. 
53 - Pela Igreja Católica 
Ó Deus, ó Pai, em nome do Vosso amado Filho, 
peço-Vos que me deis as forças e as graças necessárias, 
para ajudar os sacerdotes a suportarem a perseguição que sofrem. 
Ajudai-os a aderirem à Verdade dos ensinamentos 
do Vosso Filho, Jesus Cristo,  
e a nunca desistirem, enfraquecerem ou apresentarem inverdades  
sobre a existência da Santíssima Eucaristia. Amém. 
54 - Para diluir o impacto da 3° Guerra Mundial 
Ó Pai Celestial, em nome do Vosso Amado Filho, Jesus Cristo, 
que sofreu muito por causa dos pecados da Humanidade,  
por favor, ajudai-nos nestes tempos difíceis, que enfrentamos! 
Ajudai-nos a sobreviver à perseguição,  
que está sendo planejada pelos governantes gananciosos,  
e por aqueles que querem destruir Vossas Igrejas e Vossos filhos! 
Nós Vos imploramos, querido Pai,  
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ajudai-nos a alimentar as nossas famílias  
e a salvar as vidas daqueles,  
que vão ser forçados a uma guerra contra a sua vontade! 
Nós Vós amamos, querido Pai! 
Pedimos-Vos que nos ajudeis no momento da necessidade! 
Salvai-nos das garras do Anticristo! 
Ajudai-nos a sobreviver à sua marca, a Marca da Besta,  
por nos recusarmos a aceitá-la! 
Ajudai àqueles, que Vos amam,  
a permanecerem fiéis à Vossa Santa Palavra, em todos os momentos. 
Que recebamos de Vós as graças  
para sobrevivermos no corpo e na alma. Amém.  
55 - Para preparar-se para o GRANDE ALERTA 
Ó meu querido Jesus, 
por favor, abri os corações de todos os filhos de Deus, 
para o Dom da Vossa Grande Misericórdia! 
Ajudai-os a aceitar Vossa Divina Misericórdia com amor e gratidão! 
Capacitai-os para se tornarem humildes diante de Vós 
e pedirem o perdão dos seus pecados, 
para que assim eles possam se tornar parte do Vosso Reino Glorioso. 
Amém. 
56 – Para os padres rezarem, em busca da proteção para a Eucaristia 
Ó Querido Pai, em nome do Vosso precioso Filho, 
que se sacrificou na Cruz por toda a Humanidade, 
ajudai-me a permanecer fiel à Verdade! 
Cobri-me com o preciosíssimo Sangue de Vosso Filho  
e dai-me as graças para continuar a servi-Lo na fé,  
na confiança e na honra, para o resto do Meu ministério! 
Nunca me deixeis desviar do verdadeiro significado do sacrifício da Santa Missa ou 
da apresentação da Sagrada Eucaristia para Vossos filhos! 
Dai-me a força para representá-Lo e alimentar o Vosso rebanho,  
na maneira que deve ser alimentado com o Corpo, Sangue, Alma e Divindade de 
Vosso Filho, Jesus Cristo, o Salvador da Humanidade. Amém. 
57 - Pelo Clero – Jesus, deixai-me ouvir o Vosso chamado! 
Ó meu querido Jesus, 
abri meus ouvidos para o som da Vossa Voz! 
Abri o meu coração ao Vosso chamado amoroso! 
Preenchei minha alma com o Espírito Santo, 
para que eu possa reconhecer-Vos neste momento. 
Eu ofereço minha humilde devoção para tudo o que Vós me pedis. 
Ajudai-me a discernir a Verdade,  
a levantar-me e a responder e a seguir a Vossa Voz,  
para que eu possa ajudar-Vos a salvar as almas de toda a Humanidade, 
Vossa Vontade é o meu comando. 
Dai-me a coragem para deixar-Vos guiar-me! 
Para que eu possa pegar a armadura necessária,  
para levar a Vossa Igreja em direção ao Vosso Novo Reino. Amém. 
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58 - Cruzada de Conversão 
Ó querido Jesus, eu Vos chamo para abraçardes todos os filhos de Deus  
e cobri-los com Vosso Preciosíssimo Sangue!  
Que cada gota do Vosso Sangue envolva cada alma,  
para protegê-la do mal!  
Abri os corações de todos, especialmente das almas endurecidas  
e daqueles, que Vos conhecem,  
mas que são manchados com o pecado do orgulho,  
para caírem e implorarem que a Luz do Vosso Amor possa inundar suas almas!  
Abri seus olhos para verem a Verdade,  
para que a aurora da Vossa Divina Misericórdia se derrame sobre eles,  
para que sejam cobertos com os raios da Vossa Misericórdia.  
Convertei todas as almas através das graças,  
que eu Vos peço agora, querido Jesus!  
(intenção pessoal aqui)  
Peço-Vos misericórdia e ofereço-Vos um dia de jejum  
toda semana neste mês,  
em expiação por todos os pecados. Amém. 
59 - A promessa da fidelidade à Vontade Divina 
Ó Deus Altíssimo, ó Pai Celestial, 
eu Vos prometo minha firme lealdade em honrar-Vos e obedecer-Vos  
em todas as coisas segundo Vossa Divina Vontade na Terra. 
Através do Sangue Sagrado de Vosso único Filho amado,  
o verdadeiro Messias, 
eu Vos ofereço minha mente, meu corpo e minha alma  
em nome de todas as almas,  
para que possamos nos unir como um no Vosso Reino Celestial que vem,  
para que a Vossa Divina Vontade seja feita na Terra como no Céu. Amém. 
60 - Pela conversão das famílias durante o GRANDE ALERTA 
Ó querido e doce Jesus, 
eu imploro Vossa misericórdia pelas almas da minha família 
(Nomeá-las aqui) 
Eu Vos ofereço meus sofrimentos, minhas aflições e minhas orações  
para salvardes suas almas do espírito das trevas. 
Não deixeis nenhum destes Vossos filhos denunciar-Vos  
ou rejeitar a Vossa mão de misericórdia! 
Abri seus corações para se entrelaçarem com Vosso Sagrado Coração, 
para que possam buscar o perdão necessário,  
para salvá-los do fogo do inferno. 
Dai-lhes a chance de se reconciliarem, 
para que se convertam  
com os raios da Vossa Divina Misericórdia. Amém. 
61 - Para evitar o Controle Mundial 
Ó querido Pai Celestial, 
em memória da Crucificação do Vosso amado Filho, Jesus Cristo,  
eu Vos imploro para nos protegerdes da Crucificação,  
que está sendo planejada pelo Anticristo e por seus seguidores, 
para destruir Vossos filhos.  
Dai-nos as graças de que necessitamos para recusarmos a Marca da Besta  
e concedei-nos a ajuda de que precisamos para combater o mal no mundo,  
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espalhado por aqueles, que seguem o caminho de Satanás!  
Nós Vos imploramos, querido Pai, protegei todos os Vossos filhos  
nestes tempos terríveis e fazei-nos fortes o suficiente  
para nos levantarmos e proclamarmos a Vossa Santa Palavra  
em todos os momentos. Amém. 
62 - Pelos pecadores perdidos e desamparados 
Ó Jesus, ajudai-me, porque sou um pecador perdido,  
desamparado e na escuridão. 
Eu sou fraco e não tenho coragem de procurar-Vos. 
Dai-me força para chamar-Vos agora,  
para que eu possa romper com a escuridão dentro da minha alma. 
Trazei-me na Vossa Luz, querido Jesus, perdoai-me! 
Ajudai-me a tornar-me completo de novo e levai-me para o Vosso amor,  
para a Vossa paz e para a Vida Eterna! 
Eu confio em Vós completamente e peço-Vos: levai-me de corpo, mente e alma!  
Eu me rendo à Vossa Divina Misericórdia. Amém. 
63 - Guardai-me nesta jornada 
Minha amada Mãe da Salvação, peço-Vos que rezeis,  
para que me seja dado o alimento da vida,  
para me preservar nesta jornada, 
para ajudar a salvar todos os filhos de Deus! 
Por favor, ajudai a todos aqueles,  
que estão sendo enganados por falsos ídolos e falsos deuses, 
a abrirem os seus olhos para a Verdade da morte do Vosso Filho na Cruz, 
para salvar a cada um dos filhos de Deus e trazer a cada um a Vida Eterna. 
Amém. 
64 - Salvai meus irmãos e irmãs 
Ó meu querido Salvador Jesus Cristo, 
aceitai meu presente de orações e sacrifícios  
para ajudar a salvar meus irmãos e irmãs 
da prisão das trevas em que eles estão! 
Permiti-me ajudar a salvar as suas almas! 
Peço-Vos que os perdoeis de seus pecados  
e peço-Vos que inundeis suas almas com o Espírito Santo 
de modo que eles corram para Vossos braços como refúgio,  
de que eles precisam tão desesperadamente, 
antes de se perderem para sempre! 
Eu ofereço-Vos meu presente de rendição para essas almas,  
em humilde servidão e ação de graças. Amém. 
65 - Por aqueles em pecado mortal 
Ó querido Jesus, Salvador da Humanidade, 
através da Vossa Divina Misericórdia  
peço clemência para todas as pobres almas em pecado, 
que podem ser levadas desta Terra durante o GRANDE ALERTA. 
Perdoai seus pecados e, em memória da Vossa Paixão,  
eu Vos imploro: concedei-me este favor especial, 
em expiação dos seus pecados. 
Eu me ofereço a Vós em mente, corpo e alma como uma penitência  
para salvar suas almas e para trazê-las à vida eterna. Amém. 
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66 - Pelo Clero: Ajudai-me a permanecer fiel à Vossa Palavra Santíssima 
Ó querido Jesus, ajudai-me a permanecer fiel à Vossa Palavra Santíssima  
em todos os momentos! 
Dai-me a força para defender a Verdade da Vossa Igreja  
em face da adversidade! 
Enchei-me com a graça de administrar os Santos Sacramentos  
na maneira em que Vós nos ensinastes! 
Ajudai-me a alimentar a Vossa Igreja com o Pão da Vida  
e a permanecer fiel a Vós,  
mesmo quando eu for proibido de fazê-lo! 
Livrai-me da cadeia de enganos que eu possa enfrentar,  
a fim de proclamar a verdadeira Palavra de Deus! 
Cobri todos os Vossos servos sagrados com Vosso precioso Sangue,  
neste momento, para que possamos permanecer corajosos,  
leais e firmes em nossa fidelidade a Vós,  
nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Amém. 
67 - Mantende os meus filhos a salvo do Rei das mentiras 
Por favor, querido Jesus, eu peço-Vos que mantenhais meus filhos  
a salvo do Rei das mentiras. 
Eu consagro estas crianças (nomeá-las aqui)  
ao Vosso Sagrado Coração e peço-Vos que,  
através do manto do Vosso Preciosíssimo Sangue, ilumineis suas almas  
e as leveis de forma segura em Vossos Braços amorosos, 
de modo que elas possam ser protegidas contra todos os danos. 
Peço-Vos que abrais seus corações  
e que inundeis suas almas com o Vosso Espírito Santo,  
durante a Iluminação da Consciência (o GRANDE ALERTA),  
para que elas sejam purificadas de todas as iniquidades. Amém. 
68 - Protegei-me da influência de Satanás 
Mãe de Deus, Mãe da Salvação, 
cobri-me com Vosso manto mais sagrado e protegei minha família 
da influência de Satanás e de seus anjos caídos! 
Ajudai-me a confiar na Divina Misericórdia do Vosso amado Filho, Jesus Cristo, 
em todos os momentos! 
Sustentai-me no meu amor por Ele  
e jamais me permitais vaguear longe da Verdade dos ensinamentos Dele,  
não importa quantas tentações sejam colocados diante de mim. Amém. 
69 - Oração a Deus Pai, para aceitar Sua Vontade Divina 
Deus Pai Todo-Poderoso, eu aceito a Vossa Vontade Divina. 
Ajudai Vossos filhos a aceitá-la. 
Não permitais que Satanás negue o direito de Vossos filhos,  
à herança do seu Pai!  
Nunca nos deixeis desistir da luta para a nossa herança no Paraíso! 
Ouvi nossas súplicas para banir Satanás e seus anjos caídos! 
Peço-Vos, querido Pai, limpai a Terra com a Vossa misericórdia  
e cobri-nos com Vosso Espírito Santo! 
Levai-nos a formar o Vosso exército mais Santo,  
carregado com o poder de banir a Besta para sempre. Amém. 
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70 - Pelo Clero, para permanecer firme e fiel à Sagrada Palavra de Deus 
Ó querido Jesus, ajudai Vossos servos sagrados  
a reconhecerem o cisma que se desenrola dentro da Igreja! 
Ajudai Vossos servos sagrados  
a permanecerem firmes e fiéis à Vossa Santa Palavra! 
Nunca deixeis ambições mundanas nublarem seu puro amor por Vós! 
Dai-lhes as graças para permanecerem puros e humildes diante de Vós  
e que honrem Vossa Presença na Santíssima Eucaristia! 
Ajudai e orientai a todos aqueles servos sagrados,  
que são mornos em seu amor por Vós,  
e reacendei o fogo do Espírito Santo em suas almas! 
Ajudai-os a reconhecerem a tentação, colocada diante deles,  
para distraí-los! 
Abri seus olhos, para que eles possam ver a Verdade  
em todos os momentos! 
Abençoai-os neste momento, querido Jesus,  
e cobri-os com Vosso Precioso Sangue,  
para mantê-los seguros de danos. 
Dai-lhes a força para resistirem à sedução de Satanás,  
se eles se distraírem pelo fascínio de negar a existência do pecado! 
Amém. 
71 - Para nos salvar da perseguição 
Ó Jesus, salvai os filhos de Deus do Anticristo! 
Protegei-nos de seus planos de controlar a Terra! 
Senhor, salvai-nos da perseguição! 
Protegei as almas escuras da influencia do Anticristo,  
de modo que elas possam se converter ante Vossos olhos! 
Ajudai-nos em nossa fraqueza! 
Fortalecei-nos em espírito, para levantarmos e levarmos os outros,  
porque marchamos em Vosso exército até os Portões do Paraíso. 
Eu preciso de Vós, querido Jesus! 
Eu Vos amo, querido Jesus! 
Eu glorifico Vossa presença na Terra. 
Eu quero fugir da escuridão. 
Eu Vos adoro e me entrego de corpo e espírito, 
para que Vós possais me revelar a Verdade de Vossa presença,  
para que eu possa confiar sempre em Vossa Misericórdia  
em todos os momentos. Amém. 
72 - A oração dos discípulos 
Querido Jesus, eu estou pronto para espalhar a Vossa Santa Palavra. 
Dai-me a coragem, a força e o conhecimento para propagar a Verdade,  
para que muitas almas possam ser trazidas a Vós. 
Levai-me no Vosso Coração Sagrado e cobri-me  
com o Vosso Preciosíssimo Sangue, 
de modo que eu seja cheio de graças, para espalhar a conversão,  
para a salvação de todos os filhos de Deus em todas as partes do mundo,  
não importa qual seja seu credo. 
Eu confio em Vós sempre. 
Sou Vosso discípulo amado. Amém. 
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73 - Pelas almas dos jovens e crianças  
Ó Jesus, ajudai-me a salvar as almas dos jovens de todo o mundo! 
Por Vossa graça, ajudai-os a ver a Verdade da Vossa existência! 
Trazei-os para Vosso Sagrado Coração  
e abri-lhes os olhos para o Vosso Amor e Misericórdia! 
Salvai-os do fogo do inferno através das minhas orações  
e tende misericórdia de suas almas. Amém. 
74 - Pelo Dom do Discernimento 
Ó Mãe de Deus, ajudai-me a preparar a minha alma 
para o Dom do Espírito Santo. 
Levai-me como uma criança, pela mão,  
e guiai-me no caminho para o Dom do Discernimento,  
através do Poder do Espírito Santo. 
Abri meu coração e ensinai-me a me render em corpo, mente e alma. 
Livrai-me do pecado do orgulho e rezai,  
para que eu seja perdoado de todos os pecados do passado,  
de modo que a minha alma seja purificada e que eu seja curado, 
para que eu possa receber o Dom do Espírito Santo. 
Agradeço-Vos, Mãe da Salvação, por Vossa intercessão  
e aguardo com amor em meu coração por este Dom, 
que eu anseio com alegria. Amém. 
75 - Eu ofereço minha dor a Vós, querido Jesus 
Jesus, eu ofereço a minha dor e o meu sofrimento  
por aquilo que  sofrestes durante Vossa agonia no Calvário. 
Cada insulto que eu suportar, eu Vo-lo ofereço. 
Cada abuso e ataque verbal que eu sofrer,  
eu os ofereço em homenagem à Vossa Coroação de Espinhos. 
Cada crítica injusta a mim,  
eu a ofereço em honra da Vossa humilhação diante de Pilatos. 
Cada tormento físico que eu suportar nas mãos de outras pessoas,  
eu o ofereço em homenagem à Vossa Flagelação na coluna. 
Cada insulto que eu suportar,  
eu o ofereço em honra da terrível tortura física,  
que sofrestes durante a coroação de espinhos,  
quando arrancaram Vosso olho. 
Porque cada vez que eu Vos imito,  
transmito Vossos ensinamentos  
e quando sou zombado em Vosso Nome, 
quero ajudar-Vos no caminho para o Calvário. 
Ajudai-me a livrar-me do orgulho  
e a nunca ter medo de admitir que eu Vos amo, querido Jesus! 
E, quando tudo parecer sem esperança na minha vida, querido Jesus,  
ajudai-me a ser corajoso por lembrar como, voluntariamente,  
permitistes ser crucificado de forma vil e cruel. 
Ajudai-me a levantar-me e ser contado como um verdadeiro Cristão,  
um verdadeiro soldado em Vosso exército,  
humilde e contrito em meu coração,  
em lembrança do sacrifício que fizestes por mim. 
Segurai a minha mão, querido Jesus,  
e mostrai-me como meu próprio sofrimento pode inspirar outros  
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a se juntarem ao Vosso exército com almas afins que Vos amam. 
Ajudai-me a aceitar o sofrimento e a Vo-lo oferecer como um presente para salvar 
almas na batalha final contra a tirania do maligno. Amém. 
76 - A oração para os ateus 
Jesus, ajudai-me a aceitar o Amor de Deus  
como está sendo mostrado para Mim! 
Abri os meus olhos, a minha mente, o meu coração e a minha alma  
para que Eu possa ser salvo! 
Ajudai-me a acreditar, preenchendo o meu coração com o Vosso amor! 
Abraçai-me e salvai-me do tormento da dúvida. Amém. 
77 - Pela Grã-Bretanha 
Ó Pai Celestial, Deus, Criador dos homens, 
por favor, ouvi a minha oração! 
Suplico-Vos para salvardes a Grã-Bretanha das garras do mal e da ditadura. 
Eu peço que Vós unais a todos nós, de todas as religiões,  
credos e cores, como uma família diante de Vós! 
Dai-nos a força para unirmo-nos em desafio a todas as leis introduzidas  
para proibir Vossos ensinamentos! 
Dai-nos a força e a coragem de nunca Vos abandonarmos  
para ajudarmos a salvar todos os Vossos filhos por meio de nossas orações. 
Trazei todos os meus irmãos e irmãs em união,  
para homenagearem Vossa promessa de levar-nos à vida eterna  
e à entrada para o Vosso Paraíso. Amém. 
78 - Salvai-me do Mal 
Ó Jesus, protegei-me do poder de Satanás! 
Levai-me para o Vosso coração,  
porque eu me liberto toda minha fidelidade a ele e a seus maus caminhos. 
Eu entrego a minha vontade e venho diante de Vós  
com meus joelhos dobrados e com um coração humilde e contrito. 
Eu deixo a minha vida em Vossos Santos Braços. 
Salvai-me do mal!  
Libertai-me e levai-me para o Vosso porto seguro de proteção,  
agora e para sempre. Amém. 
79 - Por 2 bilhões de almas perdidas 
Ó querido Jesus,  
eu Vos imploro: derramai Vossa Misericórdia sobre as almas perdidas! 
Perdoai-lhes a rejeição a Vós  
e usai a minha oração e o meu sofrimento  
para que possais, por meio de Vossa misericórdia,  
derramar sobre elas as Graças de que necessitam, 
para santificar as suas almas. 
Peço o Dom de clemência para suas almas. 
Eu peço para abrirdes seus corações, 
para que elas venham para Vós e Vos peçam  
para preenchê-las com o Espírito Santo,  
para que possam aceitar a Verdade do Vosso Amor e viver Convosco  
e com toda a família de Deus, para sempre. Amém. 
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80 - Pelas almas daqueles, que cometeram assassinato 
Ó querido Jesus, 
eu imploro por misericórdia para aqueles, que cometem assassinato. 
Peço clemência para aqueles em pecado mortal. 
Eu ofereço o meu próprio sofrimento e dificuldades a Vós,  
para que possais abrir Vosso coração,  
e perdoar os pecados deles. 
Eu peço que cubrais todas as pessoas  
com más intenções em suas almas  
com Vosso Precioso Sangue,  
para que possam ser purificadas das suas iniquidades. Amém. 
81 - Pelo Dom da Sagrada Comunhão 
Ó Hóstia Celestial,  
enchei o meu corpo com o alimento de que necessito! 
Preenchei minha alma com a Presença Divina de Jesus Cristo! 
Dai-me a graça de cumprir a Santa Vontade de Deus! 
Enchei-me com a paz e a calma, que vem da Vossa Santa Presença! 
Nunca me deixeis duvidar da Vossa Presença! 
Ajudai-me a aceitar-Vos em corpo e alma, e que,  
pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim,  
me ajudem a proclamar a Glória de Nosso Senhor Jesus Cristo! 
Purificai meu coração! 
Quando eu recebo o grande Dom da Sagrada Eucaristia, 
que a minha alma se abra e se santifique! 
Concedei-me as graças e os favores  
que concedeis a todos os filhos de Deus,  
e concedei-me a Imunidade ao fogo do Purgatório. Amém. 
82 - Pela vitória da Igreja Remanescente 
Jesus, Rei e Salvador do mundo,  
para Vós nós comprometemos a nossa honra,  
a nossa lealdade e os nossos atos, para proclamar a Vossa Glória a todos. 
Ajudai-nos a ganhar a força e a confiança,  
para levantarmo-nos e declararmos a Verdade em todos os momentos. 
Nunca nos permitais falharmos ou nos atrasarmos em nossa marcha para a vitória,  
e no nosso plano para salvar almas! 
Nós nos comprometemos a nossa rendição,  
os nossos corações, e tudo o que possuímos,  
para que sejamos livres de obstáculos,  
à medida que continuamos a estrada espinhosa  
para os portões do Novo Paraíso. 
Nós Vos amamos, querido Jesus,  
nosso amado Salvador e Redentor. 
Nós nos unimos em corpo, mente e espírito ao Vosso Sagrado Coração. 
Despejai sobre nós Vossa Graça de Proteção! 
Cobri-nos com Vosso Precioso Sangue,  
para que possamos ser preenchidos com coragem e amor  
para nos levantarmos e declararmos a Verdade do Vosso Novo Reino. Amém. 
83 - Para mitigar os castigos 
Ó querido Pai, Deus Altíssimo, nós, Vossos pobres filhos,  
nos prostramos diante do Vosso Trono glorioso no Céu. 
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Nós Vos imploramos que livreis o mundo do mal. 
Nós imploramos a Vossa misericórdia pelas almas daqueles,  
que causam dificuldades terríveis para Vossos filhos na Terra. 
Por favor, perdoai-os! 
Por favor, removei o Anticristo, assim que ele se fizer conhecido. 
Pedimos Vos, Senhor, para mitigar Vossa Mão de castigo. 
Em vez disso, pedimos que aceiteis nossas orações e nossos sofrimentos,  
para aliviar o sofrimento dos Vossos filhos, neste momento. 
Nós confiamos em Vós. 
Nós Vos honramos. 
Agradecemos-Vos pelo grande sacrifício que fizestes,  
quando enviastes Vosso único Filho, Jesus Cristo, para salvar-nos do pecado. 
Seja bem vindo Vosso Filho, mais uma vez,  
como Salvador da Humanidade. 
Por favor, protegei-nos!  
Mantende-nos protegidos do mal.  
Ajudai as nossas famílias!  
Tende misericórdia de nós. Amém. 
 
