A PROFECIA DO PAPA PIO XII ESTÁ SE CUMPRINDO...

"Suponha que o Comunismo foi somente o mais visível dos instrumentos de
subversão usados contra as tradições da Revelação Divina. As mensagens da
Santíssima Virgem a Lúcia de Fátima preocupam-me. Esta persistência de Maria
sobre os perigos que ameaçam a Igreja é um aviso do Céu contra o suicídio de
alterar a Fé na Sua liturgia, na Sua teologia e na Sua alma. [Nota do Pale Ideas: e
o que o Concílio Modernista (1962-65) fez? Não alterou a liturgia, a teologia e a
alma da Igreja?]
Ouço à minha volta inovadores que querem desmantelar a Capela-Mor, destruir
a chama universal da Igreja, rejeitar os Seus ornamentos e fazê-La ter remorsos
do Seu passado histórico.
Chegará um dia em que o Mundo civilizado negará o seu Deus, em que a Igreja
duvidará como Pedro duvidou. Ela será tentada a acreditar que o homem se
tornou Deus.
Nas nossas igrejas, os Cristãos procurarão em vão a lamparina vermelha onde
Deus os espera [Nota do Atanasiano: uma referência direta ao Sacrário onde se
encontra a Hóstia Santa]. Como Maria Madalena, chorando perante o túmulo
vazio, perguntarão: - “Para onde O levaram?”.
(Palavras do então Cardeal Eugenio Pacelli – futuro Papa Pio XII - quando era
Secretário de Estado do Papa Pio XI.)
Fonte: Atanasiano.

“O machado já está posto à raiz das árvores: toda árvore que não produzir bons
frutos será cortada e lançada ao fogo.” (Mt. 3, 10)
Sabemos que em todos os tempos, e em qualquer momento, os homens de
maneira geral, ou seja, leigos, religiosos e eclesiásticos, destacam-se por
estarem próximos da verdade ou por estarem distantes desta mesma verdade; e
que, na realidade, só a encontrarão em absoluto quando estiverem no Paraíso,
sob a ação total da sabedoria Divina e, portanto, despidos de seu ego e de todo e
qualquer resquício do pecado original... E por que afirmamos isto? Porque os
admiráveis e confiáveis tradicionalistas (aqueles que ainda honram a Doutrina, a
Liturgia, a Sacralidade e a Tradição), neste momento de grande crise (apostasia
infernal) que assola a Esposa do CORDEIRO, mesmo sendo autênticos fiadores da
verdadeira fé Católica, afastam-se desta mesma verdade ao agirem com autosuficiência (ou seria orgulho? Ou ainda vaidade?) em relação às fidedignas
revelações particulares; e que viriam, pois estão nitidamente anunciadas e
alicerçadas na Sagrada Escritura. Por que, então, as ignoram? As escondem? As
minimizam? Isto os afasta gravemente da verdade, e o que é mais ofensivo aos
Céus, os faz tripudiar em cima dos últimos e misericordiosos alertas da
SANTÍSSIMA TRINDADE para si e para todo o rebanho do Bom Pastor.
- “Depois disso, acontecerá que derramarei o Meu Espírito sobre todo ser vivo:
vossos filhos e vossas filhas profetizarão; vossos anciãos terão sonhos, e vossos
jovens terão visões.” (Jl. 3, 1)
- “Porque o Senhor Javé nada faz sem revelar seu segredo aos profetas, seus
servos.” (Am. 3, 7)
- “Não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo: abraçai o
que é bom.” (1 Ts. 5, 19-21)
- “Aquele, porém, que profetiza fala aos homens, para edificá-los, exortá-los e
consolá-los. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo; mas o que
profetiza, edifica a assembléia. Ora, desejo que todos faleis em línguas, porém
muito mais desejo que profetizeis. Maior é quem profetiza do que quem fala em
línguas, a não ser que este as interprete, para que a assembléia receba
edificação.” (1 Cor. 14, 3-5)
- “Assim, as línguas são sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis; enquanto as
profecias são um sinal, não para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, numa
assembléia da igreja inteira todos falarem em línguas, e se entrarem homens
simples ou infiéis, não dirão que estais loucos? Se, porém, todos profetizarem, e
entrar ali um infiel ou um homem simples, por todos é convencido, por todos é
julgado; os segredos do seu coração tornam-se manifestos. Então, prostrado com
a face em terra, adorará a Deus e proclamará que Deus está realmente entre
vós.” (1 Cor. 14, 22-25)
Portanto, obedientes apenas à Bíblia e deixando de lado o respeito humano e o
julgamento impiedoso dos céticos, incrédulos e oficialistas, transcrevemos a
seguir profecias autênticas de nossos dias que corroboram plenamente com a
profecia do saudoso e injustiçado Papa Pio XII:

A Verdade vos libertará. As Mentiras vos destruirão.
23 de Junho de 2013

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

A Minha Justiça cairá sobre todos aqueles que impedem a Santa
Palavra de Deus de ser dada a conhecer ao mundo
27 de Junho de 2013

Minha querida e amada filha, não permitas que as Minhas Revelações te causem
dor ou medo. Tu estás sendo guiada, e mesmo quando o sofrimento se torna
insuportável, lembra-te das Minhas Palavras.

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

A mudança no formato da Missa será em breve apresentada na Minha
Igreja
29 de Junho 2013

Minha querida e amada filha, tu deves ignorar o ódio que extravasa da boca
daqueles que afirmam ser o santo povo e leais seguidores da Minha Amada Mãe.
Nota que o ódio mostrado contra ti será pior do que contra qualquer outro
profeta vindo antes de ti. Digo-te isto não para te assustar, mas apenas para que

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

“Desde o tempo em que for suprimido o Holocausto Perpétuo, e quando for
estabelecida a abominação do devastador, transcorrerão mil duzentos e noventa
dias.” (Dn. 12, 11)

Vós sereis acusados de conspirar contra a Minha Própria Igreja, mas
o vosso único crime será o de defender a Verdade
30 de Junho de 2013

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

haver vitória para a besta, mas ele sabe como Eu sofro quando ele arrebata as
almas de Mim. Não permitais que essa interferência vos cegue para a Verdade.
A Verdade salvará a vossa alma, e quando espalhais a Verdade, Ela trar-Me-á
mais almas. Desta forma, Eu derrotarei a besta. Vós estareis protegidos de todos
os males, mas sofrereis a indignidade de serdes tomados por tolos. E tudo
porque vós Me amais.
O vosso Jesus

Estas Mensagens (traduções) apresentadas acima fazem parte da Obra O Aviso
de Deus, (Locuções interiores do Céus - Deus Pai, Jesus e Nossa Senhora) a
Maria da Divina Misericórdia, senhora católica de língua inglesa, que teve sua
verdadeira identidade resguardada por determinação do próprio Deus. Com
certeza visando sua paz e segurança junto a sua família.
Os autênticos profetas (apenas os verdadeiros, essa é a regra, o praxe desde o
Antigo Testamento) sofrem terríveis perseguições, calúnias e difamações por
parte daqueles que são instrumentalizados por satanás, na tentativa de destruílos pelo descrédito semeado em corações orgulhosos, impiedosos, incrédulos,
oficialistas e auto suficientes; e até, na maioria dos casos, ignorantes das ações
amorosas e misericordiosas de Deus para esta ingrata e corrompida humanidade,
nestes tempos que antecedem a Vinda Gloriosa de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Fonte: http://www.elgranaviso-mensajes.com

Texto enviado pelo internauta Marcelo Brandão, em 14/07/2013.
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