O VATICANO COMEÇA A ABANDONAR
O CRISTIANISMO!
“Vi, então, outra Fera subir da terra, tinha dois chifres como um cordeiro, mas falava
como um dragão. Ela exercia todo o poder da primeira Fera, sob a vigilância desta, e
fez com que a Terra e os seus habitantes adorassem a primeira Fera (cuja ferida de
morte havia sido curada).”
(Ap.13, 11-12)

“(...) O Papa Francisco propõe ao mundo, por meio da Pontifícia Academia
de Ciências, uma rede educativa internacional, cujos princípios são
deslavadamente comunistas (ver a seguir o texto). Tem todas as palavras e
expressões de qualquer documento do Foro de São Paulo: atitude de
abertura ao outro; riqueza da diversidade; consciência ambiental;
desenvolvimento sustentável; solidariedade acima de tudo. Nenhuma
expressão católica, nenhuma idéia católica, nenhuma palavra sequer que
lembre o catolicismo. Sobre essa nova língua politicamente correta e
comunista, ver (mais adiante) A epopéia dos estúpidos e os novos
contadores de histórias.”
(http://angueth.blogspot.com.br/)

Vaticano lança projeto sobre "nova rede educativa global"
Rádio Vaticano

Após a audiência do Papa aos jogadores e dirigentes das seleções de futebol da Itália e
Argentina, houve uma coletiva de imprensa, na Casina Pio IV, sede da Pontifícia
Academia de Ciências, no Vaticano, para a apresentação de uma nova “Rede educativa
global”.
Trata-se de uma iniciativa em favor de uma sociedade mais inclusiva, que assegure o
necessário para cada um, a fim de desenvolver um projeto vital, segundo a própria
cultura, convicções, valores universais culturais e o respeito ao ambiente.
Os amigos do Papa Francisco, de comum acordo com ele, quiseram que a homenagem
do amistoso da Itália e Argentina fosse uma ocasião privilegiada para lançar esta
“iniciativa gratuita de solidariedade entre as gerações, por uma nova fraternidade
escolar”.
Reconhecendo a importância dos primeiros resultados alcançados pela “Escuela de
Vecinos” (Escola de Vizinhos) e das “Escuelas Hermanas” (Escolas Irmãs), - uma
iniciativa promovida pelo Papa Francisco, quando era Arcebispo de Buenos Aires, - a
Pontifícia Academia das Ciências lança a criação de uma rede educativa internacional
entre escolas, de todos os tipos e níveis, que se inspira nos seguintes ideais:
- Construir, através da educação, uma sociedade inclusiva, na qual todos possam dispor
do necessário, para desenvolver um projeto de vida, em harmonia com a própria
cultura e as próprias convicções, com os valores universais, que vão além das culturas,
e no respeito do meio ambiente;

- Desenvolver uma atitude de abertura ao outro, como a si mesmo, de modo a ir ao
encontro de um mundo cada vez mais integrado, sem perder a riqueza da diversidade;
- Conceber a educação como caminho, durante o qual cada um possa desenvolver as
próprias capacidades, no melhor dos modos, para o bem da comunidade e da própria
felicidade;
- Promover a cooperação entre estudantes, em relação a uma consciência cívica e
política, como participação ativa para o bem comum;
- Pôr a cooperação e a solidariedade acima de toda forma de egoísmo competitivo;
- Aplicar a ciência e a tecnologia em benefício do ensino e da instrução;
- Promover a consciência ambiental, o desenvolvimento sustentável, a justiça e a paz.
Todas as escolas que participarem da rede receberão apoio para a implementação das
várias iniciativas, com base nos ideais acima descritos.
Fonte: http://noticias.cancaonova.com/noticia.php?id=289653

A epopéia dos estúpidos e os novos contadores de histórias

Ao medievalista Ricardo da Costa, voz de resistência.
Sidney Silveira

As epopéias antigas cantavam — em versos de suma beleza — feitos heróicos de
personagens míticos, legendários. Na Grécia eram oralmente transmitidas de geração
em geração por poetas populares, os aedos, que respeitavam até a métrica das
composições em seu ofício de passar adiante a tradição. A propósito, “épos” era termo
usado pelos gregos para designar o relato originário, as façanhas carregadas de
simbologia que traduziam o DNA espiritual de um povo e apontavam para o seu destino
histórico. A antiguidade está repleta desses escritos épicos em que as façanhas
representam um modo de ser paradigmático: da anônima Epopéia de Gilgamesh à
Odisséia de Homero, da Eneida de Virgílio às Metamorfoses de Ovídio, vemos um semnúmero de obras artísticas prenhes dessa palavra fundadora, modelar.
Passaram-se milênios de avanços e recuos civilizacionais, até chegarmos ao curioso
momento histórico em que as epopéias traduzem a estupidez humana e são contadas
não por artistas de escol, mas por jornalistas politicamente corretos e por grupos
financiados, direta ou indiretamente, pelos mais maquiavélicos e corruptos governos,
que precisam contar a história de sua própria depravação dando nomes novos aos bois,