84 - Para iluminar as almas das elites, que governam o mundo 
Ó querido Jesus,  
eu Vos imploro para iluminar as almas das elites, que governam o mundo. 
Mostrai-lhes a prova da Vossa Misericórdia.  
Ajudai-as a tornarem-se abertas de coração  
e mostrarem a verdadeira humildade,  
em homenagem ao Vosso grande Sacrifício, Vossa morte na Cruz,  
quando morrestes por seus pecados. 
Ajudai-as a perceberem Quem é o seu Criador verdadeiro, Quem as criou,  
e enchei-as com as Graças para verem a Verdade. 
Por favor, impedi os seus planos  
de prejudicar milhões de pessoas através das vacinações,  
escassez de alimentos, adoções forçadas de crianças inocentes  
e a divisão das famílias! Que isso não aconteça! 
Curai-as!  
Cobri-as com a Vossa Luz e levai-as para o seio do Vosso coração,  
para salvá-las das ciladas do maligno. Amém. 
85 - Para salvar os Estados Unidos da América da mão do enganador 
Ó querido Jesus,  
cobri a nossa nação com Vossa proteção mais preciosa!  
Perdoai-nos os nossos pecados contra os Mandamentos de Deus!  
Ajudai o povo americano a voltar para Deus!  
Abri suas mentes para o verdadeiro caminho do Senhor! 
Desbloqueai seus corações endurecidos,  
para que acolham Vossa mão de Misericórdia!  
Ajuda esta nação a levantar-se contra as blasfêmias,  
que podem ser infligidas sobre nós,  
para nos forçarem a negarmos a Vossa Presença! 
Nós Vos pedimos, Jesus, para nos salvar, para nos proteger  
de todo o mal e acolhei o nosso povo  
em Vosso Sagrado Coração! Amém. 
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86 - Libertai-me do tormento da dúvida 
Venho ante Vós, querido Jesus, 
confuso, inseguro e frustrado,  
porque eu estou preocupado com a Verdade  
que Vós anunciais dentro das Vossas mensagens. 
Perdoai-me se eu Vos ofendi! 
Perdoai-me se eu não consigo ouvir-Vos. 
Abri meus olhos, para que me possa ser mostrado o que é, 
que Vós quereis que eu compreenda. 
Eu Vos imploro: dai-me a força do Espírito Santo, 
para me mostrar a Verdade. 
Eu Vos amo, querido Jesus,  
e peço-Vos para me libertar do tormento da dúvida. 
Ajudai-me a responder ao Vosso apelo! 
Perdoai-me se Vos ofendi e trazei-me mais perto do Vosso coração! 
Guiai-me para o Vosso Reino Novo e concedei-me o favor,  
para que, através das minhas orações e dos meus sofrimentos,  
eu possa ajudar-Vos a salvar almas  
tão preciosas para o Vosso Sagrado Coração. Amém. 
87 - Protegei nossa nação do mal 
Ó Pai, em nome do Vosso Filho, salvai-nos do comunismo! 
Salvai-nos da ditadura! 
Protegei a nossa nação contra o paganismo! 
Salvai os Vossos filhos do mal! 
Ajudai-nos a vermos a Luz de Deus! 
Abri os nossos corações para os ensinamentos do Vosso Filho! 
Ajudai a todas as Igrejas a permanecerem fiéis à Palavra de Deus! 
Nós Vos imploramos: mantende as nossas nações a salvo da perseguição. 
Querido Senhor, olhai para nós com Misericórdia, 
não importa como nós Vos ofendemos. 
Jesus, Filho do Homem, cobri-nos com o Vosso Precioso Sangue! 
Salvai-nos das ciladas do maligno! 
Nós Vos imploramos, querido Deus,  
para intervirdes e impedirdes o mal de engolir o mundo neste momento. Amém. 
88 - Pelas almas, após o GRANDE ALERTA 
Ó Sagrado Coração de Jesus, 
mostrai Misericórdia para com todos nós, pobres pecadores! 
Iluminai os corações de pedra, 
tão desesperados em busca de orientação! 
Perdoai-lhes suas iniquidades! 
Ajudai-os, por meio de Vosso Amor e Misericórdia, 
a aceitarem em seus corações  
Vosso grande presente da Redenção! 
Eu Vos imploro que perdoeis todas as almas,  
que rejeitam a Verdade de Deus! 
Cobri-as com a Vossa Luz, querido Jesus,  
que irá cegá-las contra as maldades e ciladas do demônio, 
que vai tentar separá-las de Vós por toda a eternidade! 
Peço-Vos que deis a todos os filhos de Deus a força, 
para agradecer-Vos por Vossa Grande Misericórdia! 
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Eu peço Vos para abrirdes a porta do Vosso Reino  
para todas as almas perdidas, 
que vagueiam na Terra em um estado de desamparo e desesperança. Amém. 
89 - Pelos pecadores miseráveis 
Querido Jesus, ajudai-me, um pobre pecador miserável,  
a chegar até Vós com arrependimento em minha alma. 
Purificai-me dos pecados, que destruíram a minha vida. 
Dai-me o dom de uma vida nova, livre dos grilhões do pecado  
e a liberdade, que meus pecados me negam. 
Renovai-me na Luz da Vossa Misericórdia. 
Abraçai-me no Vosso Coração. 
Deixai-me sentir o Vosso Amor,  
para que eu possa ficar perto de Vós  
e que o meu amor por Vós seja inflamado. 
Tende misericórdia de mim, Jesus, e mantende-me livre do pecado. 
Fazei-me digno de entrar no Vosso Novo Paraíso. Amém. 
90 - Ação de Graças pela Vossa Segunda Vinda mais Gloriosa 
Ó meu Jesus, eu Vos ofereço o louvor e o agradecimento  
pela Vossa Segunda Vinda mais Gloriosa. 
Vós, meu Salvador, nascestes para me dar a vida eterna  
e para me libertar do pecado. 
Eu Vos ofereço o meu amor,  
o meu agradecimento e a minha adoração,  
assim eu preparo a minha alma para Vossa Grande Vinda. Amém. 
91 - Mantende-me fiel à minha Fé 
Ó Mãe da Salvação, 
protegei-me na minha hora de necessidade,  
quando for confrontado com o mal. 
Ajudai-me a defender a Palavra de Deus com força e coragem, 
sem qualquer medo em minha alma. 
Rezai para que eu permaneça fiel aos ensinamentos de Cristo 
e que eu possa entregar totalmente meus medos, 
minhas preocupações e minhas tristezas, completamente. 
Ajudai-me, para que eu possa caminhar sem medo,  
à frente, neste caminho solitário, 
a fim de proclamar a Verdade da Santa Palavra de Deus, 
mesmo quando os inimigos de Deus tornarem essa tarefa quase impossível. 
Ó Mãe, peço que, através da Vossa intercessão, 
a fé de todos os Cristãos continue forte, 
em todos os momentos, durante a perseguição. Amém. 
92 - Pela Graça da Perseverança 
Ó querido Jesus, eu Vos peço o Dom da Perseverança. 
Suplico-Vos conceder-me as graças de que eu preciso, 
para manter a Vossa Palavra Santíssima. 
Eu peço que me livreis de quaisquer dúvidas. 
Eu peço que inundeis a minha alma com gentileza,  
paciência e perseverança. 
Ajudai-me a permanecer digno,  
quando for insultado em Vosso Santo Nome. 
Fazei-me forte e cobri-me com a graça de continuar, 
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mesmo quando eu estiver cansado, com falta de força 
e quando for confrontado com todas as tribulações, que estão à frente, 
pois eu trabalho incansavelmente para ajudar-Vos a salvar a Humanidade. Amém. 
93 - Pelas Lágrimas da Conversão 
Ó Meu amado Jesus, Vós estais perto do meu coração. 
Eu sou um Convosco. 
Eu Vos amo. 
Eu me lembro de Vós. 
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. 
Concedei-me as Lágrimas da Conversão, 
para que eu possa realmente me oferecer a Vós,  
como um verdadeiro discípulo, 
para ajudar na Vossa missão,  
para salvar cada alma na Terra,  
antes que Vós venhais a julgar os vivos e os mortos. Amém. 
94 - Para curar a mente, o corpo e a alma 
Ó querido Jesus, eu me coloco diante de Vós,  
cansado, doente, com dor e com um desejo de ouvir a Vossa Voz. 
Deixai-me ser tocado por Vossa Presença Divina, 
para que eu possa ser inundada pela Vossa Divina Luz  
através do meu corpo, minha mente e minha alma. 
Eu confio na Vossa Misericórdia. 
Eu entrego a minha dor e o meu sofrimento completamente para Vós 
e peço que me deis a graça de confiar em Vós, 
para que Vós me possais curar dessa dor e escuridão, 
para que eu possa me tornar inteiro de novo e 
para que eu possa seguir o Caminho da Verdade 
e permitir que Vós me leveis à vida no Novo Paraíso. Amém. 
95 - Para ajudar a encontrar tempo para a oração 
Ó Mãe da Salvação, vinde em meu auxílio, 
porque eu me esforço para encontrar o tempo para a oração. 
Ajudai-me a dar, ao Vosso amado Filho, Jesus Cristo, 
o tempo que Ele merece, para mostrar-Lhe o quanto eu O amo. 
Eu peço que Vós, minha Santíssima Mãe da Salvação, 
me alcanceis as Graças de que eu preciso 
e peçais ao Vosso Filho amado toda a Graça e favor, 
para que Ele possa me envolver no seio do Seu Coração Sagrado. Amém. 
96 - Para abençoar e proteger o nosso Grupo de Cruzada de Oração 
Ó meu querido Jesus, 
por favor, abençoai e protegei o Vosso Grupo de Cruzada de Oração, 
para que nos tornemos imunes aos maus ataques do diabo, 
e de quaisquer maus espíritos, 
que nos possam atormentar nesta Sagrada Missão de salvar almas. 
Que possamos permanecer leais, fortes e perseverantes, 
para mantermos o Vosso Santo Nome no mundo 
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e nunca abandonarmos nossa luta  
de espalhar a Verdade da Vossa Santa Palavra. Amém. 
97 - Para unir Grupos de Cruzadas de Orações 
Ó amada Mãe da Salvação, 
Eu Vos imploro para unirdes, através de Vossas orações, 
todo o Exército Remanescente de Deus, em todo o mundo! 
Cobri todos os Grupos de Cruzadas de Orações com a Graça da Salvação, 
derramada sobre nós, pela Misericórdia de Vosso Filho, Jesus Cristo! 
Enviai os Vossos Anjos, para cobrirem cada um de nós, e, especialmente, 
os sacerdotes, que lideram os Grupos de Cruzadas de Orações. 
Ajudai-nos a evitar as distrações, 
que causam divisão entre nós, 
e protegei-nos com o Vosso Dom de armadura, 
de modo que nós nos tornemos imunes aos ataques, 
que teremos de suportar, 
por causa do nosso amor por Jesus Cristo, 
nesta Santa Missão, para salvar almas. Amém. 
98 - Que a Graça de Deus cubra os líderes mundiais 
Ó minha Santíssima Mãe da Salvação, 
por favor, pedi a Vosso Filho que Ele derrame as Suas Graças e o Seu Amor 
sobre os líderes que controlam o mundo! 
Rezai para que a Luz de Deus os cure da cegueira 
e desbloqueie os seus corações de pedra! 
Impedi-os de infligirem perseguições contra pessoas inocentes! 
Por favor, rezai para que sejam orientados por Jesus, 
e os proíba de impedirem que a Verdade dos Seus Ensinamentos 
seja espalhada para as nações, em todo o mundo. Amém. 
99 - Pela Salvação da Austrália e Nova Zelândia 
Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, 
em Nome do Vosso amado Filho, Jesus Cristo,  
tende Misericórdia de todos os Vossos filhos na Austrália e Nova Zelândia! 
Perdoai-nos a nossa rejeição à Vossa Santa Palavra! 
Perdoai-nos o pecado da indiferença! 
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 Vós concedais a todos nós as bênçãos de que necessitamos, 
para garantir que apenas a Verdade da Vossa Santa Palavra possa ser ouvida 
e que a todas as almas sejam concedidas as chaves para a vida eterna. Amém. 
100 - Pela sobrevivência do Cristianismo 
Ó querido Jesus, pedimos habilidades  
para sobrevivermos às provações que enfrentaremos agora, 
pois o último Papa terminou sua verdadeira Missão para Vós! 
Mantende-nos de pé diante dos terríveis abusos,  
que teremos que enfrentar agora, 
por causa do colapso da Igreja, que uma vez conhecemos! 
Nunca nos deixeis desviar da Verdade da Vossa Palavra Divina! 
Ajudai-nos a permanecer em silêncio  
quando o peso dos ataques for colocado sobre nossos ombros 
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para seduzir-nos a virarmos as costas a Vós  
e aos Sacramentos, que destes ao mundo! 
Cobri Vosso exército com o poderoso Amor de que precisamos,  
como um escudo, para nos protegermos contra o Falso Profeta e o Anticristo! 
Ajudai a Vossa Igreja na Terra a se espalhar e multiplicar, 
de modo que possa aderir à Verdade 
e ajudar-Vos a conduzir nossos irmãos e irmãs  
no Caminho da Verdade, para nos prepararmos,  
de forma adequada, para a Vossa Segunda Vinda! Amém. 
101 - Oração Milagrosa, para sentir a Presença de Jesus 
Ó querido Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo o que é e será, 
ajudai a todos nós, para que possamos reconhecer  
a Presença do Vosso amado Filho na Igreja de hoje,  
para se tornar muito forte! 
Ajudai-me a superar o meu medo, 
a minha solidão e a rejeição, que 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,  
que foram 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 em Vossa Igreja, 
que sejam salvos do fogo eterno do inferno. Amém. 
102 - Para manter a fé e a crença nas Mensagem de Deus para o mundo 
Querido Jesus, quando eu estiver desanimado, levantai-me! 
Quando eu duvidar, iluminai-me! 
Quando eu estiver triste, mostrai-me Vosso Amor! 
Quando eu for criticado, ajudai-me a permanecer em silêncio! 
Quando eu julgar o outro em público, selai meus lábios! 
Quando eu blasfemar em Vosso Nome, 
resgatai-me e trazei-me de volta para a Vossa proteção! 
Quando me faltar coragem, dai-me a espada de que eu preciso, 
para lutar e salvar as almas, que Vós desejais! 
Quando eu resistir ao Vosso Amor, ajudai-me a me render e abandonar-me, 
completamente, dentro de Vosso carinho! 
Quando eu fugir, ajudai-me a encontrar o caminho da Verdade! 
Quando eu questionar a Vossa Palavra, dai-me as respostas que procuro! 
Ajudai-me a ser paciente, bondoso e compassivo,  
mesmo com aqueles, que Vos amaldiçoam! 
Ajudai-me a perdoar aqueles, que me ofendem, 
e dai-me a Graça de que Eu preciso para seguir-Vos até os confins da Terra. Amém. 
103 - Para compartilhar o Cálice de Sofrimento com Cristo 
Coloco-me diante de Vós, ó Jesus, aos Vossos Pés,  
para fazer o que Vós quiserdes fazer comigo, para o bem de todos. 
Deixai-me partilhar o Vosso Cálice de Sofrimento! 
Aceitai este presente de mim, 
para que Vós possais salvar essas pobres almas,  
que estão perdidas e sem esperança. 
Usai-me, no corpo, para que eu possa compartilhar Vossa Dor. 
Segurai meu coração em Vossas Sagradas Mãos  



O Livro da Verdade 

www.jesusfala.org/O_Livro_da_Verdade.pdf 578

e trazei a minha alma em união Convosco. 
Através do meu presente de sofrimento, 
eu permito que Vossa Divina Presença abrace a minha alma, 
para que Vós possais resgatar todos os pecadores 
e unir todos os filhos de Deus para todo o sempre. Amém. 
104 - Salvai esta alma da escravidão 
Querido Jesus, eu Vos apresento a alma do meu irmão e da minha irmã,  
que abandonaram sua alma a Satanás. 
Tomai esta alma e resgatai-a a Vossos Santos Olhos. 
Libertai esta alma da escravidão da besta e levai-a à salvação eterna. Amém. 
105 - Dom da Conversão para outras pessoas 
Ó meu querido Jesus, com o amor que eu Vos tenho, 
por favor, aceitai minha alma em uníssono Convosco! 
Levai minha alma, cobri-a com Vosso Espírito Santo e ajudai-me, 
através desta Oração, a salvar todos aqueles, com quem entro em contato. 
Submergi cada alma, que eu encontrar, com Vossa Santa Misericórdia  
e oferecei-lhe a salvação necessária, para entrar em Vosso Reino! 
Ouvi as minhas orações! 
Ouvi as minhas súplicas e através da Vossa Misericórdia 
salvai as almas de toda a Humanidade! Amém. 
106 - Misericórdia para os jovens, que não conhecem Deus 
Querido Jesus, tomai sob Vossa proteção as almas destes filhos de Deus, 
que não Vos conhecem, que não conhecem Vosso Amor 
e que não aceitam a Vossa Promessa! 
Derramai a Vossa Graça de conversão e dai-lhes a vida eterna! 
Sede misericordioso para com todos aqueles, 
que não acreditam em Vossa Presença  
e que não sentirão remorso por seus pecados! Amém. 
107 - Salvai-me do fogo do inferno 
Jesus, eu sou um terrível pecador. 
Pelos meus atos, causei sofrimento desesperador para outros. 
Sou deixado de lado, como resultado. 
Em qualquer lugar na Terra, não sou mais tolerado. 
Livrai-me deste deserto e protegei-me das garras do mal! 
Permiti que me arrependa! 
Aceitai o meu remorso! 
Enchei-me com a Vossa força  
e ajudai-me a sair das profundezas do desespero. 
Eu entrego a Vós, caro Jesus, meu livre arbítrio,  
para fazerdes de mim como Vós desejardes,  
para que eu possa ser salvo do fogo do inferno. Amém. 
108 - Escalando o Monte do Calvário 
Jesus, ajudai-me a encontrar coragem, bravura e ousadia,  
para me levantar e ser contado,  
para que eu possa juntar-me ao Vosso Exército Remanescente  
e escalar a mesma colina do Calvário,  
que Vós tivestes que suportar por meus pecados. 
Dai-me o poder de levar a Vossa Cruz e a Vossa carga,  
para que eu possa ajudar-Vos a salvar almas.  
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Livrai-me da minha fraqueza!  
Dissipai os meus temores! 
Esmaga todas as minhas dúvidas!  
Abri meus olhos para a Verdade! 
Ajudai-me, e ajudai todos aqueles,  
que responderem à Chamada para levar Vossa Cruz,  
a Vos seguirem com um coração profundo e humilde  
e que, por meu exemplo, outros tenham coragem de fazer o mesmo. Amém. 
109 - Pelo Dom da Confiança 
Ó meu querido Jesus, ajudai-me a confiar em Vós! 
A confiar em Vossa Promessa de voltar. 
A aceitar a Verdade da Vossa Segunda Vinda. 
A confiar na Promessa de Deus Pai,  
quando Ele disse que iria dar-Vos o Vosso Reino. 
Ajudai-me a confiar em Vossos Ensinamentos,  
em Vosso Plano para salvar o mundo. 
Ajudai-me a aceitar Vossos Dons com Graça. 
Ajudai-me a confiar em Vós,  
para que eu perca meu medo e para que eu possa permitir  
que Vosso Amor inunde o meu coração e a minha alma. Amém. 
110 - Pelos sacerdotes: Para permanecerem fieis à Santa Palavra de Jesus 
Ó meu querido Jesus, 
Suplico-Vos para me manterdes forte e corajoso, 
para que eu possa defender a Verdade em Vosso Santíssimo Nome. 
Eu imploro: dai-me a Graça de que eu preciso,  
para dar testemunho da Vossa Santa Palavra, em todos os momentos. 
Capacitai-me a suportar as pressões para promover inverdades, 
quando eu sei, em meu coração, que elas Vos ofendem. 
Ajudai-me a permanecer fiel à Vossa Santa Palavra, até o dia da minha morte. 
Amém. 
111 - Para consagrar seus filhos a Jesus Cristo 
Ó querida Mãe da Salvação, 
eu consagro meus filhos (nome dos filhos aqui) ao Vosso Filho, 
para que Ele possa trazer-lhes paz de espírito e amor no coração. 
Por favor, rezai para que meus filhos sejam aceitos 
nos Braços Misericordiosos do Vosso Filho, e protegidos de danos. 
Ajudai-os a permanecerem fiéis à Santa Palavra de Deus,  
especialmente nos momentos em que forem tentados a se afastar Dele. Amém. 
112 - Pela Graça da Salvação 
Querido Jesus, peço-Vos para cobrirdes as almas daqueles,  
que foram infestados por Satanás, 
com Vossa Graça especial da Salvação! 
Libertai essas pobres almas da escravidão perversa,  
da qual elas não podem escapar! Amém. 
113 - Para derrotar o mal em nosso Pais 
Ó Mãe da Salvação, entrai em nosso meio 
e cobri o nosso Pais com a Vossa proteção! 
Esmagai a cabeça da besta e acabai com sua influência perversa entre nós! 
Ajudai os Vossos filhos pobres e perdidos a se levantarem e falarem a Verdade, 
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quando formos rodeados por mentiras! 
Por favor, ó Mãe de Deus, protegei o nosso Pais e mantende-nos fortes, 
para que possamos permanecer fiéis ao Vosso Filho  
na hora da perseguição! Amém. 
114 - Pelos sacerdotes: Para receberem o Dom da Verdade 
Meu Senhor, abri os meus olhos! 
Permiti-me ver o inimigo e fechai o meu coração para o engano! 
Eu entrego tudo para Vós, querido Jesus. 
Eu confio em Vossa Misericórdia. Amém. 

115 - Pelo Dom da Conversão 
Ó Mãe da Salvação, cobri a minha alma com Vossas lágrimas de Salvação. 
Livrai-me das dúvidas! 
Levantai meu coração, para que eu possa sentir a Presença do Vosso Filho! 
Trazei-me paz e consolo! 
Rezai para que eu possa ser verdadeiramente convertido! 
Ajudai-me a aceitar a Verdade e abri meu coração,  
para receber a Misericórdia do Vosso Filho, Jesus Cristo. Amém. 
116 - Salvai-me do mal das mentiras 
Querido Jesus, ajudai-me! 
Eu estou me afogando em lágrimas de tristeza. 
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 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 ensinastes ou negar a Vossa morte na Cruz. 
Jesus, Vós sois o Caminho. 
Mostrai-me o Caminho! 
Abraçai-me e levai-me em Vossa jornada de Misericórdia. Amém. 
117 - Por aqueles que venderam suas almas 
Querido Jesus, eu consagro as almas de (nomeá-los aqui) 
e todos aqueles, que trocaram suas almas pelo preço da fama. 
Livrai-os da infestação! 
Desviai-os para longe da ameaça dos Illuminati, que os devoram! 
Dai-lhes coragem para se afastarem, sem medo, desta perversa escravidão!  
Levai-os em Vossos Braços de Misericórdia e trazei-os de volta  
para o Estado de Graça, para que eles estejam aptos a estarem diante de Vós! 
Por Vossa Divindade, ajudai-me por meio desta oração,  
pelas almas adotadas por Satanás, para retirá-las da Maçonaria! 
Livrai-as dos grilhões, que as prendem 
e que resultam em uma tortura terrível nas câmaras do inferno! 
Ajudai-as, através do sofrimento das almas escolhidas, 
através das minhas orações e através da Vossa Misericórdia,  
a estarem na linha de frente,  
prontas para entrarem nas Portas da Nova Era de Paz – o Novo Paraíso! 
Suplico-Vos, para libertá-las do cativeiro. Amém. 
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118 - Pela perdida geração de almas jovens 
Querido Jesus, eu clamo a Vossa Misericórdia  
para a perdida geração de almas jovens. 
Aqueles, que não Vos conhecem, cobri-os com o Dom da visão! 
Aqueles, que Vos conhecem, mas que Vos ignoram, 
atraí-os de volta para a Vossa Misericórdia! 
Por favor, dai-lhes a prova da Vossa Existência em breve  
e levai-os àqueles, que podem ajudá-los e orientá-los para a Verdade! 
Preenchei suas mentes e almas com o desejo por Vós! 
Ajudai-os a reconhecerem o vazio, que existe neles, 
por não sentirem a Vossa Presença! 
Suplico-Vos, Senhor, para não abandoná-los, 
e em Vossa Misericórdia, concedei-lhes a Vida Eterna. Amém. 
119 - Para sentir o Amor de Jesus 
Jesus, ajudai-me, estou tão confuso. 
Meu coração não se abre para Vós. 
Meus olhos não podem ver-Vos. 
Minha mente Vos bloqueia. 
Minha boca não consegue proferir palavras para consolar-Vos. 
A minha alma está nublada pela escuridão. 
Por favor, tende piedade de mim, um pobre pecador! 
Estou desamparado, sem a Vossa Presença. 
Enchei-me com Vossas Graças, para que eu tenha coragem 
de chegar a Vós, para implorar por Vossa Misericórdia! 
Ajudai-me, Vosso discípulo perdido, que Vos ama, 
mas que não sente mais o amor mexendo no seu coração,  
para ver e aceitar a Verdade. Amém. 
120 - Para impedir a propagação da Guerra 
Ó meu doce Jesus, tirai as guerras, que destroem a Humanidade! 
Protegei os inocentes do sofrimento! 
Protegei as almas, que tentam trazer a verdadeira paz! 
Abri os corações das pessoas atingidas pela dor da guerra! 
Protegei os jovens e vulneráveis! 
Salva todas as almas, cujas vidas são destruídas pela guerra! 
Fortalecei todos nós, querido Jesus,  
que rezamos pelas almas de todos os filhos de Deus  
e concedei-nos a Graça de suportarmos o sofrimento, 
que possamos ter em tempos de conflitos! 
Nós Vos imploramos para impedirdes a propagação da guerra 
e para trazerdes as almas para o Refúgio Sagrado do Vosso Coração. Amém. 
121 - Fidelidade para o Exército de Jesus Cristo 
Estamos unidos ao Vosso Sagrado Coração, Querido Jesus. 
Falamos com autoridade a verdadeira Palavra de Deus. 
Vamos caminhar até os confins da Terra, para espalhar a Verdade. 
Nunca iremos aceitar qualquer falsa nova doutrina em Vosso Nome, 
diferente da que Vós nos ensinastes pessoalmente. 
Permaneceremos fiéis, leais e firmes em nossa fé. 
Vamos tratar com amor e compaixão aqueles, que Vos traem, 
na esperança de que eles voltem para Vós. 
Vamos ser firmes, mas pacientes,  
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com aqueles que nos perseguem em Vosso Nome. 
Vamos caminhar vitoriosos todo o caminho, até o Vosso Novo Paraíso. 
Nós prometemos que, através da nossa dor e do nosso sofrimento, 
vamos trazer-Vos todas aquelas almas perdidas,  
que estão sedentas do Vosso Amor. 
Por favor, aceitai nossas orações por todos os pecadores do mundo,  
para que possamos tornar-nos uma família,  
unidos no amor por Vós, na Nova Era de Paz. Amém. 
122 - Pela consagração ao Precioso Sangue de Jesus Cristo 
Querido Jesus, peço-Vos que consagreis a mim,  
a minha família, os meus amigos e a minha nação  
sob a Proteção do Vosso Precioso Sangue. 
Vós morrestes por mim e Vossas feridas são minhas feridas.  
Eu aceito de bom grado o sofrimento  
que vou passar neste período, até a Vossa Segunda Vinda. 
Eu sofro Convosco, querido Jesus, enquanto Vós tentais recolher todos os filhos de 
Deus em Vosso Coração,  
para que possamos ter a Vida Eterna. 
Cobri a mim e a todos aqueles,  
que precisam da Proteção do Vosso Precioso Sangue. Amém. 
123 - Dom do livre arbítrio a Deus 
Meu querido Jesus, ouvi a minha oração, a oração da alma mais indigna, 
e ajudai-me a amar-Vos mais! 
Por meu livre arbítrio, eu Vos ofereço este Dom de volta, querido Jesus, 
para que eu possa tornar-me o Vosso humilde servo 
e manter-me obediente à Vontade de Deus. 
A minha vontade é a Vossa Vontade. 
O Vosso Comando significa que eu obedeço a todos os Vossos desejos. 
O meu livre arbítrio é Vosso, para fazerdes com ele o que for necessário, 
para salvar todas as pessoas, em todo o mundo, que estão separadas de Vós. 
Eu concedo este Dom, que me foi dado no nascimento,  
ao Vosso Santíssimo Serviço. Amém. 
124 - Ouvi meu pedido pela liberdade 
Ó Deus, meu Pai Misericordioso, Criador de tudo o que é,  
ouvi o meu apelo pela liberdade!  
Libertai-me das cadeias da escravidão 
e protegei-me da má perseguição! 
Ajudai-me a discernir a Verdade e vinde em meu auxílio, 
mesmo que eu esteja confuso e duvidoso da Vossa Palavra! 
Perdoai-me se eu Vós ofendo, 
e levai-me para o refúgio do Vosso Novo Paraíso na Terra! Amém. 
 
125 - Para defender a Santíssima Palavra de Deus 
Ó Mãe da Salvação, ajudai a mim, um humilde servo de Deus, 
a defender Sua Palavra Santíssima em tempos de tormento! 
Consagrai-me, Mãe querida, ao Vosso Filho, 
para que Ele possa cobrir-me com o Seu Sangue Precioso! 
Concedei-me, pela Intercessão do Vosso Filho, Jesus Cristo, a graça, 
a força e a vontade de manter-me fiel aos Ensinamentos de Cristo 
nos tempos da Tribulação, que irá devorar a Sua Igreja Santíssima na Terra. Amém. 
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126 - Para suportar a perseguição religiosa 
Querido Jesus,  
ajudai-me a resistir a qualquer tipo de perseguição em Vosso Santo Nome! 
Ajudai aqueles que caem em erro,  
na crença de que dão testemunho da Vossa Missão! 
Abri os olhos de todos aqueles que podem ser tentados a destruir os outros, 
por meio de atos, ações ou gestos maus! 
Protegei-me contra os inimigos de Deus, 
que se levantarão para tentar silenciar a Vossa Palavra e tentar banir-Vos! 
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 a Verdade, ensinada por Vós 
e a permanecer sob Vossa Proteção, para sempre! Amém. 
 
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 nos prepararmos para confessar todos os nossos atos errados. 
A admitir nossas fraquezas.  
A pedir perdão de todos os pecados. 
A mostrar amor àqueles que ofendemos.  
A pedir Misericórdia para a salvação. 
A nos humilharmos diante de Vós para que, no Dia da Grande Iluminação,  
a minha consciência e a consciência dos meus entes queridos (nomeá-los aqui) 
sejam claras e que Vós inundeis a minha alma com Vossa Divina Misericórdia. 
Amém. 
 
128 - Para reunir e unir todas as almas 
Querido Jesus, ajudai os Vossos amados discípulos  
a reunir o Mundo em Vossos Braços e a apresentar-Vos as almas  
que têm mais necessidade da Vossa Grande Misericórdia! 
Capacitai-nos com o Dom do Espírito Santo,  
para garantir que a Chama da Verdade absorva todos aqueles  
que se separaram de Vós! 
Uni todos os pecadores  
para que a cada um sejam dadas todas as chances de reconciliação.  
Dai a todos nós a força para permanecermos firmes na Vossa Santa Palavra,  
quando formos forçados a rejeitar a Verdade,  
que foi proclamada ao mundo através dos Santíssimos Evangelhos!  
Continuamos em Vós, Convosco e para Vós,  
a cada passo deste nosso caminho para a salvação. Amém. 
 
129 - Pelo presente de Amor 
Ó Deus, por favor, enchei-me com Vosso Amor! 
Ajudai-me a compartilhar o Dom do Amor com todos os  
que necessitam de Vossa Misericórdia! 
Ajudai-me a amar-Vos mais! 
Ajudai-me a amar a todos os que precisam de Vosso Amor! 
Ajudai-me a amar Vossos inimigos! 
Permiti que o Amor, com que me abençoais,  
seja usado para envolver os corações de todos aqueles  
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com quem entro em contato. 
Com o Amor, que Vós infundis em minha alma, ajudai-me a dominar todo o mal,  
a converter as almas e a derrotar o diabo e todos os seus agentes malvados, 
que tentam destruir a Verdade da Vossa Santa Palavra! Amém. 
 
130 - Setenário de Salvação (*) 
Minha amada Mãe da Salvação, por favor, ganhai para todas as almas 
o Dom da Salvação eterna, pela Misericórdia do Vosso Filho, Jesus Cristo! 
Através de Vossa intercessão, eu Vos suplico 
que oreis para libertar todas as almas da escravidão de Satanás. 
Por favor, pedi ao Vosso Filho para mostrar Misericórdia  
e perdão para essas almas que O rejeitam, O ferem com a sua indiferença 
e que adoram falsas doutrinas e falsos deuses. 
Nós Vos suplicamos, querida Mãe, para que imploreis as graças 
para abrir os corações das almas que mais precisam de Vossa ajuda. Amém. 
 
* Vocês devem rezar esta Oração para um total de 7 dias consecutivos, durante um 
mês calendário (então: cada mês, uma vez por 7 dias), começando nas segundas-
feiras, no tempo da manhã. Vocês devem rezá-la três vezes em cada um dos 7 dias 
e, em um destes dias, vocês devem jejuar. Por jejum vocês serão solicitados a 
comer apenas uma refeição principal durante o dia e apenas pão e água nas outras 
duas refeições. 
 
131 - A Oração da Misericórdia 
Ó minha querida Mãe da Salvação, por favor, pedi ao Vosso Filho, Jesus Cristo, 
que conceda Misericórdia a (nome das pessoas aqui ... )  
durante o GRANDE ALERTA 
e novamente no Dia Final, antes de virem diante de Vosso Filho. 
Por favor, rezai para que cada um deles seja salvo  
e desfrute os frutos da Vida Eterna! 
Protegei-os, todos os dias, e levai-os para Vosso Filho, 
de modo que Sua Presença seja mostrada a eles, 
que lhes seja concedida a paz de espírito  
e alcancem grandes Graças. Amém. 
 
132 - Renunciar a Satanás, para proteger esta Missão 
Ó Mãe da Salvação, vinde em auxílio desta Missão! 
Ajudai-nos, o Exército Remanescente de Deus, a renunciar a Satanás! 
Nós Vos imploramos que esmagueis a cabeça da besta com Vosso calcanhar 
e removais todos os obstáculos em nossa Missão de salvar almas! Amém. 
 
133 - Chamada para retornar a Deus 
Querido Jesus, perdoai-me, sou uma alma distante, que renunciei a Vós, 
porque eu estava cega. 
Perdoai-me por substituir Vosso Amor por coisas inúteis, 
que não significam nada. 
Ajudai-me a ter coragem para caminhar ao Vosso lado, 
para aceitar com gratidão Vosso Amor e Misericórdia. 
Ajudai-me a permanecer perto de Vosso Sagrado Coração 
e a nunca me afastar de Vós novamente. Amém. 
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134 - Para acreditar na Existência de Deus 
Ó Deus Altíssimo, ajudai-me a acreditar em Vossa Existência. 
Lançai todas as minhas dúvidas para longe. 
Abri meus olhos para a Verdade da vida depois desta 
e guiai-me para o caminho da Vida Eterna. 
Por favor, deixai-me sentir a Vossa Presença  
e concedei-me o Dom da verdadeira fé 
antes do dia da minha morte. Amém. 
 
135 - Para sacerdotes: Para defender a Verdade 
Ó amada Mãe da Salvação, ajudai-me no meu momento de necessidade! 
Rezai para que eu seja abençoado com os Dons,  
derramados sobre a minha alma indigna, 
pelo Poder do Espírito Santo,  
para defender a Verdade em todos os momentos! 
Amparai-me em todas as circunstâncias, quando me pedirem para negar a Verdade, 
a Palavra de Deus, os Santos Sacramentos e a Santíssima Eucaristia! 
Ajudai-me a usar as Graças que recebo,  
para permanecer firme contra as maldades de Satanás  
e de todas aquelas pobres almas,  
que ele usa para desafiar o Vosso Filho, Jesus Cristo! 
Ajudai-me na minha hora de necessidade!  
Para o bem das almas, dai-me a coragem de oferecer os Sacramentos  
a cada filho de Deus,  
quando eu for proibido, pelos inimigos de Deus, de fazê-lo. Amém. 
 
136 - Para manter a Vossa Palavra 
Querido Jesus, ajudai-me a ouvir a Vossa Palavra, 
viver a Vossa Palavra, falar a Vossa Palavra, transmitir a Vossa Palavra. 
Dai-me a força para defender a Verdade, 
mesmo quando eu for perseguido por isso. 
Ajudai-me a manter viva a Vossa Palavra,  
quando ela for abafada por Vossos inimigos. 
Deixai-me sentir a Vossa coragem, quando estiver abatido. 
Enchei-me com a Vossa força, quando eu estiver fraco. 
Dai-me a Graça de permanecer digno, 
quando as portas do inferno prevalecerem contra mim, 
por permanecer fiel à Vossa Santíssima Vontade. Amém. 
 
137 - Oração de Restauração 
Ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus Altíssimo, olhai para mim, 
Vosso humilde servo, com amor e compaixão no Vosso Coração! 
Restaurai-me na Vossa Luz! 
Elevai-me novamente a Vosso favor! 
Enchei-me com a Graça, para que eu possa oferecer-me a Vós em humilde servidão 
e de acordo com a Vossa Santíssima Vontade. 
Livrai-me do pecado do orgulho e de tudo o que Vos insulta  
e ajudai-me a amar-Vos com um desejo profundo e permanente de Vos servir, 
para sempre, em todos os dias da minha vida. Amém. 
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138 - Proteção contra o ódio 
Ó Mãe da Salvação, protegei-me de todo o tipo de ódio!  
Ajudai-me a permanecer em silêncio, quando confrontado pelo ódio!  
Mantende-me forte na minha fidelidade a Jesus Cristo,  
quando eu estiver me sentindo fraco!  
Selai meus lábios!  
Ajudai-me a virar as costas aos que me envolvem com palavras,  
que negam os Ensinamentos do Vosso Filho,  
ou aos que me insultam por causa da minha fé!  
Rezai por essas almas, querida Mãe,  
para que elas renunciem a Satanás  
e sintam a paz do Vosso amor e o Reinado do Espírito Santo  
dentro das suas almas! Amém. 
 
139 - Para ter força para derrotar o mal 
Querido Jesus, protegei-me da malicia do diabo! 
Cobri-me e a todos aqueles, que são fracos e indefesos, na sua presença, 
com o Vosso Precioso Sangue!  
Dai-me a coragem de negá-lo e ajudai-me a evitar qualquer tentativa dele  
para me envolver de qualquer forma, todos os dias! Amém. 
 
140 - Proteção pela Hierarquia dos Anjos 
Querido Pai, Deus de toda a Criação, Deus o Altíssimo, 
concedei-me a Graça e a Proteção através da Vossa Hierarquia de Anjos! 
Capacitai-me a me concentrar no Vosso Amor para cada um dos Vossos filhos, 
não importa como eles Vos ofendem. 
Ajudai-me a espalhar a notícia do Pacto Final, 
para preparar o mundo para a Segunda Vinda de Jesus Cristo, 
sem medo no meu coração! 
Concedei-me Vossas Graças e Bênçãos especiais  
para me elevar acima da perseguição,  
infligida a mim por Satanás, seus demônios e seus agentes na Terra! 
Nunca me permitais temer Vossos inimigos! 
Dai-me a força de amar meus inimigos 
e aqueles que me perseguem em Nome de Deus! Amém. 
 
141 - Proteção contra a perseguição 
Querido Jesus, defendei-me na minha batalha  
para permanecer fiel à Vossa Palavra a qualquer custo!  
Protegei-me contra Vossos inimigos! 
Protegei-me dos que me perseguem por causa de Vós! 
Compartilhai minha dor!  
Facilitai meu sofrimento! 
Erguei-me na Luz da Vossa Face, 
até o Dia em que Vós vierdes de novo, para trazer a Salvação Eterna para o mundo! 
Perdoai os que me perseguem! 
Usai o meu sofrimento para expiar seus pecados, 
para que eles possam encontrar a paz em seus corações e receber-Vos 
com remorso em suas almas, no último Dia! Amém. 
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142 - Preparação para a morte 
Meu querido Jesus, perdoai-me os meus pecados! 
Purificai a minha alma e preparai-me para entrar no Vosso Reino! 
Concedei-me as Graças para eu me preparar para a minha unificação Convosco! 
Ajudai-me a superar qualquer medo! 
Concedei-me a coragem para preparar a minha mente e a minha alma, 
de modo que eu seja digno de estar diante de Vós! 
Eu Vos amo. Eu confio em Vós. 
Eu me dou a Vós em corpo, mente e alma para a eternidade. 
Deixai que a Vossa Vontade seja a minha  
e libertai-me da dor, das dúvidas ou da confusão. Amém. 
 
143 - Para proteger a Missão da Salvação 
Ó Mãe da Salvação, protegei esta Missão, um Dom de Deus, 
para levar a Vida Eterna a todos os Seus filhos, em todos os lugares! 
Por favor, intervinde, em nosso nome,  
por meio do Vosso amado Filho, Jesus Cristo, 
para dar-nos a coragem de realizar os nossos deveres de servir a Deus, 
em todos os momentos e, especialmente, quando sofremos por causa disso! 
Ajudai esta Missão a converter bilhões de almas, 
de acordo com a Divina Vontade de Deus 
e transformar esses corações de pedra em servos amorosos de Vosso Filho! 
Dai a todos nós, que servimos a Jesus nesta Missão,  
a força para superarmos o ódio e a perseguição à Cruz 
e acolhermos o sofrimento que vem com ela, 
com generosidade de coração  
e com plena aceitação do que pode vir pela frente! Amém. 
 
144 - Para proteger a Fé Cristã 
Ó Mãe da Salvação, 
por favor, intercedei em favor das almas dos Cristãos de todo o mundo! 
Por favor, ajudai-os a preservarem sua fé 
e a se manterem fiéis aos Ensinamentos de Jesus Cristo! 
Rezai para que eles tenham a força da mente e do espírito 
para defenderem a sua fé em todos os momentos! 
Intercedei, querida Mãe, em seu nome, para abrir os olhos deles para a Verdade 
e para dar-lhes a Graça de discernirem qualquer doutrina falsa, 
apresentada a eles em Nome de Vosso Filho! 
Ajudai-os a permanecerem verdadeiros e leais servos de Deus 
e a renunciarem ao mal e às mentiras, 
mesmo que tenham que sofrer a dor e o ridículo por causa disso! 
Ó Mãe da Salvação, protegei todos os Vossos filhos 
e rezai para que cada Cristão siga o caminho do Senhor, 
até seu último suspiro! Amém. 
 
145 - Enchei-me com o Vosso Dom de Amor 
Querido Jesus, enchei-me, um vaso vazio, com o Dom do Vosso Amor! 
Inundai a minha alma com a Vossa Presença! 
Ajudai-me a amar os outros, como Vós me amais! 
Ajudai-me a ser um receptáculo de Vossa Paz,   
de Vossa Calma e de Vossa Misericórdia! 
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Abri sempre o meu coração para os sofrimentos dos outros e dai-me a Graça  
de perdoar os que Vos rejeitam e pecam contra mim! 
Ajudai-me a proclamar Vosso Amor através do exemplo, 
como Vós faríeis se estivésseis no meu lugar! Amém. 
 
146 - Proteção contra o engano 
Querida Mãe da Salvação, 
protegei-me com a Graça da proteção contra as fraudes, 
criadas por Satanás, para destruir a fé dos Cristãos! 
Protegei-nos contra aqueles que são os inimigos de Deus! 
Mantende-nos a salvo das mentiras e das heresias,  
usadas para enfraquecer o nosso amor por Vosso Filho! 
Abri nossos olhos para as inverdades, os enganos  
e todos os esforços que podemos encontrar 
para nos encorajar a negar a Verdade! Amém. 
 
147 - Deus Pai, mostrai Misericórdia àqueles, que negam o Vosso Filho! 
Ó Deus, meu Pai Eterno, 
Eu peço para mostrardes Misericórdia àqueles, que negam o Vosso Filho! 
Peço pelas almas daqueles, que tentam destruir os Vossos profetas! 
Peço pela conversão das almas, que estão perdidas para Vós 
e peço que ajudeis a todos os Vossos filhos, para prepararem suas almas 
e alterarem as suas vidas, de acordo com a Vossa Divina Vontade, 
na antecipação da Segunda Vinda de Vosso amado Filho, Jesus Cristo! Amém. 
 
148 - Vinde em meu auxílio 
Ó meu Jesus, ajudai-me, nesta grande aflição! 
Segurai-me nos Vossos Braços e levai-me para o Refúgio do Vosso Coração! 
Enxugai as minhas lágrimas! Acalmai a minha determinação! 
Levantai o meu espírito e enchei-me com a Vossa paz! 
Por favor, concedei-me este pedido especial (mencioná-lo aqui ... ). 
Vinde em meu auxílio, para que a minha solicitação seja atendida 
e que a minha vida possa tornar-se pacífica e em união Convosco, querido Senhor! 
Se o meu pedido não puder ser concedido, 
então, dai-me a Graça de aceitar 
que a Vossa Santa Vontade é para o bem da minha alma 
e para que eu permaneça fiel à Vossa Palavra, para sempre, 
com um coração bondoso e agradável! Amém. 
 
149 - Buscar o Amor de Deus 
Ó Jesus, enchei-me com o Amor de Deus! 
Enchei-me com a Vossa Luz Divina e enchei-me com o amor de que eu preciso, 
para espalhar as sementes da Misericórdia de Deus entre todas as nações! 
Permiti que o Vosso Amor Divino possa ser espalhado por mim 
entre todos aqueles, com quem entro em contato. 
Espalhai o Vosso Amor, para que ele pouse sobre todas as almas,  
todas as religiões, todas as crenças, todas as nações -  
como uma névoa, para arrebatar todos os filhos de Deus na unidade. 
Ajudai-nos a espalhar o Amor de Deus, 
para que Ele possa e vá dominar todo o mal no mundo. Amém. 
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150 - Para salvar as almas dos não crentes 
Querido Jesus, eu Vos peço para salvardes todos aqueles 
que, não por culpa própria, se recusam a reconhecer-Vos. 
Eu Vos ofereço o meu sofrimento, para trazer-Vos as almas daqueles, 
que Vos rejeitam e para a Misericórdia,  
que Vós derramareis sobre o mundo inteiro. 
Tende Misericórdia para com estas almas! 
Levai-as para o Vosso Refúgio Celestial e perdoai os seus pecados. Amém. 
 
151 - Para defender a Fé  
Ó Mãe de Deus, Imaculado Coração de Maria, Mãe da Salvação,  
rezai para que nós permaneçamos fiéis à Verdadeira Palavra de Deus  
em todos os momentos!  
Preparai-nos para defendermos a fé,  
para defendermos a Verdade e rejeitarmos a heresia!  
Protegei todos os Vossos filhos em tempos de dificuldades  
e dai a cada um de nós as Graças para sermos corajosos  
quando formos desafiados a rejeitar a Verdade e a renunciar ao Vosso Filho!  
Rezai, Santa Mãe de Deus, para que nos seja dada a Intervenção Divina  
para permanecermos Cristãos, de acordo com a Santa Palavra de Deus! Amém. 
 
152 - Ajudai-me na minha hora de desamparo 
Querido Jesus, ajudai-me na minha hora de desamparo!  
Libertai-me do pecado e abri os meus olhos, o meu coração e a minha alma  
para o engano do diabo e dos seus maus caminhos!  
Enchei-me com o Vosso Amor, quando eu sentir ódio no meu coração!  
Enchei-me com a Vossa Paz, quando eu sentir dor!  
Enchei-me com a Vossa Força, quando estiver fraco!  
Salvai-me da prisão em que me encontro,  
para que eu possa ser livre e realizado de forma segura  
nos Vossos Braços Sagrados! Amém. 
 
153 - O Dom de Proteção para crianças  
Ó Mãe de Deus, Mãe da Salvação,  
Eu Vos peço que consagreis as almas destas crianças (listar aqui ...)  
e as apresenteis ao Vosso Filho amado.  
Intercedei para que Jesus, através do Poder do Seu Precioso Sangue,  
cubra e proteja estas pequenas almas contra todo o mal.  
Peço-Vos, querida Mãe,  
que protejais a minha família em tempos de grandes dificuldades  
e que o Vosso Filho olhe com bons olhos o meu pedido para unir minha família como 
uma com Cristo e conceder-nos a salvação eterna. Amém. 
 
154 - Oração do Dia da Festa da Mãe da Salvação   
Ó Mãe da Salvação, coloco diante de Vós, hoje, neste dia,  
4 de junho, a Festa da Mãe da Salvação,  
as almas dos seguintes (listar nomes ...).  
Por favor, dai-me e a todos aqueles que Vos honram, Mãe querida,  
e que distribuem a Medalha da Salvação,  
toda a proteção contra o maligno e contra todos aqueles,  
que rejeitam a Misericórdia de Vosso Filho amado, Jesus Cristo,  



O Livro da Verdade 

www.jesusfala.org/O_Livro_da_Verdade.pdf 590

e todos os Dons que Ele lega à Humanidade.  
Intercedei, querida Mãe,  
para que a todas as almas seja concedido o Dom da Salvação Eterna. Amém. 
 
155 - Pela Proteção da Missão de Salvação  
Ó querida Mãe da Salvação,  
ouvi o nosso apelo para a proteção desta Missão da Salvação  
e para a proteção dos filhos de Deus!  
Rezamos por aqueles, que desafiam a Vontade de Deus  
neste grande momento na história.  
Nós Vos pedimos que protejais todos aqueles, que respondem ao Vosso apelo  
e à Palavra de Deus, para salvar a todos dos inimigos de Deus.  
Por favor, ajudai a libertar as almas, que são vítimas do engano do diabo  
e abri os olhos deles para a Verdade!  
Ó Mãe da Salvação, ajudai-nos, pobres pecadores, a sermos dignos,  
de receber a Graça da perseverança neste tempo de sofrimento,  
em Nome de Vosso Filho amado, Jesus Cristo! 
Protegei esta Missão de danos!  
Protegei os Vossos filhos da perseguição!  
Cobri a todos nós com o Vosso Santíssimo Manto  
e favorecei-nos com o Dom de mantermos a nossa fé,  
cada vez que somos desafiados por falar a Verdade,  
para transmitirmos a Santa Palavra de Deus,  
pelo resto de nossos dias, agora e para sempre! Amém. 
 
156 - Proteção contra o ódio  
Querido Jesus, dai-me o Vosso Amor e abri o meu coração  
para aceitar o Vosso Amor com gratidão!  
Pelo Poder do Espírito Santo, deixai o Vosso Amor brilhar sobre mim,  
para que eu me torne um farol da Vossa Misericórdia!  
Cercai-me com Vosso Amor  
e deixai o meu amor por Vós diluir cada tipo de ódio,  
que eu encontrar, quando eu espalhar a notícia da Vossa Palavra!  
Derramai a Vossa Misericórdia sobre nós e perdoai aqueles que Vos rejeitam,  
Vos insultam e que são indiferentes à Vossa Divindade  
e dai-lhes o Dom do Amor! 
Deixai o Vossa Amor brilhar nos momentos de incerteza, de fé fraca,  
nos momentos de provações e sofrimento  
e, pelo Poder do Espírito Santo, me ajuda a trazer a Verdade para aqueles,  
que têm mais necessidade da Vossa ajuda. Amém. 
 
157 - Pelas almas em escravidão 
Ó querido Jesus, libertai aquelas almas,  
que são escravos de falsos deuses e de Satanás!  
Ajudai-nos, através das nossas orações, a trazer-lhes o alívio da dor da posse!  
Abri as portas da sua prisão  
e mostrai-lhes o caminho para o Reino de Deus,  
antes de serem tomados como reféns por Satanás no abismo do inferno!  
Nós Vos pedimos, Jesus, que cubrais essas almas com o Poder do Espírito Santo,  
para que elas busquem a Verdade  
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e ajudai-as a encontrar a coragem de ignorar as armadilhas  
e maldade do diabo! Amém. 
 
158 - Protegei-me da nova religião mundial  
Querido Jesus, protegei-me do mal da nova religião mundial,  
que não vem de Vós!  
Sustentai-me na minha jornada para a liberdade,  
ao longo do caminho para o Reino Sagrado!  
Mantende-me em união Convosco,  
sempre que eu estiver atormentado e forçado a engolir mentiras,  
que são espalhadas por Vossos inimigos para destruir as almas!  
Ajudai-me a suportar a perseguição,  
a manter-me firme na Verdadeira Palavra de Deus  
contra as falsas doutrinas e outros sacrilégios,  
que eu possa ser forçado a aceitar!  
Pelo dom da minha livre e espontânea vontade,  
levai-me para o Domínio do Vosso Reino,  
para permitir que eu me levante e proclame a Verdade,  
quando for declarada ser uma mentira!  
Nunca me deixeis vacilar, hesitar ou fugir de medo, em face da perseguição!  
Ajudai-me a permanecer firme e constante na Verdade, enquanto eu viver! Amém. 
 
159 - Apelo para o Amor de Deus  
Ó Mãe da Salvação,  
Peço-Vos para intercederdes em meu nome,  
quando eu imploro pelo Amor de Deus.  
Enchei a minha alma, um vaso vazio, com o Amor de Deus,  
de modo que, quando estiver transbordando, ele o vá derramar  
sobre as almas pelas quais eu me esforço para mostrar compaixão.  
Pelo Poder de Deus, peço que me liberteis de todos os sentimentos de ódio  
que eu possa sentir por aqueles, que traem Vosso Filho.  
Humilhai-me em espírito e enchei-me com generosidade de alma,  
para que eu possa seguir os Ensinamentos de Cristo  
e espalhar o Seu Amor em cada parte da minha vida. Amém. 
 
160 - Ajudai-me a amar-Vos mais  
Ó meu Jesus, Salvador do mundo, ajudai-me a amar-Vos mais!  
Ajudai-me a crescer em meu amor por Vós.  
Enchei o meu coração com o Vosso Amor e Compaixão,  
para que eu possa alcançar as Graças de amar-Vos como Vós me amais.  
Preenchei a minha alma ingrata com um amor profundo e duradouro por Vós  
e por tudo o que Vos representa.  
Pelo Poder de Vossas Graças, ajudai-me a amar o meu próximo  
como Vós amais a todos os filhos de Deus  
e para mostrar compaixão para com aqueles,  
que necessitam de Vosso amor  
e que não têm fé.  
Uni-me em união Convosco, para que eu possa levar a vida Cristã,  
que Vós nos ensinastes pelo Vosso exemplo,  
durante Vosso tempo na Terra. Amém. 
 



O Livro da Verdade 

www.jesusfala.org/O_Livro_da_Verdade.pdf 592

161 - Por confiança e paz  
Jesus, eu confio em Vós.  
Ajudai-me a amar-Vos mais.  
Enchei-me com a confiança de entregar-me  
em união plena e definitiva Convosco.  
Ajudai-me a aumentar minha confiança em Vós, nos momentos difíceis.  
Enchei-me com a Vossa Paz.  
Eu venho a Vós, meu querido Jesus,  
como uma criança, livre de todos os laços mundanos;  
livre de todas as condições  
e eu Vos entrego a minha vontade, 
e fazei dela como Vos quiserdes,  
para o meu bem e o bem de outras almas. Amém. 
 
162 - Para proteger os fracos e inocentes  
Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, por favor, protegei os fracos e inocentes,  
que sofrem nas mãos daqueles que têm ódio em seus corações!  
Aliviai o sofrimento suportado por Vossos pobres filhos indefesos!  
Dai-lhes todas as Graças de que necessitam,  
para se protegerem dos seus inimigos.  
Enchei-os com coragem, esperança e caridade,  
para que eles possam encontrar em seus corações  
perdão por aqueles, que os atormentam.  
Peço-Vos, Senhor, meu Pai Eterno,  
que perdoeis aqueles, que desafiam a Lei da Vida  
e ajudai-os a ver o quanto suas ações Vos ofendem,  
de modo que possam mudar os seus caminhos  
e buscar consolo nos Vossos Braços. Amém. 
 
163 - Livrai-me da perseguição  
Ó Jesus, preservai-me da dor da perseguição em Vosso Nome.  
Encarcerai-me no Vosso Coração.  
Livrai-me do orgulho, avareza, malícia, ego e ódio em minha alma.  
Ajudai-me a me entregar realmente à Vossa Misericórdia.  
Tirai meus medos.  
Ajudai-me a aliviar a minha dor e a afastar todas as perseguições para longe de 
mim, para que eu possa seguir-Vos como uma criança pequena,  
na certeza de que todas as coisas estão sob Vosso controle.  
Libertai-me do ódio, demonstrado por todos aqueles,  
que proclamam serem Vossos, mas que realmente Vos negam.  
Não deixeis que as suas línguas afiadas me açoitem  
ou os seus atos malignos me desviem do Caminho da Verdade.  
Ajudai-me a concentrar-me apenas no Vosso Reino por vir  
e a perseverar, com dignidade, contra quaisquer insultos,  
que eu possa suportar em Vosso Nome.  
Trazei-me a paz do espírito, a paz do coração, a paz da alma. Amém. 
 
164 - Oração da Paz para Nações  
Ó Jesus, trazei-me a paz!  
Trazei paz à minha nação e a todos os Países dilacerados  
por causa da guerra e da divisão!  
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Semeai as sementes da paz entre aqueles corações endurecidos,  
que causam sofrimento aos outros em nome da justiça!  
Dai a todos os filhos de Deus as Graças para receberem a Vossa Paz,  
para que o amor e a harmonia possam prosperar;  
para que o amor a Deus triunfe sobre o mal  
e que as almas possam ser salvas da corrupção de falsidades,  
da crueldade e da má ambição!  
Deixai a paz reinar sobre todos aqueles,  
que dedicam suas vidas à Verdade da Vossa Santa Palavra  
e aqueles, que não Vos conhecem ainda. Amém. 
 
165 - Pelo Dom da Vida Eterna  
Jesus, ajudai-me a acreditar em Vossa existência!  
Dai-me um sinal, para que o meu coração possa responder-Vós!  
Preenchei a minha alma vazia com a Graça de que eu preciso,  
para abrir minha a mente e o meu coração para o Vosso amor!  
Tende Misericórdia de mim e limpai a minha alma de todo erro,  
que eu cometi na minha vida!  
Perdoai-me por rejeitar-Vos,  
mas, por favor, enchei-me com o amor de que eu preciso,  
para ser digno da Vida Eterna!  
Ajudai-me a conhecer-Vos, a ver a Vossa Presença nas outras pessoas  
e enchei-me com a Graça de reconhecer o Sinal de Deus  
em cada Dom lindo, que Vós destes à raça humana!  
Ajudai-me a compreender os Vossos Caminhos e salvai-me da separação  
e da dor das trevas, que eu sinto na minha alma. Amém. 
 
166 - Para mitigar o assassinato de inocentes 
Querida Mãe da Salvação, por favor,  
apresentai este nosso apelo a Vosso amado filho, Jesus Cristo,  
para mitigar o assassinato de inocentes. 
Pedimos que, em Sua Misericórdia,  
Ele remova a ameaça de genocídio, perseguição e terror  
contra os filhos de Deus, de todas as formas. 
Por favor, nós Vos suplicamos, querida Mãe da Salvação,  
que ouçais os nossos gritos de amor, união e paz, neste mundo triste. 
Pedimos que Jesus Cristo, o Filho do homem, nos proteja a todos  
durante estes tempos de grande dor e sofrimento na Terra. Amém. 
 
167 - Protegei minha família 
Ó Deus, meu Pai Eterno, 
mediante a Graça do Vosso amado Filho, Jesus Cristo, 
por favor, protegei a minha família, em todos os momentos, do mal! 
Dai-nos a força para superarmos a má intenção 
e permanecermos unidos em nosso amor por Vós! 
Amparai-nos através de todas as provações e sofrimento que possamos suportar 
e mantende vivo o amor, que temos um pelo outro 
de modo que estejamos em união com Jesus! 
Abençoai as nossas famílias e dai-nos o Dom do Amor,  
mesmo em tempos de conflitos! 
Fortalecei o nosso amor, para que possamos compartilhar a alegria  
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da nossa família com os outros, 
de modo que o Vosso Amor possa ser compartilhado com o mundo inteiro. Amém. 
 
168 - Pelo Dom do Amor de Deus 
Ó Pai querido, 
O Eterno, 
Deus, o Altíssimo, 
Fazei-me digno do Vosso Amor! 
Por favor, perdoai-me por magoar os outros e por qualquer injustiça, 
que tenha causado sofrimento a qualquer um dos Vossos filhos! 
Abri meu coração, para que eu possa receber-Vos em minha alma, 
e purificai-me de todo o ódio,  
que eu possa sentir contra outra pessoa! 
Ajudai-me a perdoar os meus inimigos  
e a semear as sementes do Vosso Amor, 
onde quer que eu vá e entre aqueles, que eu encontrar todos os dias. 
Dai-me, querido Pai, os Dons da Perseverança e Confiança, 
para que eu possa defender Vossa Santa Palavra  
e, assim, manter viva, em um mundo escuro,  
a Chama de Vosso Grande Amor e Misericórdia. Amém. 
 
169 - Para a salvação daqueles, que rejeitam a Cristo 
Querido Jesus, por Vossa Compaixão e Misericórdia, 
Peço-Vos a salvação daqueles, que Vos rejeitaram; 
que negam a Vossa Existência; 
que deliberadamente se opõem à Vossa Santa Palavra 
e cujos corações amargos enveneraram suas almas contra a Luz 
e a Verdade da Vossa Divindade. 
Tende Misericórdia de todos os pecadores! 
Perdoai aqueles, que blasfemam contra a Santíssima Trindade 
e ajudai-me, à minha maneira, e através dos meus sacrifícios pessoais, 
a aconchegar em Vossos Braços Amorosos,  
aqueles pecadores, que mais precisam de Vossa Misericórdia! 
Eu dou-Vos a minha promessa,  
que, através de meus pensamentos, minhas ações e da palavra falada, 
Vos sirvo da melhor forma possível na Vossa Missão de Salvação. Amém. 
 
170 - Para sacerdotes: Para defender a Santa Palavra de Deus 
Ó Querido Senhor, meu amado Jesus Cristo, 
Segurai-me! 
Protegei-me! 
Mantende-me na Luz do Vosso Rosto,  
enquanto a minha perseguição se intensifica, 
quando o meu único pecado é defender a Verdade,  
a Santa Palavra de Deus. 
Ajudai-me a encontrar coragem  
para servir-Vos fielmente, em todos os momentos! 
Dai-me a Vossa Coragem e a Vossa Força, 
pois eu luto para defender os Vossos Ensinamentos contra a oposição feroz! 
Nunca me abandoneis, Jesus, nos meus momentos de necessidade 
e fornecei-me tudo o que eu preciso para continuar a Vos servir, 
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através da prestação dos Santos Sacramentos  
e do Vosso Precioso Corpo e Sangue, através do Santo Sacrifício da Missa. 
Abençoai-me Jesus! 
Caminhai comigo! Descansai em mim! 
Ficai comigo! 
Amém. 

Ladainhas “Jesus à Humanidade” 
1 - Proteção contra o Falso Profeta 
Querido Jesus, salvai-nos do engano do Falso Profeta! 
Jesus, tende piedade de nós! 
Jesus, salvai-nos da perseguição! 
Jesus, preservai-nos do Anticristo! 
Senhor, tende Misericórdia! 
Cristo, tende Misericórdia! 
Querido Jesus, cobri-nos com Vosso Precioso Sangue! 
Querido Jesus, abri os nossos olhos para as mentiras do Falso Profeta! 
Querido Jesus, uni a Vossa Igreja! 
Jesus, protegei os nossos Sacramentos! 
Jesus, não deixeis o Falso Profeta dividir a Vossa Igreja! 
Querido Jesus, ajudai-nos a rejeitar as mentiras,  
apresentadas a nós como verdade! 
Jesus, dai-nos força! 
Jesus, dai-nos esperança! 
Jesus, inundai nossas almas com o Espírito Santo! 
Jesus, protegei-nos da Besta! 
Jesus, dai-nos o Dom do Discernimento,  
para que possamos acompanhar o caminho da Vossa verdadeira Igreja  
em todos os tempos, sempre e eternamente. Amém. 

2 - Para a Graça da Imunidade 
Ó Pai Celestial, ó Altíssimo, 
eu Vós amo. 
Eu Vós honro. 
Senhor, tende piedade! 
Senhor, perdoai-nos as nossas ofensas! 
Eu Vos adoro. 
Eu Vos louvo. 
Eu Vos agradeço por todas as Vossas Graças especiais. 
Peço-Vos a Graça da Imunidade para os meus amados: 
(Aqui fala os nomes das pessoas que você quer salvar.) 
Eu Vós ofereço a minha lealdade em todos os momentos. 
Vós, Pai Celestial, ó Altíssimo, 
Criador de todas as coisas, 
Criador do Universo, 
Criador da Humanidade, 
Sois a fonte de todas as coisas. 
Sois a fonte do Amor. 
Sois o Amor. 
Eu Vos amo. 
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Eu Vos honro. 
Eu me coloco diante de Vós. 
Eu imploro por Misericórdia para todas as almas que não Vos conhecem, 
que não Vos honram, 
que rejeitam Vossa Mão de Misericórdia. 
Eu me entrego a Vós em mente, corpo e alma, 
para que Vós possais levá-las em Vossos Braços, seguros do mal. 
Eu Vos peço que abrais a Porta do Paraíso, 
para que todos os Vossos filhos possam se unir, afinal,  
na herança que criastes para todos nós. Amém. 

3 - Defender a Palavra de Deus 
Ó querido Jesus, protegei-nos das mentiras, que ofendem a Deus! 
Protegei-nos de Satanás e do seu exército! 
Ajudai-nos a Vos amar mais! 
Amparai-nos em nossa batalha! 
Defendei-nos em nossa fé! 
Levai-nos ao Vosso refúgio de segurança! 
Ajudai-nos a levantarmo-nos e defendermos a Vossa Santa Vontade! 
Reforçai-nos a nossa determinação de sermos Vossos verdadeiros discípulos! 
Dai-nos coragem! 
Dai-nos confiança! 
Orientai sobre o caminho da Verdade! 
Defendei-nos contra o inimigo! 
Derramai Vossas graças de proteção sobre nós! 
Ajudai-nos a evitarmos a tentação! 
Trazei-nos mais perto de Vosso Sagrado Coração! 
Ajudai-nos a permanecermos fiéis a Vós em todos os momentos! Amém. 

4 - Para mitigar a punição por Deus Pai 
Ó Deus, ó Altíssimo.  
Nós imploramos Vossa Misericórdia  
pelos pecados dos Vossos filhos. 
Agradecemos-Vos pelo Presente da Terra. 
Nós Vos agradecemos pelo Dom da vida humana. 
Para nós o Dom da vida é como um tesouro. 
Defendemos o Dom da vida. 
Nós Vos agradecemos pelo Presente do Vosso Filho, Jesus Cristo. 
Nós Vos agradecemos pelo Dom da Redenção. 
Louvamos a Vossa Divindade. 
Nós nos rendemos completamente diante de Vós, 
de modo que a Vossa Santa Vontade possa ser concluída,  
assim na Terra como no Céu. 
Nós Vos agradecemos pelo Dom da Iluminação da Consciência (o GRANDE ALERTA). 
Nós Vos agradecemos pela promessa da vida eterna. 
Congratulamo-nos com o Novo Paraíso. 
Nós Vos imploramos para salvardes todas as almas, 
incluindo aquelas, que Vos atormentam  
e aquelas, que estão perdidas para Vós. 
Agradecemos-Vos pelo Amor que mostrais a todos os Vossos filhos. 
Nós Vos agradecemos pelo Dom da Profecia. 
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Nós Vos agradecemos pelo Dom da Oração. 
Nós Vos pedimos que nos concedais a paz e a salvação. Amém. 

5 - Para a salvação daqueles em pecado mortal 
Jesus, salvai todos os pecadores do fogo do inferno! 
Perdoai as almas enegrecidas! 
Ajudai-as a ver-Vos! 
Tirai-as da escuridão! 
Abri seus olhos! 
Abri seus corações! 
Mostrai-lhes a Verdade! 
Salvai-as! 
Ajudai-as a ouvir! 
Livrai-as do orgulho, da luxúria e da inveja! 
Protegei-as do mal! 
Ouvi seus pedidos de ajuda! 
Segurai suas mãos! 
Puxai-as para perto de Vós! 
Salvai-as do engano de Satanás! Amém. 

6 - Dom das Graças 
Ó queridíssimo Jesus, meu amado Salvador! 
Enchei-me com Vosso Amor! 
Enchei-me com Vossa Força! 
Enchei-me com Vossa Sabedoria! 
Enchei-me com Vossa Perseverança! 
Enchei-me com Vossa Humildade! 
Enchei-me com Vossa Coragem! 
Enchei-me com Vossa Paixão! Amém. 
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620, 630, 643, 658, 660, 679, 683, 696, 708, 710, 711, 712, 719, 720, 731, 735, 738, 
739, 750, 752, 753, 757, 764, 768, 810, 826, 839, 840, 865, 882, 883, 889, 891, 892, 
894, 896, 930, 935, 1008, 1022, 1039, 1098, 1129, 1151, 1152, 1153, 1194, 1221, 
1240, 1307, 
Guerra nuclear, Terceira Guerra Mundial: 18, 20, 54, 75, 135, 269, 323, 336B, 
344, 349, 355, 372, 431, 446, 456, 458, 489, 499, 501, 604, 630, 631, 636, 656, 657, 
661, 663, 679, 720, 736, 757, 779, 844, 853, 874, 891, 894, 906, 921, 924, 935, 944, 
970, 992, 1022, 1069, 1082, 
Homem um escravo de Satanás, Salvação através de Jesus: 958, 
Humanismo - Cristianismo: 751, 778, 859, 991, 1145, 1163, 1164, 1166, 1191, 
1299, 1334, 
Humildade: 643, 665, 670, 800, 958, 994, 1086, 
Idolatria: 2, 16, 25, 86, 306, 340, 574, 708, 716, 970, 1008, 1152, 1253, 1269, 
Ídolos: 520, 537, 560, 574, 716, 896, 
Igrejas serão proibidas, Abominação desoladora: 20, 343, 
Imoralidade sexual: 70, 104, 177, 340, 520, 591, 592, 618, 1039, 1057, 1271, 
Imunidade do inferno / purgatório: 279, 286, 532, 533, 534, 550, 589, 592, 645, 
Indulgência Plenária: 329, 442, 486, 499, 
Inferno será explicado pela Igreja como um disparate: 773, 
Inundação: 657, 798, 878, 
Irã: 323, 333, 355,  
Israel - EUA, Holocausto: 372, 619, 631, 844, 853, 
Jejum: 87, 354, 397, 404, 471, 527, 742, 
Jesus um pecador?: 827, 1101,  
Jesus é Deus: 590, 631, 667, 670, 825, 830, 999, 1002, 1101, 1194, 
Jesus é o único caminho para o Pai, o único caminho para a vida eterna: 551, 
619, 631, 707, 716, 718, 726, 745, 830, 847, 907, 1106, 1126, 1168, 1194,  
Jezebel (Isebel): 1276, 1277,   
Judas: 636, 692, 751, 1099, 1197,   
Judeus: 388, 401, 497, 590, 613, 631, 663, 802, 1048,  
Juventude: 791,  
La Salette: 450, 789, 852, 927, 968, 987, 1074, 1195, 
Liberdade: 1207, 
Liberdade de expressão, Ditadura, Censura: 36, 630,  
Limpeza: 528, 575, 602, 620, 670, 698, 774, 777, 837, 887, 950, 969, 1051, 1064, 
Livre arbítrio: 26, 388, 457, 458, 537, 577, 630, 690, 718, 753, 780, 813, 907, 958, 
999, 1028, 1060, 1077, 1125, 1150, 1155, 1156, 1288, 
Livro da Verdade: 28, 43, 45, 319, 330, 337, 356, 366, 368, 370, 381, 415, 436, 
440, 453, 456, 458, 476, 512, 518, 522, 523, 526, 540, 613, 630, 637, 650, 653, 728, 
754, 756, 800, 804, 808, 821, 851, 881, 888, 930, 936, 953, 1008, 1029, 1030, 1033, 
1040, 1046, 1062, 1068, 1070, 1077, 1079, 1085, 1087, 1089, 1112, 1117, 1120, 
1264, 1294, 1332, 1335,  
Livro da Vida: 393, 449, 527, 585, 736, 754, 781, 868, 869, 924, 962, 1002, 1063, 
1075, 1243, 1318, 1335, 
Luta espiritual: 1328, 1334, 
Marca da Besta, Chip, 666 (Apocalipse 13, 16-18): 10, 68, 79, 135, 339, 431, 433, 
449, 466, 499, 609, 757, 770, 861, 944, 1120, 
Maria - Aparições: 1029, 1172, 
Maria - Co-Redentora, Mãe da Salvação: 396, 397, 475, 523, 621, 734, 743, 789, 
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807, 968, 984, 1029, 1030, 1144, 1226, 1291,  
Maria - Destruição da serpente, Graças, Proteção: 468, 475, 502, 1035, 1210, 
1289,  
Maria - será abusada pela nova religião mundial: 883, 1049,  
Maria - Triunfo do Coração Imaculado: 397, 
Materialismo, perdas materiais: 628, 818,  
Matrimónio homossexual, Homossexualidade: 376, 499, 513, 592, 711, 768, 842, 
870, 
Medalha de Salvação: 849, 889, 890, 914, 1027, 1043, 1057, 1086, 1120, 1144, 
1332,  
Medo do futuro: 593, 726, 952, 
Mentiras na Igreja: 827, 935, 940, 946, 955, 960, 962, 989, 1003, 1063,  
Mentiras sobre Jesus: 558, 944, 985, 1063,   
Milagre: 528, 534, 861, 944, 1158,   
Misericórdia - Arrependimento - Perdão dos pecados - Penitência: 393, 400, 
405, 436, 486, 493, 496, 507, 567, 606, 621, 622, 644, 660, 670, 780, 796, 824, 829, 
842, 875, 913, 946, 958, 964, 968, 989, 1056, 1091, 1109, 1111, 1156, 1227, 1230, 
1266, 1312, 1314, 1316, 
Missa diária: 622,  
Missas negras: 228, 415, 655, 826, 883, 889, 1281, 
Morte pode ocorrer a qualquer momento: 780, 
Mudanças na Igreja: 192, 234, 317, 320, 324, 343, 360, 401, 402, 421, 422, 424, 
426, 431, 443, 459, 478, 485, 498, 499, 513, 579, 607, 615, 617, 619, 622, 631, 655, 
663, 668, 674, 683, 708, 710, 711, 713, 719, 721, 724, 728, 737, 745, 749, 754, 755, 
761, 766, 767, 769, 770, 771, 773, 778, 782, 784, 785, 798, 815, 827, 833, 847, 852, 
857, 863, 865, 866, 867, 870, 871, 872, 877, 879, 882, 883, 884, 904, 908, 911, 920, 
923, 927, 929, 930, 932, 934, 940, 942, 959, 960, 964, 966, 970, 976, 980, 992, 
1000, 1003, 1010, 1011, 1017, 1024, 1031, 1042, 1062, 1074, 1075, 1078, 1088, 
1095, 1100, 1114, 1126, 1132, 1138, 1146, 1149, 1163, 1164, 1166, 1190, 1209, 
1214, 1218, 1219, 1222, 1233, 1235, 1245, 1269, 1275, 1279, 1281, 1291, 1320, 
Mudanças na Missa / Eucaristia, Abominação desoladora (Daniel, Apocalipse): 
607, 615, 631, 655, 663, 721, 724, 728, 737, 744, 748, 749, 769, 770, 778, 782, 784, 
787, 798, 815, 823, 833, 852, 853, 865, 867, 871, 882, 904, 908, 923, 928, 932, 936, 
940, 960, 980, 992, 1003, 1039, 1078, 1149, 1155, 1209, 1269, 1275, 
Música: 495, 896, 1039, 
Nascido com imperfeições: 824, 
Natal: 654, 656, 
New Age, Nova Era, Espiritismo, Ioga, Reiki, Tarot, Vidência, Ocultismo, 
Metafísica: 86, 231, 363, 368, 456, 631, 684, 716, 775, 813, 926, 952, 1008, 1150, 
1152, 1253, 1283, 1287,  
Nova Jerusalém: 394, 401, 435, 449, 474, 512, 526, 590, 614, 631, 649, 752, 761, 
819, 895, 897, 914, 949, 984, 1117, 1209, 1304, 1325, 
Nova religião mundial, Nova igreja mundial, igreja falsa: 485, 498, 499, 503, 579, 
583, 594, 600, 617, 636, 655, 663, 708, 721, 728, 736, 770, 773, 779, 782, 801, 805, 
815, 823, 865, 877, 882, 889, 935, 940, 948, 959, 966, 980, 992, 1003, 1010, 1062, 
1078, 1082, 1095, 1098, 1106, 1107, 1114, 1126, 1138, 1145, 1164, 1209, 1214, 
1218, 1219, 1245, 1279, 1291, 1306, 1319, 1320,   
Novas leis: 768, 777, 798, 843, 951, 1074, 1146,  
Novena da Salvação: 984,    
Novo centro de comércio mundial: 944,  
Novo Credo: 911, 1011, 1024, 1042, 1138, 
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Novo edifício em Roma, Templo: 663, 728, 761, 773, 944, 1066, 1145,  
Novo livro falso: 498, 1010, 1075, 1145, 1222, 
Novo Paraíso, 1.000 anos, Nova Era de paz: 9, 90, 124, 166, 181, 212, 225, 247, 
278, 290, 308, 320, 346, 356, 357, 363, 381, 388, 393, 394, 395, 396, 399, 401, 412, 
413, 414, 429, 435, 445, 449, 453, 458, 469, 473, 474, 475, 489, 504, 505, 510, 524, 
526, 528, 532, 552, 559, 582, 585, 588, 599, 601, 609, 610, 614, 623, 628, 637, 639, 
641, 646, 649, 651, 653, 658, 667, 678, 702, 703, 707, 724, 746, 747, 752, 753, 755, 
763, 781, 792, 796, 801, 820, 854, 860, 881, 890, 897, 925, 937, 979, 1043, 1046, 
1070, 1079, 1105, 1108, 1110, 1124, 1151, 1154, 1169, 1179, 1184, 1204, 1205, 
1243, 1264, 1314, 1315, 1335,       
Obsessão: 242, 403, 499, 684, 757, 818, 1104, 1152, 1194, 1200, 
Ódio: 398, 515, 535, 547, 553, 564, 628, 633, 797, 978, 1005, 1054, 1065, 1104, 
1127, 1148, 1165, 1170, 1211, 1271, 1280, 1311, 
Oração: 222, 345, 380, 404, 409, 416, 419, 420, 431, 432, 446, 447, 448, 456, 460, 
471, 500, 506, 527, 568, 583, 584, 593, 601, 616, 622, 657, 665, 671, 674, 683, 684, 
725, 727, 772, 917, 1088, 1221, 1309, 1331,   
Orações serão proibidas: 343, 348, 350, 
Ordem que Deus criou, ordem natural: 1286, 
Pagãos, Paganismo - Cristianismo: 86, 179, 208, 391, 459, 471, 491, 524, 580, 
583, 585, 600, 601, 607, 630, 631, 708, 711, 716, 744, 749, 769, 798, 801, 813, 826, 
837, 842, 858, 870, 873, 882, 885, 901, 926, 952, 970, 1008, 1106, 1132, 1138, 
1155, 1273, 
Papa Bento 16: 11, 20, 51, 103, 106, 108, 129, 133, 185, 251, 317, 326, 342, 367, 
378, 394, 399, 402, 422, 443, 494, 616, 617, 708, 710, 712, 714, 721, 728, 732, 739, 
741, 750, 784, 855(!),    
Paz: 1130, 1203, 
Pecado, pecado mortal: 76, 99, 104, 140, 289, 324, 340, 361, 376, 381, 390, 393, 
400, 403, 436, 469, 479, 483, 485, 502, 507, 520, 547, 560, 564, 567, 592, 606, 610, 
620, 622, 638, 644, 647, 670, 681, 706, 711, 744, 745, 773, 777, 780, 783, 787, 788, 
801, 829, 830, 837, 842, 843, 875, 878, 889, 902, 916, 928, 929, 933, 944, 946, 964, 
979, 1061, 1071, 1078, 1091, 1095, 1111, 1129, 1165, 1184, 1191, 1200, 1201, 
1227, 1230, 1237, 1260, 1271, 1299(!), 1311, 1314, 1317,   
Pecado contra Deus: 866, 1103, 1215, 
Pecado contra o Espírito Santo, o pecado eterno: 518, 577, 606, 644, 693, 750, 
805, 807, 832, 842, 961, 1035, 1070, 1103, 1111, 1215, 1262, 1265, 1314, 
Maior de todos os pecados: 472, 516, 518, 606, 805, 807, 842, 1201, 1320,  
Pecado da tolerância: 574, 595, 620, 
Pecado do orgulho: 659, 709, 729, 757, 762, 786, 800, 810, 979, 996, 1127, 1134, 
1137, 1150, 1183, 1193, 1259, 1266, 1308, 1321, 1327,   
Pecados dos servos sagrados: 1165, 1230, 
Pedidos a Deus serão respondidos: 822, 1013, 1270, 1274, 
Pedro o Romano, Petrus Romanus, Pedro II. (São Malaquias: Profecia dos 
papas): 399, 750, 784, 
Pena de morte: 507, 564, 1020, 
Plano de Salvação: 528, 566, 643, 657, 981, 1012, 1016, 1077, 1117, 1154, 1314, 
Pornografia: 177, 340, 524, 
Profetas: 358, 490, 528, 541, 586, 636, 642, 667, 682, 726, 759, 781, 805, 806, 808, 
850, 873, 893, 946, 1012, 1035, 1119, 1150, 1197,  
Prostituição: 592, 
Purgatório: 215, 244, 247, 318, 321, 464, 520, 567, 589, 591, 937, 1212, 1220, 
1237, 
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Renovar votos: 749, 
Ressurreição: 393, 585, 614, 646, 752, 1105, 1330,  
Segunda Ressurreição: 357, 582, 646, 
Revelações privadas: 394, 528, 595, 667, 1200, 1213, 1252, 1268, 
Rituais e signos satânicos: 14, 101, 154, 228, 415, 655, 826, 851, 857, 863, 865, 
868, 871, 883, 889, 1039, 1098, 
Rosário: 65, 123, 266, 296, 322, 335, 336, 355, 371, 397, 432, 468, 477, 502, 519, 
547, 565, 727, 734, 741, 767, 790, 807, 855, 906, 939, 1027, 1038, 1049, 1247, 
1252, 1329, 
Rússia, China: 350, 431, 498, 630, 837, 992,  
Rússia: Consagração ao Sagrado Coração de Maria: 21, 431, 
Sacramentos: 133, 478, 485, 498, 499, 579, 622, 631, 663, 683, 711, 713, 853, 870, 
904, 940, 951, 1096, 1275, 
Sacrificar oferendas para a salvação das almas: 622, 
Salvação: 958, 1156, 
Santíssima Trindade: 1152, 
Santo Sudário de Turim: 498, 
Satanás não pode prever o futuro: 826, 
Segunda Vinda de Jesus: 9, 39, 225, 273, 282, 290, 308, 315, 316, 319, 325, 350, 
353, 356, 363, 369, 377, 381, 382, 388, 395, 396, 408, 410, 426, 427, 435, 436, 447, 
449, 459, 467, 472, 483, 484, 492, 503, 505, 514, 518, 541, 550, 557, 569, 570, 578, 
585, 590, 602, 608, 609, 614, 624, 625, 637, 639, 640, 653, 654, 661, 667, 671, 673, 
674, 703, 714, 724, 726, 740, 746, 759, 765, 776, 779, 781, 805, 806, 809, 817, 819, 
820, 823, 854, 860, 865, 876, 881, 887, 893, 895, 898, 912, 918, 950, 967, 979, 986, 
987, 989, 1014, 1050, 1079, 1105, 1107, 1116, 1128, 1139, 1151, 1175, 1209, 1285, 
1294, 1304, 1318, 
Segundo Sol: 658, 760, 967, 970, 
Selo de Deus Vivo (Apocalipse 7, 2-3): 346, 351, 361, 370, 380, 431, 432, 433, 434, 
449, 483, 485, 496, 499, 609, 622, 740, 757, 793, 803, 871, 889, 890, 897, 921, 936, 
944, 1120, 1146, 1202, 1265, 1275, 1332, 
Sentido da vida: 1258, 1266, 
Sete Selos do Apocalipse: 330, 350, 368, 370, 372, 401, 436, 476, 484, 503, 523, 
637, 720, 881, 889, 891, 898, 
Separação dos bons e dos maus: 698, 
Símbolo da nova religião mundial: 770, 773, 1138, 
Sinais do Apocalipse: 9, 483, 563, 602, 608, 616, 967, 970, 1001, 1117, 1192, 
1204, 1335, 
Só o Livro da Verdade pode revelar os mistérios do tempo que está por vir: 
467, 888, 953, 959, 
Só um Deus: 1253, 
Só 20 verdadeiros profetas: 217, 476, 
Sofrimento: 43, 193, 264, 381, 388, 411, 441, 455, 480, 501, 527, 543, 556, 584, 
601, 603, 607, 612, 614, 634, 677, 774, 822, 824, 835, 869, 912, 981, 982, 993, 
1176, 1208, 1251, 
Sol: 1250, 
Suicídio: 1098, 
Tempo de Jesus começou em 22.12.2012 (nota: Calendário Maia findo em 
21.12.2012): 657, 
Teoria da evolução, o homem descende dos macacos: 470, 582, 1150, 
Terceiro Segredo de Fátima: 36, 324, 855,   
Terço da Divina Misericórdia: 215, 391, 464, 727,  
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Terra gira mais rápido: 970,  
Terra parcialmente destruída: 970,  
Terremotos, Tsunamis: 341, 466, 483, 538, 600, 609, 622, 637, 837, 970, 1011, 
1045, 1057, 1091, 
Terror, Terrorismo: 10, 37, 38, 58, 80, 106, 111, 118, 122, 161, 310, 346, 446, 466, 
736, 894, 1088, 1134, 1182, 1191, 1202, 1203, 1221, 1273, 
Três Dias de escuridão: 377, 787, 1075, 1107, 1128, 1250,  
Triângulo: 948, 
Trindade mais ímpia: 887, 889, 940, 941, 947, 948, 951, 
Trovão: 461, 803, 823, 1307, 
Universo, outros planetas, Aliens, E.T., outras formas de vida: 322 
Vacinação: 20, 466, 583, 612, 613, 1221, 1232, 
Vender alma a Satanás: 1262, 1282, 
Verdade, existe apenas uma verdade que nunca mudará: 300, 324, 829, 1146, 
1166, 1169, 1228, 1229, 1258, 1261, 1310, 1317, 
Verdade liberta: 828, 830, 963, 1023, 1146, 1156, 1169, 1258, 
Versão da Trindade de Satanás: 887, 889, 940, 941, 947, 948, 951, 
Vida após a morte: 567, 591,   
Vida em outros planetas: 967, 1089, 1091, 
Vida eterna: 395, 582, 585, 588, 614, 641, 670, 689, 703, 746, 752, 780, 829, 897, 
925, 974, 994, 998, 1006, 1047, 1083, 1104, 1105, 1110, 1124, 1210, 1212, 1238, 
1266, 1312, 1315,  
Vida nesta terra é apenas um teste: 707, 780, 822, 902, 1266, 
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Como lidar com o Santíssimo Sacramento 
Jesus NÃO quer que os leigos distribuam a Eucaristia  
Jesus disse que os Sacerdotes devem colocar a 
Eucaristia na boca dos fiéis ajoelhados !  
Não entreguem a Eucaristia na mão ! 
 
O Senhor Jesus Cristo nos diz: "Eu sou o pão vivo que 
desceu do Céu. Quem come deste pão, viverá para 
sempre. O pão que Eu darei é a Minha carne para a vida 
do mundo. [...] Se não comerdes a carne do Filho do 
Homem e não beberdes o Seu sangue, não tereis a vida 
em vós. Quem comer a Minha carne e beber o Meu 
sangue terá a vida Eterna, e Eu o ressuscitarei no último 
dia. Porque a Minha carne é verdadeiramente uma comida 
e o Meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a 
Minha carne e bebe o Meu sangue permanece em Mim e 
Eu nele. Quem come deste pão viverá eternamente "  
(Jo 6, 51,53-56,58). 
Até a Reforma do século XVI (1507), os cristãos 
acreditavam na Presença Real de Nosso Senhor no 
Santíssimo Sacramento. Foram os reformadores que 
levaram muitos fiéis ao erro. Os abusos na Igreja, 
concedidos às palavras dos reformadores, é que deram 
credibilidade. Muitos juntaram-se aos novos 
ensinamentos. No curso da Contra-Reforma,  o Concílio 
de Trento confirmou o que os cristãos acreditavam desde 
sempre: Que "no sacramento da Eucaristia, após a 
consagração do pão e do vinho,  Nosso Senhor Jesus 
Cristo, como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, está 
real e substancialmente presente sob as aparências das 
coisas visíveis ". 
Com a consagração durante o Sacrifício da Missa, o 
sacerdote  - em virtude de sua missão Divina e sua força 
Divina – faz Deus descer do Céu sobre o altar. Na 
comunhão que o sacerdote distribui, se esconde 
humildemente em um pedaço de pão o Deus de Amor, 
para que possamos recebê-Lo em nossos corações. Nos 
tabernáculos das nossas igrejas, o Senhor vive entre nós 
para que possamos ir adorá-lo. Qual religião tem um Deus 
mais humilde e mais dedicado, que muito ama suas 
criaturas e quer estar tão perto? O Antigo Testamento 
fala-nos da grande humildade de nosso Senhor: "E eis 
que o Senhor passou e um grande e forte vento fendia os 
montes e quebrava as rochas antes dEle, mas o Senhor 
não estava no vento. E depois do vento veio um 
terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E 
depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava 
no fogo. E depois do fogo, ouviu-se uma voz mansa e 
delicada " (1 Reis 19, 11-13). 
Em Belém, Ele nasceu sob os cuidados de pessoas 
pobres e simples em um mundo estável e seu berço foi 
uma manjedoura. Durante trinta anos o Senhor viveu 
ocultamente no meio do povo, como um ser humano 
comum. Depois começou o período de seu ministério 
público. Para nós Ele diz: "Vinde a Mim todos vós que 
estais cansados e oprimidos. Eu vos aliviarei. Aceitem o 
Meu jugo sobre vós e aprendei de Mim, que sou manso e 
humilde de coração, e achareis descanso para as vossas 
almas " (Mt. 11, 28-30).  
Finalmente, entregou-se à tortura das calúnias e 
assassinato por amor. A maior prova de Seu amor e 
humildade deve ser encontrada no Santo Sacrifício da 
Missa e no Santíssimo Sacramento. Em cada Santa 
Missa, o sacrifício da Cruz de Cristo se torna presente. Em 
cada Santa Missa, Ele se sacrifica em nossos altares por 
nós pobres pecadores. Na comunhão, Ele se dá a nós 
em forma de pão e no tabernáculo, Ele está à espera 
por nós para vir visitá-lo. 
 
O Santo Sacrifício é a pedra angular da Igreja e o 
Santíssimo Sacramento é o coração de nossa Santa 
Religião. Não há nada maior, maravilhoso e sagrado 
neste mundo do que essa prova maior do amor de 
Jesus Cristo. 
 
Hoje os leigos tocam o corpo do Senhor e distribuem a 
comunhão.  

Hoje as pessoas não deixam que seja dado esse presente 
de Deus, mas estão agarrando-O, como se fosse algo 
comum. 
Anteriormente, todos os gestos de fé testemunhavam o 
Santíssimo, a Presença Real de Jesus Cristo, e diziam 
mais do que palavras. O Concílio de Trento ensinou o que 
deveria ser óbvio: "É apropriado para tratar as coisas 
Sagradas, porque esse sacrifício, a mais Sagrada de 
todas as coisas Santas, na Igreja Católica, para que o 
sacrifício seja oferecido com dignidade e com a devida 
reverência seja recebido, é utilizado por muitos séculos 
antes do cânon sagrado...” 
 
Hoje não ouvimos mais tais palavras. Tudo está 
acabando. Laxismo e indiferença determinam a Santa 
Missa, como se não sabem mais o que acreditam. 
 
Jesus disse: 
"Estou tão verdadeiro na Eucaristia, como Eu estava 
na sarça ardente! Eu ordenei a Moisés que tirasse os 
sapatos antes que ele chegasse mais perto! Possuído 
pelo medo e reverência, ele ficou descalço. Eu sou o 
Amor na Eucaristia, e Eu sou DEUS! Sempre! E as 
pessoas estão se aproximando de Mim sem nenhum 
respeito!" 
 
A Virgem Maria disse:  
"Meu filho, você pergunta por que estou chorando? Eu 
derramei lágrimas de grande temor, porque Eu assisto a 
profanação do Corpo de Meu Filho, que está empenhado 
na Terra. Ninguém deve agarrar com as mãos em seu 
próprio corpo! Somente seus sacerdotes, ninguém mais 
pode levar o Meu Filho ao povo! Vocês não devem 
profanar seu corpo, quando vocês O confiam às mãos de 
homens e mulheres que não estão preparados pelo Pai 
como sacerdotes, legalmente ordenados na casa de 
Deus!" 
 
Deus Pai disse: 
"Se Eu sou Pai, então Eu sou Deus! E como tal exijo 
ser respeitado no Meu Sacramento de Amor, que é 
zombado e ridicularizado!” 
 
Jesus disse: 
"Com a Comunhão na mão vocês Me têm desgraçado! 
Esta irreverência fez Meu coração sangrar! Foram 
diabos disfarçados sob pele de cordeiros, que 
mudaram na Minha Igreja tudo isso!" 
 
Nota: Jesus condenou com grande severidade a 
comunhão na mão, recebida de pé, porque ninguém 
pode tocar Seu Corpo Santo, exceto as mãos 
consagradas dos Sacerdotes!  
 
Em outras mensagens, a Mãe de Deus fala sobre a 
profanação do corpo de seu Filho: 
"A Igreja não pode permitir que os leigos distribuam a 
Santa Comunhão! Isto causa dores ao Santo Padre 
(Papa). O Santo Padre é responsável pela Igreja em 
todo o mundo." 
 
Jesus disse: 
"Eu, Jesus Cristo, comunico aos Meus Sacerdotes e 
Bispos:  
As mulheres não têm acesso ao altar (durante a Santa 
Missa), os ministros ordenados (Bispos, Sacerdotes) 
não devem sentar-se durante a Comunhão, mas 
devem distribuir o Meu corpo!!! E não mulheres e 
leigos!!! Somente Meus servos (Sacerdotes) podem 
abrir o tabernáculo e levar o cáliçe com o Meu corpo, e 
não uma pessoa leiga!  
Meus servos, estejam vigilantes, porque Satanás 
colhe muito hoje. Por este fato, que acontece hoje em 
cultos tão ruins, Meu coração está ferido 
terrivelmente! Cada servo (Sacerdote, Bispo) e cada 
pessoa que vive na Terra, serão responsabilizados no 
Tribunal de Deus por tudo isso. Então, Deus o Pai, Eu 
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o Filho, e o Espírito Santo vamos abençoar aqueles 
que obedecerem a Mim e à Minha Mãe! Estejam unidos 
com a Santa Igreja e rezem pelos Meu servos 
(Sacerdotes e Bispos), para que distribuam Meu corpo 
somente de joelhos, na boca, e não permitam que 
leigos assistam na comunhão! Somente o Sacerdote é 
ordenado, e Eu, Jesus Cristo, estou com ele quando 
distribui o Meu corpo, e Minha Mãe também está 
presente. " 
 
Virgem Maria: 
"Peço em nome do Meu filho, que nas suas igrejas, 
somente os padres e diáconos que estão prestes a serem 
ordenados possam distribuir a Santa Comunhão!!! Não 
firam ainda mais o Sagrado Coração de Meu Filho! Cada 
sacerdote é responsabilizado perante Meu Filho! 
Alguns Sacerdotes ficam sentados confortavelmente em 
suas cadeiras e deixam os leigos distribuir o Santo Corpo 
do Meu Filho. Os Sacerdotes devem oferecer o Corpo 
de Meu Filho aos fiéis ajoelhados e na boca! Não 
devem seguir a moda do Ocidente, porque Satanás está 
em moda e quer causar confusão na Igreja. Rezem, Meus 
filhos, para que esta moda não seja introduzida aqui. Há 
ministros (Sacerdotes) que Me amam e a Meu filho, e 
infelizmente há os padres mornos também." 
 
Jesus disse: 
"Os leigos não podem distribuir o Meu corpo, porque 
os leigos não são dignos de receber o Meu corpo em 
suas mãos! Mais uma vez lhes digo: Somente os 
Sacerdotes podem distribuir a Sagrada Comunhão!” 
 
"Não deve haver leigos com acesso ao cálice! 
(Nenhum ajudante da comunhão!) Somente as mãos e 
a cabeça dos Meus servos (Sacerdotes) são ungidos!" 
 
"Comuniquem: Os leigos (homens e mulheres) não 
podem distribuir o Meu Corpo aos fiéis! Um leigo não 
está autorizado a oferecer o Meu corpo, porque isto é 
responsabilidade do Sacerdote!" 
 
Ai dos Bispos que obrigam Sacerdotes e fiéis à 
Comunhão na mão e de pé e emitem licenças para 
matar (aborto)! 
Como eles querem ficar no Tribunal de Deus?  
  
 
Nota também aqui, nessa mensagem:  
A Importância dos Sacramentos - 
Casamento e Primeira Comunhão 
Recebido quarta-feira, 06 de julho 2011, 15:30 
 
Minha amada filha, veja agora como a fé dos Meus filhos 
começa a crescer e florescer. Embora haja muita 
escuridão no mundo, a Luz dos Meus seguidores se torna 
mais brilhante a cada dia, por causa da chama do Espírito 
Santo, que desceu sobre o mundo inteiro. 
 
Hoje, Minha filha, Eu gostaria de lembrar a todos Meus 
seguidores sobre a importância da oração, para aliviar o 
sofrimento no mundo. Suas orações estão ajudando agora 
a evitar muitos desastres globais anunciados. A oração é 
o mais poderoso instrumento e quando rezadas em nome 
de outras pessoas elas serão atendidas. 
 
Enquanto Eu estou feliz com as pessoas fortes na fé, 
ainda estou com medo por aqueles que são adversos à 
Minha Luz Divina. A verdade. Muitas pessoas agora 
vagam pelo mundo, como se estivessem em um estado de 
estupor. Nada lhes traz paz. Nada lhes traz alegria. 
Nenhuma quantidade de conforto material alivia as suas 
dores. Suas almas vazias estão perdidas. Por favor, 
rezem por elas. 
 
Minha filha, por favor reze por Meu Vigário o Papa Bento 
XVI, porque ele está cercado por forças maçônicas, que 
agora estão fazendo todos os esforços para destroná-lo. 

Essas forças do mal foram se infiltrando na Minha 
Igreja desde o Segundo Concílio Vaticano, e vem 
diluindo os Meus ensinamentos. Foram aprovadas 
muitas leis que Me ofendem, especialmente a 
apresentação da Minha Eucaristia por leigos. A falta de 
respeito demonstrado a Mim e Meu Pai Eterno, por meio 
de novas leis introduzidas, para facilitar a sociedade 
moderna, fizeram-Me chorar de tristeza. 
 
A Santíssima Eucaristia deve ser recebida na língua, e 
não sujada por mãos humanas. Mas isto é exatamente 
o que Meus Servos Sagrados têm feito. Estas leis não 
foram passadas por Mim em espírito. Meus Servos 
Sagrados têm sido levados por um caminho que não 
se coaduna com os ensinamentos dos Meus 
Apóstolos. Hoje Meus Sacramentos não são levados 
muito a sério, especialmente aqueles que procuram os 
Sacramentos do Matrimônio e da Primeira Comunhão. 
 
O voto de matrimônio é muito sério. Para lembrar: É um 
Sacramento! E é feito na presença de Deus, o Pai. No 
entanto, para muitos, tudo baseado no materialismo e nos 
adornos exteriores. Muitos dos que recebem o 
Sacramento do matrimônio, não reconhecem sua 
importância depois. Muitos quebram seus votos tão 
facilmente. Por que eles fazem isso? Por que dizer 
palavras vazias para esta União Santíssima e depois 
separarem-se logo em seguida? Esta é uma paródia de 
uma das uniões mais importantes, abençoada pela mão 
de Meu Pai Eterno. Muitas pessoas não prestam qualquer 
atenção na vontade de Meu Pai, que nenhum homem 
pode quebrar tal união depois. No entanto, muitas 
pessoas se divorciam, é uma lei não reconhecida pelo 
Meu Pai. O divórcio é uma maneira fácil de fugir de suas 
responsabilidades. Todos os casamentos são feitos no 
Céu. Nenhum homem pode destruir um casamento, sem 
ofender o Meu Pai. 
 
A Primeira Comunhão 
Recebendo o Meu Corpo no Sacramento da Eucaristia 
pela primeira vez, é outro exemplo de como Eu sou 
ridicularizado. Muitos pais não acatam a importância 
de seus filhos receberem o Pão da Vida. Eles estão 
mais preocupados a respeito de como bem vestir seus 
filhos, mais do que o dom maravilhoso que estão 
recebendo. Este presente vai levá-los à salvação. No 
entanto, o materialismo que rodeia o evento, não tem 
nada a ver com suas almas. Para Mim a parte mais 
triste é que, para essas crianças não estão falando de 
Mim. O amor que tenho pelas crianças pequenas é 
abrangente. Quando recebem a Santa Eucaristia, no 
pleno conhecimento sobre o que eles estão 
recebendo, em seguida suas almas se tornam puras. 
Quanto mais eles Me recebem, tanto mais forte vai ser 
a sua fé. 
 
Lembrem-se, sem os Sacramentos sua fé se torna fraca. 
Depois de um tempo, se suas almas estiverem 
desprovidas de Minhas bênçãos especiais, tornam-se 
adormecidas. Toda a fé em Mim e em Meu Pai Eterno 
desaparece no tempo, com apenas uma centelha 
minúscula de reconhecimento, que acende de tempos em 
tempos. Voltem para Mim através dos sacramentos. 
Mostrem respeito pelos Sacramentos, da maneira que 
é devido, e vocês vão realmente sentir Minha presença 
novamente. 
 
Lembrem-se que os Sacramentos estão lá por uma 
razão, porque eles são os nutrientes, que a alma 
necessita para a Vida Eterna. Sem eles, suas almas 
vão morrer. 
 
Eu amo todos vocês. Por favor, abracem-Me 
corretamente, respeitando os sacramentos dados a vocês, 
como um presente de Deus Pai Todo-Poderoso. 
 
Seu amoroso Salvador, Rei da Humanidade, Jesus Cristo  
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Cardeal Cañizares:  
”É recomendavel comungar na boca e de 
joelhos.” 
 
Em entrevista concedida à agência ACI Prensa, o Prefeito 
da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos 
Sacramentos no Vaticano, Cardeal Antonio Cañizares 
Llovera, assinalou que é recomendável que os católicos 
comunguem na boca e de joelhos. 
Assim indicou o Cardeal espanhol que serve na Santa Sé 
como máximo responsável, depois do Papa, pela liturgia e 
os Sacramentos na Igreja Católica, ao responder se 
considerava recomendável que os fiéis comunguem ou 
não na mão. 
A resposta do Cardeal foi breve e singela: “é 
recomendável que os fiéis comunguem na boca e de 
joelhos.” Do mesmo modo, ao responder à pergunta da 
ACI Prensa sobre o costume promovido pelo Papa Bento 
XVI de fazer que os fiéis que recebam dele a Eucaristia o 
façam na boca e de joelhos, o Cardeal Cañizares disse 
que isso se deve “ao sentido que deve ter a comunhão, 
que é de adoração, de reconhecimento de Deus.” 
“Trata-se simplesmente de saber que estamos diante de 
Deus mesmo e que Ele veio a nós e que nós o 
merecemos”, afirmou. O Cardeal disse também que 
comungar desta forma “é o sinal de adoração que 
necessitamos recuperar. Eu acredito que seja necessário 
para toda a Igreja que a comunhão se faça de joelhos.” 
“De fato – acrescentou – se se comunga de pé, é preciso 
fazer genuflexão, ou fazer uma inclinação profunda, coisa 
que não se faz.” 
O Prefeito Vaticano disse ademais que “se trivializarmos a 
comunhão, trivializarmos tudo, e não podemos perder um 
momento tão importante como é o de comungar, como é o 
de reconhecer a presença real de Cristo ali presente, do 
Deus que é amor dos amores como cantamos em uma 
canção espanhola.” Ao ser consultado pela ACI Prensa 
sobre os abusos litúrgicos em que incorrem alguns 
atualmente, o Cardeal disse que é necessário, “corrigir-
los, sobre tudo mediante uma boa formação: formação 
dos seminaristas, formação dos sacerdotes, formação dos 
catequistas, formação de todos os fiéis cristãos.” Esta 
formação, explicou, deve fazer que “celebre-se bem, para 
que se celebre conforme às exigências e dignidade da 
celebração, conforme às normas da Igreja, que é a única 
maneira que temos de celebrar autenticamente a 
Eucaristia.” 
Finalmente o Cardeal Cañizares disse à agência ACI 
Prensa que nesta tarefa de formação para celebrar bem a 
liturgia e corrigir os abusos, “os bispos têm uma 
responsabilidade muito particular, e não podemos deixar 
de cumpri-la, porque tudo o que façamos para que a 
Eucaristia se celebre bem será fazer que na Eucaristia se 
participe bem.” 
Fonte: (WWW.aciprensa.com - 27 de Julho de 2011) 
  
 
 
Promessas de Nosso Senhor Jesus a quem 
não receber a Sagrada Comunhão na mão 
 
Introdução 
Nosso Senhor manifestou-Se a uma alma privilegiada, 
concentrada em oração profunda, fazendo as seguintes 
promessas àqueles que não receberam o Seu Corpo 
Sagrado na mão. Por enquanto, decidiu-se não revelar a 
identidade desta pessoa, uma vez que estes fatos são 
muito recentes. 
 
 
 
Advertência 
Torna-se necessário deixar bem claro que estas 
promessas não são válidas para aqueles que 
comungarem em pecado mortal. Também comungará de 

forma delituosa quem, de forma consciente, mastigar a 
Hóstia ou triturar com os dentes. 
 
Promessas de Nosso Senhor Jesus Cristo: 
1. Àqueles que se abstiverem de receber com as 
suas mãos o Meu próprio Corpo, Sangue, Alma e 
Divindade, Eu prometo enchê-los das maiores bênçãos 
nas suas mãos, alma e em todo o seu ser; 
 
2. Prometo-lhes muitas mais graças na sua 
passagem pela Terra, com maiores garantias de salvação 
e aumento de Glória essencial e acidental, por toda a sua 
vida eterna, Comigo, nas moradas celestiais; 
 
3. Sentir-Me-ão na Comunhão, de tal forma e com 
tanta plenitude, que ficarão sem a vontade natural de Me 
tocarem; 
 
4. Aqueles que assim fizerem, com persistência, 
receberão grandes graças Minhas, assim como grandes 
benefícios para a sua casa; 
 
5. Também prometo, àqueles que fizerem 
corretamente aquilo que mais desejo, poderes especiais 
nas suas mãos contra os inimigos da alma e, a muitos, 
darei carismas de curar; 
 
6. Prometo que, se assim procederem de forma 
perseverante, chegarão, de todas as formas, com mais 
intensidade, na busca apenas de maior Honra e Glória 
Minhas, e Eu os exaltarei de forma especial por toda a 
eternidade; 
 
7. Concederei igualmente, a todos que, por amor, 
cumprirem os Meus desígnios, abstendo-se de Me receber 
nas mãos, por maior adoração, humildade e santo 
respeito, o dom do discernimento do espírito com maior 
intensidade; 
 
8. Os seus nomes estarão escritos de forma 
especial no Meu Coração se, para Me darem maior gosto, 
comungarem corretamente na língua e não na mão; 
 
9. Também prometo que os aumentarei em todas 
as virtudes, como recompensa a essa maior humildade 
que admite nunca ter as suas próprias mãos 
suficientemente puras para Me tocarem; 
 
10. Prometo ainda que facilmente propagarão a 
Minha doutrina e que vencerão com maior facilidade todas 
as tentações; 
 
11. Não conseguirão afastar de Mim as almas 
daqueles que Me receberem na língua e não nas mãos, se 
o fizerem com a reverência devida e viverem assim todos 
os dias da sua vida; 
 
12. Prometo, igualmente, que aqueles que, por 
delicadeza para com a Minha vontade, Me consolem 
recebendo-Me devidamente sempre na língua e não nas 
mãos, não terão as portas fechadas para o Meu Amor; 
 
13. Se assim perseverarem, para mais Me 
agradarem, comungando na língua, prometo que 
chegarão a trabalhar só pelo Meu Coração, com o Meu 
Coração, no Meu Coração e para o Meu Coração; 
 
14. Prometo ainda, àqueles que deste modo Me 
honrarem, que serão ouvidos de forma muito especial e 
com grande complacência; 
 
15. Se, neste pedido – comungar sempre na língua 
e nunca nas mãos – tão importante para Mim, Me fizerem 
a vontade, por Meu Amor, procurarão seguir sempre os 
Meus Divinos pedidos e Eu os alegrarei de forma especial, 
como prova da Minha complacência; 
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16. Estes que assim atuarem farão sempre um 
grande bem às almas; pelo contrário, aqueles que 
insistirem no desejo de Me tomarem nas suas mãos, 
encontrarão a Minha Vontade endurecida em muitas 
coisas, e sentirão dificuldade em conhecer o Meu gosto, a 
Minha pregação, o Meu Magistério; 
Mas, aqueles que não tocarem com as suas mãos na 
Sagrada Forma, preparando-se, de forma especial, em 
todo o seu ser, para na hora de Me tomar em comunhão, 
Me pedirem que seja apenas Eu, e eles nada, prometo a 
graça de, em pouco tempo, alcançarem uma altíssima 
perfeição cristã, que procurarão o Meu Rosto com maior 
amor, de se esquecerem mais facilmente de si mesmos, 
de terem sempre o Meu Coração consolado por este 
gesto, e de receberem maiores Luzes celestiais e terão 
uma maior alegria eterna vinda do Meu Coração. 
 
Promessas a quem difundir estas mensagens: 
1. Àqueles que divulgarem estas promessas, 
prometo o dom do conhecimento dos corações; 
 
2. Alcançarão uma Glória excelsa no Céu; 
 
3. Terão uma vida espiritual, ainda que nem 
sempre material, tão intensa em tão poucos anos, como 
se tivessem vivido muitíssimos anos de santidade; 
 
4. Encherei de grandes bênçãos os seus 
familiares; 
 
5. Prometo ainda que quanto mais fizerem 
conhecer estas promessas, mais Me derramarei sobre 
eles; 
 
6. Farei com Me que sintam de modo intenso, 
numa plenitude crescente; 
 
7. Não permitirei que empreendam desígnios que 
não sejam do Meu agrado; 
 
8. Porei no seu caminho uma Luz tão forte de 
modo a que, com a Minha superabundante assistência, 
evitem o mal e façam não só o bom como principalmente 
aquilo que mais Me agrada; 
 
Dar-lhes-ei ainda mais graças, incontáveis, se as 
divulgarem com fervor. Será considerada uma grande 
omissão não dar a conhecer as Minhas promessas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Terço da Divina Misericórdia 
 
Como recitar o Terço da DIVINA MISERICÓRDIA: 
 
O Terço da Divina Misericórdia é recitado, usando um 
Rosário comum, de cinco dezenas. O Terço da Divina 
Misericórdia é precedido por duas orações de abertura do 
diário de Santa Faustina e seguido por uma oração de 
encerramento. 
 
Cruz: Faça o Sinal da Cruz 
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 
1. Conta grande: Abertura (2 opcional Orações) 
Jesus, você expirou, mas a fonte de vida jorrou para as 
almas, e um oceano de misericórdia se abriu para o 
mundo inteiro. Ó Fonte de Vida, Misericórdia Divina 
inesgotável, envolve todo o mundo e esvazie-se sobre 
nós. 
Oh! Sangue e Água que jorraram do Coração de Jesus 
como fonte de Misericórdia para nós, eu confio em Vós! 
 
1. Conta pequena: Pai Nosso 
Pai Nosso, que estais no Céus, santificado seja o Vosso 
nome; venha a nós o Vosso Reino; seja feita a Vossa 
vontade, assim na Terra como no Céu.  
O pão nosso de cada dia nos dai hoje; e perdoai-nos as 
nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos 
tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas 
livrai-nos do mal, Amém. 
 
2. Conta pequena: Ave Maria 
Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita 
sois Vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do Vosso 
ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós 
pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. 
 
3. Conta pequena: Credo 
Creio em Deus Pai todo-poderoso, Criador do Céu e da 
Terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, 
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; nasceu da 
Virgem Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, 
morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos; 
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos Céus, onde está 
sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de 
vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo; 
na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos; na 
remissão dos pecados; na ressurreição da carne; na vida 
eterna. Amém. 
 
Com as 5 contas grandes de cada dezena:  
Eterno Pai, eu Vos ofereço o Corpo e Sangue, Alma e 
Divindade de Vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus 
Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo 
inteiro. 
 
Com as 10 contas pequenas de cada dezena: 
Pela Sua dolorosa Paixão, tende Misericórdia de nós e do 
mundo inteiro. 
 
Concluir com Santo de Deus (Repetir 3x)  
(onde normalmente rezam o “Gloria ao Pai, ao Filho e ao 
Espírito Santo...”) 
Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de 
nós e do mundo inteiro. 
 
Oração final (opcional) 
Deus Eterno, em quem a misericórdia é infinita e o tesouro 
da compaixão - inesgotável, volva sobre nós Seus olhos e 
aumente a Sua misericórdia em nós, para que nos 
momentos difíceis não possamos desespera-nos nem 
desanimar, mas com grande confiança sejamos 
submissos à Sua santa vontade, que é o próprio Amor e 
Misericórdia. 
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Novena da Divina Misericórdia 
 
1. Dia 
Hoje traze-Me a Humanidade inteira, especialmente 
todos os pecadores e mergulha-os no oceano da 
Minha Misericórdia. Com isso Me consolarás na 
amarga tristeza em que Me afunda a perda das almas.  
Misericordiosíssimo Jesus, de quem é próprio ter 
compaixão de nós e nos perdoar, não olheis os 
nossos pecados, mas a confiança que depositamos 
em Vossa infinita bondade. Acolhei-nos na mansão do 
vosso compassivo Coração e nunca nos deixeis sair 
dele. Nós vo-lo pedimos pelo amor que Vos une ao Pai 
e ao Espírito Santo.  
 
Eterno Pai, olhai com misericórdia para toda Humanidade, 
encerrada no Coração compassivo de Jesus, mas 
especialmente para os pobres pecadores. Pela Sua 
dolorosa Paixão, mostrai-nos a Vossa Misericórdia, para 
que glorifiquemos a onipotência da Vossa Misericórdia, 
por toda a eternidade. Amém.  
Aqui reze o terço da Divina Misericórdia 
 
2. Dia 
Hoje traze-Me as almas dos sacerdotes e religiosos e 
mergulha-as na minha insondável Misericórdia. Elas 
Me deram força para suportar a amarga Paixão. Por 
elas, como por canais, corre para a Humanidade a 
Minha Misericórdia.  
 
Misericordiosíssimo Jesus, de quem provém tudo que é 
bom, aumentai em nós a graça, para que pratiquemos 
dignas obras de misericórdia, a fim de que aqueles que 
olham para nós, glorifiquem o Pai da Misericórdia que está 
no Céu.  
Eterno Pai, dirigi o olhar da vossa Misericórdia para a 
porção eleita da Vossa vinha: para as almas dos 
sacerdotes e religiosos. Concedei-lhes o poder da Vossa 
bênção e, pelos sentimentos do Coração de Vosso Filho, 
no qual estão encerradas, dai-lhes a força da vossa Luz, 
para que possam guiar os outros nos caminhos da 
salvação e juntamente com eles cantar a glória da Vossa 
insondável Misericórdia, por toda a eternidade. Amém.  
Aqui reze o terço da Divina Misericórdia 
 
3. Dia 
Hoje traze-Me todas as almas piedosas e fiéis e 
mergulha-as no oceano da Minha Misericórdia. Estas 
almas consolaram-Me na Via-sacra; foram aquela gota 
de consolações em meio ao mar de amarguras.  
 
Misericordiosíssimo Jesus, que concedeis prodigamente a 
todas as graças do tesouro da Vossa Misericórdia, 
acolhei-nos na mansão do Vosso compassivo Coração e 
não nos deixeis sair dele pelos séculos; suplicamos-Vos 
pelo amor inconcebível de que está inflamado o vosso 
Coração para com o Pai Celestial.  
Eterno Pai, olhai com Misericórdia para as almas fiéis, 
como a herança do Vosso Filho. Pela sua dolorosa Paixão 
concedei-lhes a Vossa bênção e cercai-as da Vossa 
incessante proteção, para que não percam o amor e o 
tesouro da santa fé, mas com toda a multidão dos Anjos e 
dos Santos glorifiquem a Vossa imensa Misericórdia, por 
toda a eternidade. Amém.  
Aqui reze o terço da Divina Misericórdia 
 
4. Dia 
Hoje traze-Me os pagãos e aqueles que ainda não Me 
conhecem e nos quais pensei na Minha amarga 
Paixão. O seu futuro zelo consolou o Meu Coração. 
Mergulha-os no mar da Minha Misericórdia.  
 
Misericordiosíssimo Jesus, que sois a Luz de todo o 
mundo, aceitai na mansão do Vosso compassivo Coração 
as almas dos pagãos que ainda não Vos conhecem. Que 
os raios da vossa graça os iluminem para que também 
eles, juntamente conosco, glorifiquem as maravilhas da 

vossa Misericórdia e não os deixeis sair da mansão do 
Vosso compassivo Coração.  
Eterno Pai, olhai com Misericórdia para as almas dos 
pagãos e daqueles que ainda não Vos conhecem e que 
estão encerrados no Coração compassivo de Jesus. Atraí-
as à luz do Evangelho. Essas almas não sabem que 
grande felicidade é amar-Vos. Fazei com que também 
elas glorifiquem a riqueza da vossa Misericórdia, por toda 
a eternidade. Amém.  
Aqui reze o terço da Divina Misericórdia 
 
5. Dia 
Hoje traze-Me as almas dos Cristãos separados da 
Unidade da Igreja e mergulha-as no mar da Minha 
Misericórdia. Na Minha amarga Paixão dilaceravam o 
Meu Corpo e o Meu Coração, isto é, a Minha Igreja. 
Quando voltam à unidade da Igreja, cicatrizam-se as 
Minhas Chagas e dessa maneira eles aliviam a Minha 
Paixão. 
  
Misericordiosíssimo Jesus que sois a própria Bondade, 
Vós não negais a Luz àqueles que Vos pedem, aceitai na 
mansão do vosso compassivo Coração as almas dos 
nossos irmãos separados, e atraí-os pela Vossa Luz à 
unidade da Igreja e não os deixeis sair da mansão do 
vosso compassivo Coração, mas fazei com que também 
eles glorifiquem a riqueza da Vossa Misericórdia.  
Eterno Pai, olhai com Misericórdia para as almas dos 
nossos irmãos separados que esbanjaram os Vossos 
bens e abusaram das Vossas graças, permanecendo 
teimosamente nos seus erros. Não olheis para os seus 
erros, mas para o amor do Vosso Filho e para a sua 
amarga Paixão, que suportou por eles, pois também eles 
estão encerrados no Coração compassivo de Jesus. Fazei 
com que também eles glorifiquem a vossa Misericórdia por 
toda a eternidade. Amém.  
Aqui reze o terço da Divina Misericórdia 
 
6. Dia 
Hoje traze-Me as almas mansas, assim como as almas 
das criancinhas, e mergulha-as na Minha Misericórdia. 
Estas almas são as mais semelhantes ao Meu 
Coração. Elas reconfortaram-Me na Minha amarga 
Paixão da Minha agonia. Eu as vi quais anjos 
terrestres que futuramente iriam velar junto aos Meus 
altares. Sobre elas derramo torrentes de graças. Só a 
alma humilde é capaz de aceitar a Minha graça; às 
almas humildes favoreço com a Minha confiança.  
 
Misericordiosíssimo Jesus, que dissestes: "Aprendei de 
Mim que sou manso e humilde de coração", aceitai na 
mansão do vosso compassivo Coração as almas mansas 
e humildes e as almas das criancinhas. Estas almas 
encantam o Céu todo e são a especial predileção do Pai 
Celestial, são como um ramalhete diante do trono de 
Deus, com cujo perfume o próprio Deus se deleita. Estas 
almas têm a mansão permanente no Coração compassivo 
de Jesus e cantam sem cessar um hino de amor e 
misericórdia pelos séculos.  
Eterno Pai, olhai com Misericórdia para as almas mansas 
e humildes e para as almas das criancinhas, que estão 
encerradas na mansão compassiva do Coração de Jesus. 
Estas almas são as mais semelhantes a Vosso Filho; o 
perfume destas almas eleva-se da Terra e alcança o 
vosso trono. Pai de Misericórdia e de toda bondade, 
suplico-Vos pelo amor e predileção que tendes para com 
estas almas, abençoai o mundo todo, para que todas as 
almas cantem juntamente a glória à Vossa Misericórdia, 
por toda a eternidade. Amém.  
Aqui reze o terço da Divina Misericórdia 
 
7. Dia 
Hoje traze-Me as almas que veneram e glorificam de 
maneira especial a Minha Misericórdia e mergulha-as 
na Minha Misericórdia. Estas almas foram as que mais 
sofreram por causa da Minha Paixão e penetraram 
mais profundamente no meu espírito. Elas são a 
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imagem viva do Meu Coração compassivo. Estas 
almas brilharão com especial fulgor na vida futura. 
Nenhuma delas irá ao fogo do Inferno; defenderei 
cada uma delas de maneira especial na hora da morte. 
  
Misericordiosíssimo Jesus, cujo Coração é o próprio amor, 
aceitai na mansão do vosso compassivo Coração as 
almas que honram a glorificam de maneira especial a 
grandeza da Vossa Misericórdia. Estas almas tornadas 
poderosas pela força do próprio Deus, avançam entre 
penas e adversidades, confiando na Vossa Misericórdia. 
Estas almas estão unidas com Jesus e carregam sobre os 
seus ombros a humanidade toda. Elas não serão julgadas 
severamente, mas a Vossa Misericórdia as envolverá no 
momento da morte.  
Eterno Pai, olhai com Misericórdia para as almas que 
glorificam e honram o Vosso maior atributo, isto é, a 
Vossa inescrutável Misericórdia; elas estão encerradas no 
Coração compassivo de Jesus. Estas almas são o 
Evangelho vivo e as suas mãos estão cheias de obras de 
misericórdia; suas almas repletas de alegria cantam um 
hino de misericórdia ao Altíssimo. Suplico-Vos, ó Deus, 
mostrai-lhes a Vossa Misericórdia segundo a esperança e 
confiança que em Vós colocaram. Que se cumpra nelas a 
promessa de Jesus, que disse: "As almas que veneram a 
minha insondável Misericórdia, Eu mesmo as defenderei 
durante a vida, especialmente na hora da morte, como 
minha glória." Amém.  
Aqui reze o terço da Divina Misericórdia 
 
8. Dia 
Hoje traze-Me as almas que se encontram na prisão do 
Purgatório e mergulha-as no abismo da Minha 
Misericórdia; que as torrentes do Meu Sangue 
refresquem o seu ardor. Todas estas almas são muito 
amadas por Mim, pagam as dívidas à Minha Justiça. 
Está em teu alcance trazer-lhes alívio. Tira do tesouro 
da Minha Igreja todas as indulgências e oferece-as por 
elas. Oh, se conhecesses o seu tormento, 
incessantemente oferecerias por elas a esmolas do 
espírito e pagarias as suas dívidas à Minha Justiça.  
 
Misericordiosíssimo Jesus, que dissestes que quereis 
misericórdia, eis que estou trazendo à mansão do Vosso 
compassivo Coração as almas do Purgatório, almas que 
Vos são muito queridas e que no entanto devem dar 
reparação à Vossa Justiça; que as torrentes de Sangue e 
Água que brotaram do Vosso Coração apaguem as 
chamas do fogo do Purgatório, para que também ali seja 
glorificado o poder da Vossa Misericórdia.  
Eterno Pai, olhai com Misericórdia para as almas que 
sofrem no Purgatório e que estão encerradas no Coração 
compassivo de Jesus. Suplico-Vos que, pela dolorosa 
Paixão de Jesus, Vosso Filho, e por toda a amargura de 
que estava inundada a sua Alma santíssima, mostreis 
Vossa Misericórdia às almas que se encontram sob o 
olhar da Vossa Justiça; não olheis para elas de outra 
forma senão através das Chagas de Jesus, Vosso Filho 
muito amado, porque nós cremos que a vossa bondade e 
Misericórdia são incomensuráveis. Amém.  
Aqui reze o terço da Divina Misericórdia 
 
9. Dia 
Hoje traze-Me as almas tíbias e mergulha-as no 
abismo da Minha Misericórdia. Estas almas ferem 
mais dolorosamente o Meu Coração. Foi da alma tíbia 
que a Minha Alma sentiu repugnância no Horto. Elas 
levaram-Me a dizer: Pai afasta de Mim este cálice, se 
assim for a Vossa vontade. Para elas, a última tábua 
de salvação é recorrer a Minha Misericórdia.  
 
Ó compassivo Jesus, que sois a própria Compaixão, trago 
à mansão do Vosso compassivo Coração as almas tíbias; 
que se aqueçam no fogo do vosso amor puro estas almas 
geladas, que, semelhantes a cadáveres, Vos enchem de 
tanta repugnância. Ó Jesus, muito compassivo, usai a 
onipotência da Vossa Misericórdia e atraí-as até ao fogo 

do vosso amor e concedei-lhes o amor santo, porque Vós 
tudo podeis.  
Eterno Pai, olhai com Misericórdia para as almas tíbias e 
que estão encerradas no Coração compassivo de Jesus. 
Pai de Misericórdia, suplico-Vos pela amargura da Paixão 
do vosso Filho e por sua agonia de três horas na Cruz, 
permiti que também elas glorifiquem o abismo da vossa 
Misericórdia... Amém. 
Aqui reze o terço da Divina Misericórdia 
 
 
Sobre o Terço (terço tradicional) 
 
As 15 Promessas de Nossa Senhora aos cristãos que 
recitam o Santo Rosário: 
 
1. Todo aquele que Me servir fielmente pela recitação do 
Rosário, receberá sinais de graças. 
2. Eu prometo Minha especial proteção e as maiores 
graças a todos que recitarem o Rosário. 
3. O Rosário será uma arma poderosa contra o inferno, 
destruirá os vícios, diminuirá o pecado, e vencerá as 
heresias. 
4. Ele fará com que a virtude e as boas obras floresçam; 
obterá para as almas a grande misericórdia de Deus; e vai 
livrar o coração dos homens do amor pelo mundo e suas 
vaidades, e levantá-los para o desejo das coisas eternas. 
E que as almas se santificarão por este meio. 
5. A alma que se recomenda a Mim com a recitação do 
Rosário, não perecerá. 
6. Todo aquele que recitar o Rosário devotamente, 
aplicando-se à consideração de seus mistérios Sagrados, 
nunca será dominado pela desgraça. Deus não vai 
castigá-lo em Sua justiça, ele não perecerá por uma morte 
imprevista, se ele for justo, permanecerá na graça de 
Deus, e se tornará  digno da vida eterna. 
7. Todo aquele que tiver uma verdadeira devoção ao 
Rosário, não morrerá sem os sacramentos da Igreja. 
8. Aqueles que forem fiéis na recitação do Rosário, terão 
durante sua vida e na hora da sua morte, a Luz de Deus e 
a plenitude das suas graças; e no momento da morte, eles 
participarão nos méritos dos Santos no Paraíso. 
9. Eu livrarei do purgatório, aqueles que se dedicarem 
devotamente ao Rosário. 
10. Os filhos fiéis ao Rosário merecerão um alto grau de 
glória no Céu. 
11. Você obterá tudo que você pedir a Mim com a 
recitação do Rosário. 
12. Todos aqueles que propagarem o Meu Rosário serão 
por Mim socorridos em suas necessidades. 
13. Eu consegui de Meu Divino Filho, que todos os 
defensores do Rosário terão como intercessores, toda a 
corte celestial em vida e na hora da morte. 
14. Todos que recitarem o Rosário são Meus filhos e 
irmãos do Meu único filho, Jesus Cristo. 
15. A Devoção ao Meu Rosário é um grande sinal de 
predestinação. 
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A história de GARABANDAL 
 
O Início 
Garabandal é uma pequena aldeia ao norte da Espanha, 
na província de Santander, perto das montanhas “Picos da 
Europa”, uma paisagem bonita. Seu nome completo é San 
Sebastian de Garabandal. Está localizada a 600 metros 
acima do nível do mar, distante cerca de 57 quilômetros 
da capital da província. Para chegar lá, é preciso subir 
íngremes, pequenas estradas em condições difíceis. Em 
Garabandal vivem apenas umas 300 pessoas. O povo é 
muito tranqüilo. Não há médico na cidade e nenhum 
pastor residente na igreja paroquial. O pastor de Cosio, a 
próxima cidade na estrada, celebra a missa no domingo. 
 
Na noite de 18 de junho de 1961, quatro meninas estavam 
brincando na periferia da cidade - Conchita Gonzalez, 
Maria Dolores (Mari-Loli) Mazon, Jacinta Gonzalez e Maria 
Cruz Gonzalez (não relacionadas, apesar de terem o 
mesmo nome.) Maria Cruz tinha onze anos, as outras 
tinham doze anos, e todas eram de famílias pobres. 
 
De repente, ouviram um barulho forte, como um trovão, e 
viram diante de si a figura luminosa do Arcanjo Miguel. 
Nos dias seguintes, o Arcanjo apareceu a elas novamente 
no mesmo lugar. Ele anunciou que no dia 2 de julho 
veriam Nossa Senhora. Este foi o início dos eventos em 
Garabandal. 
 
Nossa Senhora do Carmo 
A notícia se espalhou rapidamente pela região. O dia 2 de 
julho foi um domingo e a cidade estava lotada. Havia 
pessoas de todos os níveis sociais e muitos de fora da 
cidade, entre eles vários médicos e sacerdotes. Às seis da 
tarde as meninas foram para o local onde o Anjo tinha 
aparecido, e para surpresa da multidão que entrou em 
êxtase. Nossa Senhora apareceu-lhes acompanhada por 
dois Anjos, sendo um deles São Michael Arcanjo.  
 
As meninas descreveram a visão da seguinte forma: 
 
"Ela está vestida com uma túnica branca, com um manto 
azul e uma coroa de estrelas douradas. Suas mãos são 
delgadas. Existe um escapulário marrom em seu braço 
direito, exceto quando Ela levou o Menino Jesus em seus 
braços. Seu cabelo, cor marrom, é repartido no centro. 
Seu rosto é longo, com um nariz fino. Sua boca é muito 
bonita com lábios um pouco mais finos. Ela se parece com 
uma garota de dezoito anos. Ela é bastante alta. Não há 
voz como a Dela. Nenhuma mulher é igual a Ela, seja na 
voz ou o rosto ou qualquer outra coisa. Nossa Senhora 
manifestou-se como Nossa Senhora do Carmo." 
 
Às vezes o vento agitava os cabelos longos que 
chegavam até a cintura. As meninas falaram com a 
Virgem com uma naturalidade extrema. "Nós estávamos 
dizendo a Ela," elas disseram, "sobre as nossas tarefas, 
como iríamos para os prados ..." e "Ela sorriu para as 
pequenas coisas que dissemos a Ela." Nossa Senhora 
mostrou-lhes como tratá-la: "Como crianças que falam 
com a mãe e dizem-lhe tudo ... Como crianças que se 
alegram ao ver a mãe quando não a viram por um tempo." 
 
Mais Aparições  
Após esta primeira aparição, houve muitas mais. Durante 
os anos de 1961 e 1962, Nossa Senhora apareceu várias 
vezes por semana. As quatro meninas nem sempre 
recebiam a aparição juntas. Às vezes, apenas uma, outras 
vezes, duas ou três delas tiveram a visão. Nem era 
sempre à mesma hora do dia. Nossa Senhora apareceu 
várias vezes à noite e mesmo no início da manhã, em uma 
atitude de sacrifício e penitência, no mesmo horário, 
quando Nosso Senhor é muito ofendido pelos pecados 
dos homens. Mesmo assim, as meninas voltariam na 
manhã seguinte, tão cedo como de costume, para 
trabalhar nos campos, carregando fardos de grama ou 

madeira, ou cuidar do gado e ovelhas, sem mostrar sinais 
de fadiga. 
 
Os Êxtases 
Quando a visão apareceu, as meninas caíram 
instantaneamente de joelhos, golpeando nas pedras 
agudas com um ruído alto que era assustador, mas elas 
não apresentaram sinais de lesão. A expressão em seus 
rostos foi subitamente transformada. O olhar delas tornou-
se extraordinariamente belo, doce, de misticismo 
profundo. Não há palavras que possam adequadamente 
descrever a mudança. Elas foram completamente 
absorvidas em seu arrebatamento, sem saber de ninguém 
ou qualquer coisa material à sua volta, exceto uma para a 
outra. Elas não reagiram a picadas, queimaduras ou 
golpes. Todas as tentativas para distraí-las, falharam. 
Feixes poderosos de luz forte se concentraram sobre elas, 
mas seus olhos nem piscavam, ou mostravam qualquer 
sinal de desconforto. Muito pelo contrário, seus olhos 
permaneceram abertos, expressando um olhar de alegria 
intensa. No entanto, quando as meninas voltaram ao 
estado normal, elas imediatamente fecharam seus olhos 
por causa daquelas luzes brilhantes que, sob 
circunstâncias normais, deveriam ter causado danos 
permanentes aos olhos. 
 
Durante estes êxtases, que duraram de alguns minutos a 
várias horas, o tempo parecia não contar. Em muitas 
ocasiões, elas permaneceram imóveis em posição 
inclinada, como bonitas esculturas, cabeça inclinada para 
trás, os olhos olhando para cima, de joelhos sobre as 
pedras ou sem sapatos na neve. No final do êxtase, elas 
não apresentaram sinais de excitação ou nervosismo, 
apenas profunda paz e alegria. 
 
Participação de observadores 
Muitos visitantes e moradores deram para as meninas 
vários objetos, como bíblias, terços, escapulários, 
medalhas, crucifixos, anéis de casamento, para Nossa 
Senhora beijar. Em êxtase, as meninas os levantaram 
para Ela e Ela beijou-os. Em seguida, guiadas por Nossa 
Senhora, as meninas devolveram os itens a seus próprios 
donos, mesmo nos casos em que a pessoa tinha primeiro 
entregue o objeto a uma outra pessoa para que a criança 
não soubesse quem era o verdadeiro dono. Objetos 
"beijados" por Nossa Senhora do Carmo foram 
instrumentos de favores muito especiais. Ocasionalmente, 
eles têm emitido uma fragrância misteriosa como a de 
rosas. "Nossa Senhora diz" - Conchita escreveu - "que 
Jesus vai fazer milagres através dos objetos beijados por 
Ela. Aqueles que os levarem ou usarem com fé e 
confiança, sofrerão seu purgatório aqui na Terra." 
 
Enquanto em êxtase, as meninas muitas vezes 
carregavam em sua mão um crucifixo, que Nossa Senhora 
tinha beijado, e conforme orientou, elas estenderam-no 
para os observadores beijá-lo, abençoando-os ao mesmo 
tempo. Ao verem a abordagem das meninas, muitas 
testemunhas experimentaram um despertar espiritual 
tremendo, que produziu uma emoção interior muito 
profunda neles. Eles choraram lágrimas sinceras, 
admitindo a natureza sobrenatural do que eles estavam 
vendo, ouvindo e sentindo dentro de si, a presença da 
Mãe de Deus. A conversão dos incrédulos e os de 
diferentes credos, das almas que sofrem de indiferença 
religiosa, as conversões de muitos pecadores, todos os 
quais tiveram um aumento na fé, esperança e caridade. 
 
Fenômenos novos 
Logo que Nossa Senhora do Carmo apareceu, os 
momentos de êxtase começaram. As meninas foram ao 
longo de toda a aldeia - escadas para cima e para baixo, 
dentro e fora das casas, em todas as horas do dia e da 
noite, evitando obstáculos, sem vacilar, guiadas apenas 
pela visão. Freqüentemente, elas corriam em grande 
velocidade pela encosta da montanha íngreme, até 
mesmo para trás, de modo que era impossível para os 
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espectadores atônitos segui-las. Seus corpos pareciam 
não estar sujeitos à lei da gravidade, mas dotados de 
algum tipo de agilidade espiritual. Durante a sua execução 
em alta velocidade, os objetos confiados para as meninas 
eram por vezes perdidos. No entanto, ao ver Nossa 
Senhora mais uma vez, elas perguntaram quanto ao 
paradeiro e Ela lhes disse onde encontrá-los. 
 
O Milagre da Hóstia 
Acima da vila há uma colina íngreme na qual existe um 
conjunto de 9 pinheiros. "Um dia", disseram as meninas ", 
um Anjo com um cálice dourado apareceu para nós em 
“Los Pinheiros ". Ele nos disse para rezar o “Confiteor”  e 
então ele nos deu a Sagrada Comunhão." Este favor 
maravilhoso aconteceu muitas vezes durante aqueles dias 
em que o pároco da cidade vizinha de Cosio não podia ir 
para Garabandal. Foi possível filmar algumas dessas 
Comunhões, usando luz muito brilhante. Os movimentos 
dos lábios e línguas das meninas deu a idéia exata de 
uma comunhão real. No dia 2 de maio de 1962, o Anjo 
disse para Conchita que Deus iria realizar um milagre para 
que todas as pessoas acreditassem: Eles iriam ver a 
Sagrada Hóstia em sua língua no momento da Comunhão 
e que ela deveria dar a conhecer isso com 15 dias de 
antecedência. Em 18 de julho de 1962, a cidade estava 
lotada de visitantes. À meia-noite Conchita, que havia 
permanecido em sua casa constantemente cercada pelos 
visitantes, entrou em êxtase e saiu para a rua. A uma 
curta distância de sua casa ela caiu de joelhos no meio da 
multidão. Lanternas estavam focadas nela. Ela estendeu 
sua língua sobre a qual nada estava colocado, como todos 
puderam ver. Em poucos instantes, uma hóstia branca 
apareceu na sua língua e permaneceu lá por alguns 
minutos. Um empresário de Barcelona, Don Alejandro 
Damians, que estava a menos de três pés da garota, 
consegui algumas fotos muito boas em movimento. No 
filme, aparecem 79 fotos da cena extraordinária. Este 
mesmo testemunha escreveu um relatório que apresentou 
ao Bispo de Santander, juntamente com uma cópia do 
filme. O número de testemunhas, nesta ocasião, era muito 
grande: Havia pessoas de diferentes culturas e classes 
sociais. Don Benjamin Gomez, um agricultor de Potes, 
escreveu: 
 
"Eu estava parado a menos de um braço da garota. Eu vi 
muito bem que sua língua estava completamente limpa de 
tudo. A menina não se moveu. De repente apareceu sobre 
ela a Sagrada Hóstia. Ela era branca, brilhante e 
resplandecente. Ela lembrou um da neve quando o sol 
atinge com seus raios brilhantes. O rosto da menina foi 
maravilhosamente transformado em êxtase celestial. Seu 
rosto era angelical, posso certificar que ela estava ali, 
imóvel, nem as mãos nem a língua se mexiam. Nesta 
posição imóvel, ela recebeu a Sagrada Hóstia. Tivemos 
tempo suficiente para contemplar esse fenômeno 
maravilhoso, sem qualquer pressa injustificada, e eram 
muitos que o viram. Eu era um incrédulo, até aquele dia. 
Eu não sou tão católico para estar sujeito a qualquer 
alucinação ou imaginação. Eu não tinha me preocupado a 
respeito de Deus, até então, exceto para ofendê-lo. 
Confessei-me em abril, mas anterior a esse tempo eu não 
tinha ido à confissão por 23 anos." 
 
O milagre da hóstia é uma confirmação verdadeira das 
aparições de Nossa Senhora em Garabandal e da 
realidade de sua mensagem. Mas um milagre ainda maior 
foi prometido. 
 
Um milagre maior virá (O GRANDE MILAGRE DE 
GARABANDAL) 
Conchita disse claramente que Nossa Senhora prometeu 
um milagre maior em Garabandal para que todos 
acreditassem nas aparições e fossem obedientes à 
mensagem. "Como a punição que nós merecemos pelos 
pecados do mundo é grande, o milagre deve ser também 
um grande, pois o mundo precisa dele." 
 

Ocorrerá numa quinta-feira, durante a festa de um santo 
devotado à Eucaristia, às 20:30 da noite, e vai durar cerca 
de um quarto de hora. Ele também irá coincidir com um 
grande evento na Igreja. Os doentes que vierem a 
Garabandal nesse dia serão curados, os incrédulos serão 
convertidos. Continuará como um sinal permanente no 
"Los Pinheiros" como uma prova do tremendo amor de 
Nossa Senhora para todos os Seus filhos. 
 
"O sinal que permanecerá", diz Conchita, "será capaz de 
ser visto, fotografado e televisionado, mas não poderá ser 
tocado. Ele aparecerá claramente que não é algo deste 
mundo, mas de Deus." 
 
Conchita recebeu permissão de Nossa Senhora para 
anunciar a data do milagre com oito dias de antecedência. 
Com os atuais meios de comunicação e de viagens, oito 
dias são suficientes para que as pessoas de todo o mundo 
possam se reunir. O dia do milagre pode ser a última 
oportunidade dada por Deus e pode ser também o último 
esforço de Nossa Senhora para salvar o mundo da 
punição já predita. (O GRANDE CASTIGO) 
Algum tempo atrás Conchita escreveu: "A Santíssima 
Virgem não me permite revelar a natureza do milagre, 
embora eu já saiba. Também não posso revelar a data do 
mesmo, que eu saiba, até oito dias antes de acontecer." 
Antes que o milagre ocorra, Nossa Senhora disse que 
toda a Humanidade receberá um aviso do Céu. (O 
GRANDE ALERTA) 
 
O Aviso (O GRANDE ALERTA) 
Conchita escreveu: "O alerta vem diretamente de Deus e 
será visível para o mundo inteiro e em qualquer lugar onde 
qualquer pessoa estiver. Será como a revelação de 
nossos pecados e ele será visto e sentido por todos 
crentes e incrédulos igualmente, independentemente de 
qualquer religião a que pertença. Será visto e sentido em 
todas as partes do mundo e por todas as pessoas. " 
 
Isso vai acontecer no Céu, ninguém poderá impedi-lo de 
acontecer. Preferíamos ainda estar mortos ao invés de 
passar por esse aviso. Será uma "correção" da nossa 
consciência. Vai causar um grande medo e vai fazer-nos 
refletir dentro de nós mesmos sobre as conseqüências de 
nossos pecados pessoais. Será como um aviso do castigo 
por vir. Desta forma, será oferecido ao mundo um meio de 
purificação para se preparar para a graça extraordinária 
do Grande Milagre. 
 
Jacinta ouviu de Nossa Senhora "que o aviso virá quando 
as condições estiverem no seu pior." A data não foi 
revelada aos videntes, no entanto Mari-Loli sabe o ano, e 
ela disse que o milagre vai acontecer dentro de um ano 
após o aviso. 
 
O Castigo 
Se nós não prestarmos atenção à mensagem (O 
GRANDE ALERTA), o castigo (O GRANDE CASTIGO) 
anunciado por Nossa Senhora será visito em todo o 
mundo depois do milagre. Durante um de seus êxtases, as 
meninas foram ouvidas rezando pelas crianças inocentes, 
mas, no entanto, derramaram lágrimas ao mesmo tempo. 
Desde o dia em que aprenderam sobre a punição, elas 
desenvolveram um grande espírito de sacrifício. Elas 
rezaram muito pelos pecadores e pelos sacerdotes. Elas 
costumam dizer que se os padres não são o que deveriam 
ser, muitas almas serão perdidas. 
 
Conchita escreveu: "Não posso revelar que tipo de 
punição é, exceto que ele vai ser um resultado da 
intervenção direta de Deus, o que torna mais terrível e 
temível do que qualquer coisa que possamos imaginar. 
Será menos doloroso para bebês inocentes morrer de 
morte natural do que para aqueles bebês que morrerão 
por causa da punição. Todos os católicos devem se 
confessar antes da punição e os outros devem se 
arrepender de seus pecados. Quando eu o vi (o castigo), 
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senti um grande medo, embora ao mesmo tempo, eu 
estava vendo Nossa Mãe Santíssima. A punição, se vier, 
virá depois do milagre." 
 
Quando Nossa Senhora falou com as meninas sobre a 
punição, seu rosto assumiu uma expressão de grande 
tristeza. As meninas revelaram: "Nós nunca vimos o seu 
olhar tão sério. Quando Ela disse as palavras "A taça já 
está enchendo", ela falou em voz muito baixa.." 
 
A Nova Mensagem 
Em 1 de janeiro 1965, Conchita teve uma aparição de 
Nossa Senhora que lhe disse que em 18 de junho, o 
quarto aniversário das aparições, ela receberia outra 
mensagem. Assim, seis meses antes da data real, 
Conchita revelou esta promessa de Nossa Senhora. 
 
Em 18 de junho, mais de duas mil pessoas se reuniram 
em Garabandal - franceses, alemães, ingleses, italianos, 
americanos e poloneses estavam entre as pessoas que se 
juntaram aos grupos de diferentes partes da Espanha. Os 
espanhóis estavam em minoria, talvez devido ao fato de 
que as aparições praticamente não receberam 
publicidade. Os franceses constituíram o maior grupo. 
Havia jornalistas, câmeras de TV da rede de TV italiana, e 
cinegrafistas de NO-DO (o documentário espanhol). 
Deixando sua casa às 23:30 horas. Conchita caminhou 
até a estrada que leva à “Los Pinheiros” ao lugar chamado 
o Cuadro. Lá, ela foi arrebatada em êxtase, que durou 16 
minutos. São Miguel apareceu-lhe e entregou a 
mensagem de Nossa Senhora, que foi tornada pública na 
manhã seguinte.  
 
Lê-se: 
Mensagem que Nossa Senhora deu ao mundo através da 
intercessão de São Miguel Arcanjo. O Anjo disse: "Visto 
que a Minha mensagem de 18 de outubro não foi dada a 
conhecer ao mundo e não foi cumprida, Eu vos digo que 
esta é a Minha última mensagem. Anteriormente, a taça 
estava sendo enchida. Agora está transbordante. 
Numerosos Cardeais, muitos bispos e muitos padres 
estão no caminho da perdição e com eles estão levando 
muitas almas. A Sagrada Eucaristia está recebendo 
menos importância (honra). Devemos evitar a ira de Deus 
conosco através de nossos esforços de emenda. Se 
pedirmos perdão com sinceridade de alma, Ele nos 
perdoará. Eu, sua Mãe, por intercessão de São Miguel 
Arcanjo, quero dizer-lhes para mudar as suas vidas. Você 
já está recebendo um dos últimos avisos. Eu amo muito 
vocês e não quero suas condenações. Peçam com 
sinceridade e nós daremos a vocês. Vocês devem fazer 
mais sacrifícios. Pensem na Paixão de Jesus. " 
 
Desta mensagem pode-se perceber claramente o 
desapontamento de Nossa Senhora pela pouca atenção 
dada à sua mensagem de 18 de outubro 1961. A Mãe de 
Deus mostra sua solicitude materna pelos sacerdotes e a 
necessidade de colocar a Sagrada Eucaristia, onde ela 
deve - no centro dos mistérios de nossa fé. Para exortar-
nos para o sacrifício, ela recomenda a meditação sobre a 
Paixão de Nosso Senhor. 
 
Nossa Mãe Santíssima nos disse que esta é a sua última 
mensagem (ultima mensagem dada as garotas de 
Garabandal). Devido a isso Ela quer que todos os seus 
filhos ouçam seu pedido antes do Grande Alerta e do 
Milagre. Pela razão de que Ela assim o deseja, devemos 
propagar essa mensagem urgente o mais amplamente 
possível. 
 
Padre Luis Maria Andreu 
A única pessoa a ver Nossa Senhora em Garabandal foi 
um espanhol, sacerdote jesuíta, de 38 anos, Padre Luis 
Maria Andreu. No dia 8 de agosto 1961, o padre Luis foi 
um dos espectadores no “Los Pinheiros”, quando de 
repente ele se tornou parte integrante do drama 
Garabandal. Ouviram ele dizer: “Milagre! Milagre!" Não só 

ele viu a Virgem Maria, mas lhe foi mostrado o próximo 
Grande Milagre. As crianças em êxtase ouviram Nossa 
Senhora dizer-lhe: "Você logo estará comigo!" Embora ele 
nunca tinha tido qualquer história de doença grave, ele 
morreu na mesma noite de alegria completa. Suas 
palavras finais foram: 
 
"Oh! que mãe doce e amável que temos no Céu ... como 
estou feliz ...  
o que é um favor que a Santíssima Virgem deu para mim. 
Como somos afortunados por ter uma mãe como Ela no 
Céu! Nenhuma razão existe para temer a vida 
sobrenatural. As meninas deram-nos um exemplo de 
como devemos agir com a Santíssima Virgem. Não há 
dúvida na minha mente, que as coisas que envolvem as 
meninas são verdadeiras. Por que a Santíssima Virgem 
nos escolheu? Este é o dia mais feliz da minha vida. " 
 
Com essas palavras, o padre inclinou a cabeça e morreu. 
Nossa Senhora disse, "que no dia depois do Milagre seu 
corpo será encontrado incorrupto". 
 
Nossa Mãe Santíssima mostrou uma especial atenção e 
preocupação por todos os sacerdotes, repetidamente, 
pedindo que eles venham para Garabandal. Ela deu às 
meninas a capacidade de reconhecê-los mesmo quando 
eles vierem vestidos como leigos, revelando o estado de 
suas almas. Ela ensinou para as crianças que os 
sacerdotes eram mais importantes até do que os Anjos, 
porque por meio de sua ordenação eles têm o poder de 
mudar pão e vinho no Corpo e Sangue de Cristo durante o 
Santo Sacrifício da Missa. 
 
A última aparição 
No sábado, 13 de novembro 1965, Conchita teve sua 
última aparição de Nossa Senhora em Garabandal. Ela dá 
os detalhes de uma carta da qual o que se segue é uma 
tradução literal: 
 
"Um dia na igreja Nossa Senhora me disse em uma 
locução que eu iria vê-la no sábado, 13 de novembro, nos 
pinheiros, seria uma aparição especial para beijar os 
objetos religiosos para que eu pudesse dá-los depois; eu 
estava ansiosa por este dia para que eu pudesse ver de 
novo a Santíssima Virgem e o Menino Jesus, que tem 
implantado na minha vida a semente de felicidade de 
Deus. 
 
Estava chovendo, mas isso não importa para mim. Fui até 
o “Los Pinheiros” carregando comigo muitos rosários que 
as pessoas têm-me dado para distribuí-los ... Quando eu 
estava subindo eu estava falando para mim mesmo, com 
pena de meus defeitos, desejando não cair novamente, 
pois me deu muita preocupação comparecer perante a 
Mãe de Deus, sem acabar com eles. 
 
Quando cheguei aos pinheiros, comecei a tirar os rosários 
para fora e ouvi uma voz doce, a da Virgem, que você 
sempre distingue entre outros, chamando-me pelo meu 
nome. Eu respondi-lhe “o quê?” Naquele momento eu a vi 
com o Menino nos braços. Ela estava vestida como de 
costume e sorrindo. Eu disse a Ela: “Eu vim para trazer-
lhe os rosários de modo que você possa beijá-los." Ela me 
disse: “Eu posso vê-lo." Eu tinha gomas de mascar, mas 
como eu estava vendo Ela, eu não mastigava; coloquei o 
chiclete em um dente. Ela deve ter notado isto, Ela disse, 
“Conchita por que você não se livra da goma de mascar e 
oferece-a como um sacrifício para a glória de Meu Filho?" 
Eu, um pouco envergonhada de mim mesmo, tomei-o e 
joguei-o no chão. Ela disse depois, "Você se lembra o que 
Eu disse no dia de seu Santo? - Que você iria sofrer muito 
na Terra ... Agora Eu repeto para você. Tenha confiança 
em nós.” Então eu adicionei, "Como eu sou indigna, ó Mãe 
nossa, de tantas graças recebidas através de você, e 
agora você veio para mim para me ajudar a carregar a 
pequena cruz que tenho." Ela disse, "Conchita, Eu não 
vim apenas para você, mas Eu estou vindo para todos os 
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Meus filhos, com o desejo de chegar mais perto de nossos 
corações." Ela pediu as coisas que eu estava carregando. 
"Dê para Mim para que Eu possa beijar tudo o que você 
está carregando com você." E dei-lhe tudo. Eu estava 
usando também um pequeno crucifixo que Eu dei a Ela 
para beijar. Ela beijou-o e disse: "Coloque-o nas mãos do 
Menino Jesus." E eu fiz isso e Ele não disse nada. Eu 
disse: “Esta cruz eu pretendo levar comigo quando for 
para o convento." Mas Ele não respondeu. Depois de 
beijar tudo Ela comentou: "Minha filha, por este beijo você 
irá realizar maravilhas. Distribua-as para os outros..." 
Claro que vou fazê-lo. 
 
Depois de tudo isso Ela pediu que eu dissesse a Ela todas 
as petições de outros que eu havia recebido. Ela disse, 
“Conchita, diga-Me, diga-Me coisas sobre Meus filhos. Eu 
tenho todos eles sob o Meu manto." E eu comentei: “É 
muito pequeno e não há espaço para todos nós.“ Ela 
sorriu para isso. 
"Você sabe, Conchita, por que Eu não vim pessoalmente 
em 18 de junho para dar-lhe a mensagem para o mundo? 
Porque doeu-Me dizê-la Eu mesmo, mas Eu tenho que 
dizer a você para seu próprio bem e, se cumpri-la, para 
glória de Deus. Eu te amo muito e desejo a sua salvação; 
para reunir todos em torno de Deus Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Conchita, não vai responder a isso?“ Eu 
disse, “Se eu pudesse sempre vê-la, sim, mas pelo 
contrário eu não posso porque eu sou muito ruim... " 
“Você faz tudo o que puder”, Nossa Senhora acrescentou, 
"e vamos ajudá-la, bem como Minhas filhas Loli, Jacinta e 
Maricruz ..." 
 
Ela não ficou muito tempo comigo. Ela também disse, 
"Esta será a última vez que você Me vê aqui, mas Eu 
sempre estarei com todos os Meus filhos." 
 
Depois Ela acrescentou, "Conchita, por que você não vai 
muitas vezes visitar o Meu Filho no Santíssimo 
Sacramento? Por que você se deixe levar pela preguiça e 
não vai visitar Aquele que está esperando por você de dia 
e de noite?" 
 
Como escrevi acima, estava chovendo forte. Nossa 
Senhora e o Menino não se molharem. Eu não estava 
ciente que estava chovendo quando os vi, mas quando eu 
parei de vê-los eu estava encharcada. Eu também disse a 
Ela: “O quanto estou feliz quando Eu vejo você. Por que 
você não Me leva com você agora?“ Ela respondeu: 
“Lembre-se o que Eu lhe disse no dia de seu Santo. 
Quando você vai diante de Deus você deve mostrar-Lhe 
as mãos cheias de boas obras feitas por você pelos seus 
irmãos e para a glória de Deus, e agora suas mãos estão 
vazias". 
 
Isso é tudo, eu passei um momento feliz com a minha Mãe 
do Céu, minha melhor amiga, e com o Menino Jesus. Eu 
parei de vê-los, mas não de senti-los perto. Mais uma vez 
Eles têm semeado grande paz na minha alma, alegria e 
um desejo de vencer meus defeitos para que eu seja 
capaz de amar, com todas as minhas forças, os corações 
de Jesus e Maria que nos amam tanto ... " 
 
Conchita termina assim: "A Virgem Maria disse-me antes 
que Jesus não pretende enviar a punição, a fim de causar 
aflição em nós, mas para nos ajudar e nos afrontar a nós 
porque nós não prestamos atenção a Ele. E o aviso 
(GRANDE ALERTA) será enviado a fim de purificar-nos 
para o milagre em que Ele vai nos mostrar o Seu grande 
amor, e para que possamos cumprir a mensagem." 
 
Com esta aparição de Nossa Senhora, o ciclo de 
aparições em Garabandal terminou. Vai ser 
definitivamente confirmado em uma quinta-feira às 20:30 
quando o milagre acontecer. Isso vai marcar o início de 
uma nova era na história da salvação da Humanidade. 
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Prepare-se para uma boa confissão! 
 
 

Exame de consciência para adultos 
 
Acredito num Salvador que me ama, que perdoa os meus pecados e que me dá a graça 
de me tornar santo. Jesus Cristo, através do ministério dos Seus sacerdotes, faz ambas 
as coisas no Sacramento da Penitência. 
 
”Assim como o Pai me enviou, também Eu vos envio. ... Recebei o Espírito Santo. A quem 
perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados; e a quem os retiverdes, ser-lhe-ão 
retidos.” (João 20, 21-23) 
 
“Mesmo que os teus pecados sejam como escarlate, ficarão brancos como neve.” (Isaías 
1, 18) 
 
“Não vim chamar os justos, mas os pecadores.” (Mateus 9,13) 
 
“Os homens receberam de Deus um poder que não foi dado aos anjos nem aos arcanjos. 
Nunca foi dito aos espíritos celestes, “O que ligardes e desligardes na Terra será ligado e 
desligado no Céu.” Os príncipes deste mundo só podem ligar e desligar o corpo. O poder 
do sacerdote vai mais além; alcança a alma, e exerce-se não só em batizar, mas ainda 
mais em perdoar os pecados. Não coremos, pois, ao confessar as nossas faltas. Quem se 
envergonhar de revelar os seus pecados a um homem, e não os confessar, será 
envergonhado no Dia do Juízo na presença de tudo o Universo.” (S. João Crisóstomo, 
Tratado sobre os Sacerdotes, Liv. 3) 
 
 
Oração para antes da Confissão: 
Senhor, iluminai-me para me ver a mim próprio tal como Vós me vedes, e dai-me a graça 
de me arrepender verdadeira e efetivamente dos meus pecados. O Virgem Santíssima, 
ajudai-me a fazer uma boa confissão. 
 
 
Como se Confessar: 
Antes de mais, examine bem a sua consciência. Em seguida, diga ao sacerdote que 
pecados específicos cometeu, e, com a maior exatidão possível, quantas vezes os 
cometeu desde a sua última boa confissão. Só é obrigado a confessar os pecados 
mortais, visto que pode obter o perdão dos seus pecados veniais através de sacrifícios e 
atos de caridade. Se estiver em dúvida sobre se um pecado é mortal ou venial, mencione 
ao confessor a sua dúvida. Recorde-se, também, que a confissão dos pecados veniais 
ajuda muito a evitar o pecado e a avançar na direção do Céu. 
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Condições necessárias para um pecado ser mortal: 
1. Matéria grave 
2. Reflexão suficiente 
3. Pleno consentimento da vontade 
 
Considerações preliminares: 
1. Alguma vez deixei de confessar um pecado grave, ou conscientemente disfarcei ou 
escondi um tal pecado? 
 
Nota: Esconder deliberadamente um pecado mortal invalida a confissão, e é igualmente 
pecado mortal. Lembre-se que a confissão é privada e sujeita ao Sigilo Sacramental, o 
que quer dizer que é pecado mortal um sacerdote revelar a quem quer que seja a matéria 
de uma confissão, e, se qualquer sacerdote fizer isto, este delito é punido pela Igreja com 
a excomunhão daquele sacerdote. 
 
2. Alguma vez fui irreverente para com este Sacramento, não examinando a minha 
consciência com o devido cuidado? 
 
3. Alguma vez deixei de cumprir a penitência que o sacerdote me impôs? 
 
4. Tenho quaisquer hábitos de pecado grave que deva confessar logo no início (por 
exemplo, impureza, alcoolismo, etc.)? 
 
 
PRIMEIRO MANDAMENTO: 
Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás deuses estranhos perante Mim. (Incluindo 
pecados contra a Fé, Esperança e Caridade) 
 
(   ) Descuidei o conhecimento da minha fé, tal como o Catecismo a ensina, tal  
      como o Credo dos Apóstolos, os Dez Mandamentos, os Sete Sacramentos,  
      o Pai-Nosso, etc.? 
(   ) Alguma vez duvidei deliberadamente de algum ensinamento da Igreja, ou o  
      neguei? 
(   ) Tomei parte num ato de culto não-católico? 
(   ) Sou membro de alguma organização religiosa não-católica, de alguma  
      sociedade secreta ou de um grupo anti-católico? 
(   ) Alguma vez li, com consciência do que fazia, alguma literatura herética,  
      blasfema ou anti-católica? 
(   ) Pratiquei alguma superstição (tais como horóscopos, Astrologia,  
      adivinhação, tábua Ouija, Espiritismo, Magia branca, Magia negra,  
      Candomblé, Umbanda, Macumba, Maçonaria, Carto-mante, Benzedeiras,  
      Adivinhos, Vodoo, Yoga, Reiki,... etc.) 
(   ) Omiti algum dever ou prática religiosa por respeito humanos? 
(   ) Recomendo-me a Deus diariamente? 
(   ) Tenho rezado fielmente as minhas orações diárias? 
(   ) Abusei dos Sacramentos de alguma maneira? Recebi-os com irreverência,  
      como, por exemplo, a Comunhão na Mão sem obedecer aos princípios e às  
      sete regras promulgadas por Papa Paulo VI. como sendo obrigatórias neste  
      caso? 
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(   ) Trocei de Deus, de Nossa Senhora, dos Santos, da Igreja, dos  
      Sacramentos, ou de quaisquer coisas santas? 
(   ) Fui culpado de grande irreverência na igreja, como, por exemplo, em  
      conversas, comportamento ou modo de estava vestido? 
(   ) Fui indiferente quanto à minha Fé Católica – acreditando que uma pessoa  
      pode salvar-se em qualquer religião, ou que todas as religiões são iguais? 
(   ) Presumi em qualquer altura que tinha garantida a misericórdia de Deus? 
(   ) Desesperei da misericórdia de Deus? 
(   ) Detestei a Deus? 
(   ) Dei demasiada importância a alguma criatura, atividade, objeto ou opinião? 
(   ) Duvidei da existência de Deus? 
(   ) Reneguei ou abandonei a Deus, deixei de rezar? 
(   ) Tratei Deus como um objeto e não como Senhor e Pai? 
(   ) Desconfiei de Deus, culpei-O nos momentos de sofrimento ou na doença? 
(   ) Não acreditei na Sua Misericórdia, no Seu Amor, Sua providência? 
(   ) Revoltei-me contra Deus? 
(   ) Zombei de Deus, da Igreja (padres, bispos, papa, Nossa Senhora, Santos) 
(   ) Fui negligente, incrédulo, indiferente à ação de Deus? 
(   ) Fui ingrato, tíbio? 
(   ) Fui preguiçoso? 
(   ) Fiz consagrações, passes, controle mental, terapias orientais? 
(   ) Adorei ou invoquei a satanás, a espíritos maus e dos mortos? 
(   ) Acreditei em reencarnação? 
(   ) Coloquei as coisas (riquezas, prazeres, poder,...) ou pessoas acima de  
      Deus?  
(   ) Profanei os Sacramentos ou as ações litúrgicas? 
(   ) Pratiquei simonia (compra e venda de realidades espirituais)? 
 
 
SEGUNDO MANDAMENTO: 
Não tomarás o Nome do Senhor teu Deus em vão. 
 
(   ) Jurei pelo nome de Deus falsamente, impensadamente, ou em assuntos  
       triviais e sem importância? 
(   ) Murmurei ou queixei-me contra Deus (blasfêmia)? 
(   ) Amaldiçoei-me a mim próprio, ou a outra pessoa ou criatura? 
(   ) Provoquei alguém à ira, para o fazer praguejar ou blasfemar a Deus? 
(   ) Quebrei uma promessa feita a Deus? 
(   ) Pronunciei o Nome de Deus em vão (por brincadeira ou em brigas)? 
(   ) Fiz promessas usando o Nome de Deus? 
(   ) Blasfemei, roguei pragas, lancei maldições? 
(   ) Usei o Nome de Deus como mágica? 
 
TERCEIRO MANDAMENTO: 
Guardar Domingos e Festas. 
 
(   ) Faltei à Missa nos Domingos ou Dias Santos de guarda, por preguiça ou  
      indiferença? 
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(   ) Cheguei atrasado à Missa nos Domingos e Dias Santos da guarda, ou saí  
      mais cedo por minha culpa? 
(   ) Fiz com que outras pessoas faltassem à Missa nos Domingos e Dias  
      Santos da guarda, ou saíssem mais cedo, ou chegassem atrasadas à  
      Missa? 
(   ) Estive distraído propositadamente durante da Missa? 
(   ) Fiz ou mandei fazer trabalho servil desnecessário num Domingo ou Dias  
      Santos da guarda? 
(   ) Comprei ou vendi coisas sem necessidade nos Domingos e Dias Santos de  
       guarda? 
(   ) Obriguei outros a trabalharem sem justa causa em dia Santos ou  
       Domingo? 
(   ) Trabalhei nesses dias por ambição ou interesses pessoais? 
(   ) Comunguei em pecado mortal? 
(   ) Cheguei na Missa atrasado só para comungar? 
(   ) Conversei ou me distraí durante da Missa? 
 
 
QUARTO MANDAMENTO: 
Honra o teu pai e a tua mãe. 
 
(   ) Desobedeci aos meus pais ou superiores, faltei-lhes ao respeito, descuidei- 
      me em ajuda-os nas suas necessidades ou na compilação do seu  
      testamento, ou recusei-me a fazê-lo? 
(   ) Desonrei meus pais, entristecendo-os, desejando-lhes mal? 
(   ) Mostrei irreverência em relação a pessoas em posições de autoridade? 
(   ) Insultei ou disse mal de sacerdotes ou de outras pessoas consagradas a  
      Deus? 
(   ) Zombei de pessoas pobres, idosos, deficientes? 
(   ) Neguei ou desprezei a meus pais, aos velhos e aos doentes? 
(   ) Tive menos reverência para com pessoas de idade? 
(   ) Fui impaciente, bruto, estúpido, causei escândalo a meus pais (ou filhos)? 
(   ) Tratei mal a minha esposa ou os meus filhos? 
(   ) Fui desobediente ao meu marido, ou faltei-lhe ao respeito? 
 
Sobre os meus filhos: 
(   ) Descuidei as suas necessidades materiais? 
(   ) Não tratei de os fazer batizar cedo? * 
(   ) Descuidei a sua educação religiosa correta? 
(   ) Permiti que eles descuidassem os seus deveres religiosas? 
(   ) Consenti que se encontrassem ou namorassem sem haver hipótese de  
      se celebrar o matrimônio num futuro próximo? (Santo Afonso propõe um  
      ano, no Maximo). 
(   ) Deixei de vigiar as companhias com quem andam? 
(   ) Deixei de os disciplinar quando necessário? 
(   ) Dei-lhes mau exemplo? 
(   ) Escandalizei-os, discutindo com o meu cônjuge em frente deles? 
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(   ) Escandalizei-os, ao dizer imprecações e obscenidades à sua frente? 
(   ) Guardei modéstia na minha casa? 
(   ) Permiti-lhes que usassem roupa imodesta (mini-saias, calças justas,    
       vestidos ou camisetas justas, blusas transparentes, calções muito  
       curtos, roupas de banho reveladores, etc.)? 
(   ) Neguei-lhes a liberdade de casar ou seguir uma vocação religiosa? 
 
* Uma criança deve ser batizada cerca de uma semana ou dez dias após o nascimento. 
 
 
QUINTO MANDAMENTO: 
Não matarás. 
 
(   ) Expus a minha vida ao perigo? 
(   ) Atentei contra a vida do próximo e contra a minha? 
(   ) Procurei, desejei ou apressei a morte ou o ferimento de alguém? 
(   ) Alimentei ódio para com alguém? 
(   ) Oprimi alguém? 
(   ) Desejei vingar-me? 
(   ) Provoquei a inimizade entre outras pessoas? 
(   ) Discuti ou lutei com alguém? 
(   ) Desejei mal a alguém? 
(   ) Quis ferir ou maltratar alguém, ou tentei fazê-lo? 
(   ) Recuso-me a falar com alguém, ou tenho ressentimento de alguém? 
(   ) Regozijei-me com a desgraça alheia? 
(   ) Tive ciúmes ou inveja de alguém? 
(   ) Fiz ou tentei fazer um aborto, ou aconselhei alguém a que o fizesse? 
(   ) Estou usando o DIU (dispositivo intra-uterino) ou pílulas do dia seguinte? 
      (praticar sexo com o DIU ou usar pílulas do dia seguinte É ABORTO !!!  
      se a mulher engravidou) 
(   ) Mutilei o meu corpo desnecessariamente de alguma maneira? 
(   ) Consenti em pensamentos de suicídio, desejei suicidar-me ou tentar  
       suicidar-me? 
(   ) Embriaguei-me ou usei drogas ilícitas? 
(   ) Comi demais, ou não como o suficiente por descuido? 
(   ) Deixei de corrigir alguém dentro das normas da caridade? 
(   ) Causei dano à alma de alguém, especialmente crianças, dando escândalo  
      através de mau exemplo? 
(   ) Fiz mal à minha alma, expondo-a intencionalmente e sem necessidade a  
      tentações, como maus programas de TV, música reprovável, praias, etc.? 
(   ) Dirigi embriagado ou abusei no volante? 
(   ) Coloquei a minha saúde em perigo (com alimentação, bebidas, drogas ou  
       remédios)? 
(   ) Fumo? 
(   ) Injuriei os outros? 
(   ) Desejei a morte minha ou do próximo? 
(   ) Tive raiva ou ódio do meu semelhante? 
(   ) Conservei inimizades? 
(   ) Pus em perigo a minha vida espiritual (ou a dos outros) com palavras,  
      omissões, atitudes exageradas? 
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(   ) Espanquei, feri ou matei alguém? 
(   ) Mandei ou aconselhei a morte? 
 
SEXTO E NONO MANDAMENTOS: 
Não cometerás adultério. 
Não cobiçarás a mulher (o homem) do (da) próximo(a). 
 
(   ) Neguei ao meu cônjuge os seus direitos matrimoniais? 
(   ) Pratiquei o controle de natalidade (com pílulas, dispositivos, interrupção)? 
(   ) Abusei dos meus direitos matrimoniais de algum outro modo? 
(   ) Cometi adultério ou fornicação (sexo antes do casamento)? 
(   ) Cometi algum pecado impuro contra a natureza (homossexualidade ou  
       lesbianismo, etc.) 
(   ) Toquei ou abracei outra pessoa de forma impura? 
(   ) Troquei beijos prolongados ou apaixonados? 
(   ) Pratiquei a troca prolongada de carícias? 
(   ) Pequei impuramente contra mim próprio (masturbação)? 
(   ) Consenti em pensamentos impuros, ou tive prazer neles? 
(   ) Consenti em desejos impuros para com alguém, ou desejei  
       conscientemente ver ou fazer alguma coisa impura? 
(   ) Entreguei-me conscientemente a prazeres sexuais, completos ou  
       incompletos? 
(   ) Fui ocasião de pecado para os outros, por usar roupa justa, transparente,  
      curta ou de algum modo imodesta? 
(   ) Fiz alguma coisa, deliberadamente ou por descuido, que pudesse  
      provocar pensamentos ou desejos impuros noutra pessoa? 
(   ) Li livros indecentes ou vi figuras obscenas? 
(   ) Vi filmes ou programas de televisão sugestivos, ou pornografia, na Internet,  
      ou permiti que os meus filhos os vissem? 
(   ) Usei linguagem indecente ou contei histórias indecentes? 
(   ) Ouvi tais histórias de boa vontade? 
(   ) Gabei-me dos meus pecados, ou deleitei-me em recordar pecados  
      antigos? 
(   ) Estive com companhias indecentes? 
(   ) Consenti em olhares impuros? 
(   ) Deixei de controlar a minha imaginação? 
(   ) Rezei imediatamente, para afastar maus pensamentos e tentações? 
(   ) Evitei a preguiça, a gula, a ociosidade e as ocasiões de impureza? 
(   ) Fui a bailes imodestos ou peças de teatro indecentes? 
(   ) Fiquei sozinho, sem necessidade, na companhia de alguém do sexo  
      oposto? 
(   ) Despi-me com malícia diante dos outros? 
(   ) Pratiquei relação sexual com animais? 
(   ) Pequei contra a castidade com pensamentos e olhares maliciosos, desejos,   
      cobiça, loques, cinemas, revistas e filmes pornográficos, trajes, bailes,  
      piadas imorais? 
(   ) Pratiquei estupro? 
(   ) Procurei ocasiões de pecado? 
(   ) Incentivei a pornografia? 
(   ) Pratiquei a pedofilia (relação sexual com crianças)? 
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(   ) Tive relações sexuais fora do casamento? 
(   ) Cometi adultério? 
(   ) Realizei namoro avançado? 
(   ) Desejei a mulher (o homem) do(a) próximo(a)? 
(   ) Tenho relações sexuais com minha esposa ou esposo de maneira  
      animalesca (anal, oral, com filmes pornográficos)? 
(   ) Pratiquei o incesto? 
(   ) Busquei métodos não naturais e ilegais para gerar filhos? 
 
Note bem: Não tenha receio de confessar ao sacerdote qualquer pecado impuro que 
tenha cometido. Não esconda ou tente disfarçá-lo. O sacerdote está ali para o ajudar e 
perdoar. Nada do que possa dizer o escandalizará; por isso, não tenha medo, por mais 
envergonhado que esteja. 
 
 
SÉTIMO E DÉCIMO MANDAMENTOS: 
Não roubarás. 
Não cobiçarás os bens do teu próximo. 
 
(   ) Roubei alguma coisa ou dinheiro? O quê, ou quanto? 
(   ) Danifiquei a propriedade dos outros? 
(   ) Deixei estragar, por negligência, a propriedade dos outros? 
(   ) Fui negligente na guarda do dinheiro ou bens dos outros? 
(   ) Fiz trapaças ou defraudei alguém? 
(   ) Joguei em excesso? 
(   ) Recusei-me a pagar alguma dívida, ou descuidei-me no seu pagamento? 
(   ) Adquiri alguma coisa que sabia ter sido roubada? 
(   ) Deixei de restituir alguma coisa emprestada? 
(   ) Lesei o meu patrão, não trabalhando como se esperava de mim? 
(   ) Fui desonesto com o salário dos meus empregados? 
(   ) Recusei-me a ajudar alguém que precisasse urgentemente de ajuda, ou  
      descuidei-me a fazê-lo? 
(   ) Deixei de restituir o que roubei, ou obtive por embuste ou fraude? 
      (Pergunte ao sacerdote como poderá fazer a restituição, ou seja, devolver    
      ao legítimo dono o que lhe tirou.) 
(   ) Tive inveja de alguém, por ter algo que eu não tenho? 
(   ) Cobicei os bens de alguém? 
(   ) Tenho sido avarento? 
(   ) Tenho sido ambicioso e invejoso, dando demasiada importância aos bens e  
      confortos materiais? O meu coração inclina-se mais para as posses  
      terrenas ou para os verdadeiros tesouros do Céu? 
(   ) Desviei dinheiro público? 
(   ) Causei prejuízo a alguém? 
(   ) Explorei a outros no comprar ou vender? 
(   ) Foi desonesto no meu trabalho, enganei? 
(   ) Fiquei com coisas achadas sem procurar o dono? 
(   ) Planejei um furto? 
(   ) Não paguei minhas dividas? 
(   ) Não foi fiel às leis trabalhistas. 
(   ) Não paguei os impostos. 
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(   ) Tomei algo emprestado e não devolvi. 
(   ) Foi invejoso, ávido, cúpido (cobiçoso)? 
 
 
OITAVO MANDAMENTO: 
Não levantarás falsos testemunhos contra o teu próximo. 
 
(   ) Menti a respeito de alguém (calúnia)? 
(   ) As minhas mentiras causaram a alguém danos materiais ou espirituais? 
(   ) Fiz julgamentos temerários, a respeito de alguém (isto é, acreditei   
      firmemente, sem provas suficientes, que o próximo era culpado de algum  
      defeito moral ou crime)? 
(   ) Atingi o bom nome de alguém, revelando faltas autênticas, mas ocultas  
      (maledicência, difamação)? 
(   ) Fiz injúria ou contumélia, isto é, lesei injustamente a honra do próximo na  
      sua presença? 
(   ) Cometi detração, isto é, lesei injustamente a fama do próximo ausente? 
(   ) Revelei os pecados de outra pessoa? 
(   ) Fui culpado de fazer intrigas (isto é, de contar alguma coisa desfavorável  
      que alguém disse de outra pessoa, para criar inimizade entre eles)? 
(   ) Dei crédito ou apoio à divulgação de escândalos sobre o meu próximo? 
(   ) Jurei falso ou assinei documentos falsos? 
(   ) Sou crítico ou negativo sem necessidade, ou falto à caridade nas minhas  
      conversas? 
(   ) Lisonjeei outras pessoas, e.g., louvando-as fingidamente para obter assim  
      algum proveito? 
(   ) Fofoquei? 
(   ) Difamei? 
(   ) Falei mal dos outros? 
(   ) Fiz juízos falsos e temerários? 
(   ) Semeei discórdia? 
(   ) Provoquei inimizades? 
(   ) Violei segredos ou cartas alheias? 
(   ) Dei falso testemunho? 
(   ) Sou crítico e mexeriqueiro, gosto de ouvir falar mal dos outros? 
(   ) Pratiquei a maledicência? 
 
 
 
As obras de Misericórdia espirituais e corporais 
Descuidei-me no cumprimento das obras seguintes, quando as circunstâncias me 
pediam? 
 
 
As sete obras de Misericórdia espirituais 
1.  Corrigir os que erram. 
2. Ensinar os ignorantes. 
3. Dar bom conselho. 
4. Consolar os tristes. 
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5. Sofrer com paciência as fraquezas do próximo. 
6. Perdoar as injúrias por amor de Deus 
7. Rogar a Deus pelos vivos e pelos defuntos. 
 
As sete obras de Misericórdia corporais 
1. Dar de comer a quem tem fome. 
2. Dar de beber a quem tem sede. 
3. Vestir os nus. 
4. Visitar e resgatar os cativos. 
5. Dar pousada aos peregrinos. 
6. Visitar os doentes. 
7. Enterrar os mortos. 
 
Os sete pecados capitais e as virtudes opostas 
1. Soberba  Humildade 
2. Avareza  Liberalidade 
3. Luxúria  Castidade 
4. Ira  Paciência 
5. Gula  Temperança 
6. Inveja  Caridade 
7. Assídia  Diligência 
 
Os cinco efeitos do orgulho 
1. Vanglória a. Jactância b. Dissimulação / Duplicidade 
2. Ambição 
3. Desprezo dos outros 
4. Ira / Vingança / Ressentimento 
5. Teimosia / Obstinação 
 
Nove maneiras de ser cúmplice do pecado de outrem 
A. Alguma vez fiz deliberadamente com que outros pecassem? 
B. Alguma vez cooperei nos pecados de outrem? 
1. Aconselhando? 
2. Mandando? 
3. Consentindo? 
4. Provocando? 
5. Lisonjeando? 
6. Ocultando? 
7. Compartilhando? 
8. Silenciando? 
9. Defendendo o mal feito? 
 
Os quatro pecados que bradam aos Céus 
1. Homicídio voluntário 
2. O pecado de sodomia ou lesbianismo 
3. Opressão dos pobres, órfãos e viúvas 
4. Não pagar o salário justo a quem trabalha. 
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Os cinco Mandamentos da Igreja 
1. Participei da Missa inteira nos Domingos e Dias Santos de guarda? 
2. Cumpri o jejum e a abstinência nos dias prescritos, e guardei o jejum  
    eucarístico? 
3. Confessei-me pelo menos uma vez no ano? 
4. Recebi a Sagrada Eucaristia pelo menos uma vez por ano na estação da  
    Páscoa da Ressurreição. 
5. Contribui, tanto como devo, para a apoio da Igreja (pago o dizimo)? 
E também: 
Observei as leis da Igreja sobre o matrimônio, ou seja, quanto ao matrimônio sem a 
presença de um sacerdote, ou no caso de matrimônio com um parente próximo ou um 
não-católico? 
 
As cinco blasfêmias contra o Imaculado Coração de Maria 
1. Blasfemei contra a Imaculada Conceição? 
2. Blasfemei contra a Virgindade Perpétua de Nossa Senhora? 
3. Blasfemei contra a Maternidade Divina de Nossa Senhora? 
4. Deixei de reconhecer a Nossa Senhora como Mãe de todos os homens? 
5. Tentei publicamente semear nos corações das crianças indiferença ou  
    desprezo, ou mesmo ódio, em relação à sua Mãe Imaculada? 
6. Ultrajei-A diretamente nas Suas santas imagens? 
 
Finalmente: 
Recebi a Sagrada Comunhão em estado de pecado mortal? (Este é um sacrilégio muito 
grave.) 
 
O exame dos pecados veniais de Santo António Maria Claret 
A alma deve evitar todos os pecados veniais, especialmente os que abrem caminho ao 
pecado grave. Ó minha alma, não basta desejar firmemente antes sofrer a morte do que 
cometer um pecado grave. É necessário ter resolução semelhante em relação ao pecado 
venial. Quem não encontrar em si esta vontade, não pode sentir-se seguro. 
 
Não há nada que nos possa dar uma tal certeza de salvação eterna do que uma 
preocupação constante em evitar o pecado venial, por insignificante que seja, e um zelo 
decidido e geral, que alcance todas as práticas da vida espiritual – zelo na oração e nas 
relações com Deus; zelo na mortificação e na negação dos apetites; zelo em obedecer e 
em renunciar à vontade própria; zelo no amor de Deus e do próximo. Para alcançar este 
zelo e conservá-lo, devemos querer firmemente evitar sempre os pecados veniais, 
especialmente os seguintes: 
 
1. O pecado de dar entrada no coração a qualquer suspeita não razoável ou  
    opinião injusta a respeito do próximo. 
2. O pecado de iniciar uma conversa sobre os defeitos de outrem, ou de faltar à  
    caridade de qualquer outra maneira, mesmo levemente. 
3. O pecado de omitir, por preguiça, as nossas praticas espirituais, ou de as  
    cumprir com negligência voluntária. 
4. O pecado de manter um afeto desregrado por alguém. 
5. O pecado de ter demasiada estima por si próprio, ou de mostrar satisfação  
    vã por coisas que nos dizem respeito. 
6. O pecado de receber os Santos Sacramentos de forma descuidada, com  
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    distrações e outras irreverências, e sem preparação séria. 
7. Impaciência. Ressentimento, recusa em aceitar desapontamentos como  
    vindos da Mão de Deus; porque isto coloca obstáculos no caminho dos  
    decretos e disposições da Divina Providência quanto a nós. 
8. O pecado de nos proporcionarmos uma ocasião que possa, mesmo  
    remotamente, manchar uma condição imaculada da santa pureza. 
9. O pecado de esconder propositadamente as nossas más inclinações,  
    fraquezas e mortificações auto-impostas de quem devia saber delas,  
    querendo seguir o caminho da virtude de acordo com os caprichos  
    individuais e não segundo a direção da obediência. 
 
(Note: Fala-se aqui de situações em que encontraremos aconselhamento digno se o 
procurarmos, mas nós, apesar disso, preferimos seguir as nossas próprias luzes, embora 
frouxas.) 
 
Oração para uma boa confissão: 
Meu Deus, por causa dos meus pecados graves crucifiquei de novo o Vosso Divino Filho 
e escarneci Dele. Por isto sou merecedor da Vossa cólera e expus-me ao fogo do Inferno. 
E quanto fui ingrato para convosco, meu Pai do Céu, que me criastes do nada, me 
redimistes pelo preciosíssimo  sangue do Vosso Filho e me santificastes pelos Vossos 
santos Sacramentos e pelo Espírito Santo! Mas Vós poupastes-me, pela Vossa 
misericórdia, para que eu pudesse fazer esta confissão. Recebei-me, pois, como Vosso 
filho pródigo e dai-me a graça de uma boa confissão, para que possa recomeçar a amar-
Vos de todo o meu coração e de toda a minha alma, e para que possa, a partir de agora, 
cumprir os Vossos Mandamentos e sofrer com paciência os castigos temporais que 
possam cair sobre mim. Espero, pela Vossa bondade e poder, obter a vida eterna no 
Paraíso. Por Jesus Cristo, Nosso Senhor. Amém. 
 
Nota final 
Lembre-se de confessar os seus pecados com arrependimento sobrenatural, tendo uma 
resolução firme de não tornar a pecar e de evitar situações que levem ao pecado. Peça 
ao seu confessor que o ajude a superar alguma dificuldade que tenha em fazer uma boa 
confissão. Cumpra prontamente a sua penitência. 
 
Ato de Contrição 
Meu Deus, porque sois infinitamente bom e Vos amo de todo o meu coração, pesa-me de 
Vos ter ofendido, e com o auxílio da Vossa divina graça, proponho firmemente emendar-
me e nunca mais Vos tornar a ofender. Peço e espero o perdão das minhas culpas pela 
Vossa infinita misericórdia. Amém. 
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Informação importante sobre  
INDULGÊNCIA PLENÁRIA 

Quando você comete um PECADO, provoca 2 coisas: a CULPA e a PENA 
 
Se você é CATOLICO:  
(Se você foi batizado na Igreja católica, mesmo não sabendo como bebê, você é católico. 
Seja feliz por ser católico, porque é a única religião certa, a Igreja que Jesus, Deus, 
pessoalmente instituiu.) 

1. CULPA 
Você tem que se ARREPENDER dos seus pecados e CONFESSA-LOS a um Sacerdote 
da Igreja católica (qualquer Sacerdote). 
 
As condições para que Deus perdoe 100% os seus pecados é:  
Você também tem que perdoar TUDO a TODOS.  
Qualquer coisa! Isso é MUITO IMPORTANTE! 
Se você somente perdoa 50%, então Deus também perdoa 50% a você.  
Olha como está escrito no PAI NOSSO.  

Como nos perdoamos, assim Deus também perdoa. 
Então tem que perdoar 100%. 
Então, se você perdoa e se arrepende totalmente, e você confessar TUDO (não esconde 
nada, e não esquece nada!), DEUS PERDOA TUDO e QUALQUER PECADO! 
E a sua alma esta limpa e TUDO esta perdoado. 
 
2. PENA 
Mas as CONSEQUÊNCIAS dos pecados ficam e não vão embora.  
(Por isso muitas pessoas estão doentes e têm muitos problemas). 
A PENA somente vai embora com a PENITÊNCIA. 
Penitência tem que machucar. Se não machuca, não é penitência. 
O que é penitência?  
Por exemplo: Jejum, rezar, atos de caridade, SALVAR ALMAS, EVANGELIZAÇÃO... 
Se você não fizer penitência aqui nesta vida na Terra, então você tem que fazer a 
penitência no PURGATÓRIO. 
O purgatório é semelhante ao inferno no sofrimento. 
Quem entra ai, vai depois ao Céu, mas dependendo dos seus pecados, fica definida a 
pena a ser paga no purgatório. É para purificar a alma. 
Fazer penitencia no purgatório é MUITO, MUITO, MUITO mais sofrimento do que aqui na 
Terra. 
Então: É MUITO MELHOR FAZER A PENITÊNCIA AQUI NESTA VIDA. 
 
Pecado é veneno. 
Para cada pecado você tem que pagar com penitência. 
Muitas pessoas não sabem disso. 
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Resumo: 
Jesus é Deus. 
Jesus é AMOR. 
DEUS nos da esse DOM DA INDULGÊNCIA PLENÁRIA. 
Se você recebe a INDULGÊNCIA PLENÁRIA, você paga os seus pecados, e se é 
PLENÁRIA (completa), e você morre, você vai diretamente ao CÉU. 
 
Se você é católico e não tem chance de encontrar um Sacerdote, porque talvez você viva 
na selva... etc. então a reza também alivia os pecados, se você se arrepender 
profundamente. 
Mas se você é católico e tem chance de encontrar um Sacerdote, você TEM QUE IR A SE 
CONFESSAR e depois rezar essa reza por 7 dias: 

Jesus: “Eu concedo a vocês esta Indulgência Plenária para que possam levar Minha 
tocha de fogo, para que possam espalhar a conversão. 
 
Este dom que lhes concedo, os capacitará para que possam espalhar a verdade da Minha 
Santa Palavra, de modo que ela vai tocar os corações em todos os lugares onde vocês 
forem.” 
 
Eles devem dizer esta oração durante 7 dias consecutivos e será dado o dom da 
absolvição total e o poder do Espírito Santo: 
 
Ó Meu Jesus, Vós sois a Luz da Terra. 
Sois a chama que toca todas as almas. 
Vossa misericórdia e amor não conhecem limites. 
Não somos dignos do sacrifício que fizestes por Vossa morte na Cruz. 
Sabemos que o Vosso Amor por nós é maior que nosso amor para Convosco. 
Concedei-nos, Senhor, o Dom da humildade,  
para que sejamos merecedores do Vosso Novo Reino. 
Enchei nos com o Espírito Santo,  
para que possamos marchar adiante  
e levar o Vosso exército para proclamar a Verdade da Vossa Santa Palavra  
e preparar nossos irmãos e irmãs  
para a Glória da Vossa Segunda Vinda na Terra. 
Nós Vos honramos. 
Nós Vos louvamos. 
Nós oferecemos nossas vidas, nossas tristezas, nossos sofrimentos  
como um presente para Vos, para salvardes as almas. 
Nós Vos amamos, Jesus. 
Tende misericórdia de todos os Vossos filhos, onde quer que estejam. Amem. 
 

Normalmente as pessoas recebem as Indulgências Plenárias assim: 

Como e o que rezar: 
- Confissão (15 dias antes até 15 dias depois) 
- Santa Comunhão no dia 
- Rezar para o Papa: Creio, Pai Nosso, Ave Maria e Gloria ao Pai 
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Quando é possível: (alguns exemplos) 
- Rezar o terço em grupo 
- Ler e meditar sobre a bíblia durante 1 hora 
- Adoração ao Santíssimo Sacramento durante 1 hora 
- Visitar o cemitério nos dias de finados 
- Nas festas importantes sempre tem a possibilidade de adquirir Indulgências 

A Indulgência Plenária é aplicável somente para a pessoa que a está fazendo ou 
para as almas do Purgatório. 
 
Se você não é CATOLICO: 
Somente reze esta oração com coração profundo, com amor profundo para Deus e 
arrependimento dos seus pecados: 
 
Ó Meu Jesus, Vós sois a Luz da Terra. 
Sois a chama que toca todas as almas. 
Vossa misericórdia e amor não conhecem limites. 
Não somos dignos do sacrifício que fizestes por Vossa morte na Cruz. 
Sabemos que o Vosso Amor por nós é maior que nosso amor para Convosco. 
Concedei-nos, Senhor, o Dom da humildade,  
para que sejamos merecedores do Vosso Novo Reino. 
Enchei nos com o Espírito Santo,  
para que possamos marchar adiante  
e levar o Vosso exército para proclamar a Verdade da Vossa Santa Palavra  
e preparar nossos irmãos e irmãs  
para a Glória da Vossa Segunda Vinda na Terra. 
Nós Vos honramos. 
Nós Vos louvamos. 
Nós oferecemos nossas vidas, nossas tristezas, nossos sofrimentos  
como um presente para Vos, para salvardes as almas. 
Nós Vos amamos, Jesus. 
Tende misericórdia de todos os Vossos filhos, onde quer que estejam. Amem. 
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