ou seja: ressignificando atos desde sempre considerados nefastos por meio de
expressões eufemísticas claramente mal-intencionadas.
O politicamente correto, fruto de décadas da mais fina engenharia social, é a nova
moral apátrida transnacional com que amarras semânticas são usadas como mordaça
para criminalizar crenças e usos sociais desde sempre aceitos pelo senso comum, em
todos os países do Ocidente. A propósito disso, transcrevo a seguir um jocoso trecho
escrito pelo filósofo tomista brasileiro Luiz Astorga, amigo querido, para o Prefácio do
Dicionário do Politicamente Correto às Avessas, de minha lavra, que se eu tiver ócio
bastante para não precisar ganhar o pão com o suor da indignidade, em escala quase
insuportável, sairá ainda este ano:
“(...) As palavras são ouvidas corretamente, mas o seu sentido tornou-se fluido,
nebuloso, ambivalente. Aos poucos, elas adquiriram novos significados, que você nem
sabia existir; os antigos, a propósito, vão desaparecendo no horizonte. De repente, os
nomes decidiram fundir-se a esmo com hífens. Prefixos e sufixos surgiram do nada, e
advérbios terminados em ‘-mente’ juntaram-se com lascívia a particípios, trazendo ao
mundo uma ninhada de expressões quilométricas. (...).
“(...) Algumas das antigas palavras passaram a dizer o contrário do que significavam.
Neste clínico contexto, vale frisar o seguinte: nem a pior aguardente de ameixa teria
dado a Kafka tamanha ressaca cognitiva, em que o assombrassem parcerias ecoresponsáveis, atores sociais eticamente engajados e engajadamente pró-ativos,
programas homo-sócio-sustentáveis, empoderamentos mil. Já em delirium tremens,
veríamos tiranos ‘democráticos’, ‘diálogos’ unânimes, grupelhos ‘inclusivos’,
agressores ‘tolerantes’ e outros cágados voadores deste admirável mundo novo (...)".
A coisa é tão bem urdida e tão universalmente disseminada, que se torna difícil
imaginar qualquer saída para este Hades enevoado, feito de eufemismos criminosos
com os quais as mentes vão tornando-se cada vez mais teleguiadas por slogans e
debilitadas patologicamente em sua capacidade de lucubrar, de encadear raciocínios
básicos que uma criança da década de 70 do século passado engendrava sem o menor
esforço.
A continuarmos neste compasso, em breve chegará o dia em que expressar um simples
pensamento de forma direta, com a espontaneidade típica das ações honestas, será
delito inafiançável. A bondade será substituída pelo seu macabro avesso embelezado
por torções e contorções do novo vocabulário simbólico, nesta espécie de esperanto do
inferno, marca da Besta em forma de linguagem imposta universalmente.
E ai de quem tiver a ousadia de mijar fora do penico ou pensar fora das canaletas dessa
Nova Ordem, perto da qual o País das Maravilhas, onde cabeças são profilaticamente
cortadas, é o paraíso terrestre.
Será vítima de pessoas que — com o apetite de hienas a esfolar-se umas às outras
por qualquer minúsculo pedaço de carniça — destroçarão vidas julgando fazer um bem
à humanidade.
Fonte:http://contraimpugnantes.blogspot.com.br/2013/08/a-epopeia-dos-estupidos-e-osnovos_4754.html

Confira a seguir os amorosos, misericordiosos e graves alertas Celestes sobre o que foi
exposto acima e que já está em ação entre nós:
As mensagens a seguir fazem parte da Obra “O Aviso de Deus”, ditada por
Locução interior à Maria da Divina Misericórdia, assim denominada pelo próprio
Senhor Jesus, no sentido de manter no anonimato essa senhora católica praticante,

mãe de família, moradora na Grã-Bretanha. A omissão proposital de sua identificação
pessoal, com certeza visa não só mantê-la em paz e segurança junto aos seus, para levar
adiante esta importante missão, como também demonstrar claramente aos incrédulos
e maliciosos perseguidores a veracidade das mensagens, pois trata-se de alguém que
não busca nenhum tipo de fama, reconhecimento público ou vantagem pecuniária.
As mensagens que tiveram início em novembro de 2010 através de Nossa
Senhora, continuam até hoje. Ela recebe também mensagens de Nosso Senhor Jesus
Cristo e de Deus Pai. Como acontece com todos os Profetas verdadeiros (os falsos são
sempre deixados em paz para enganar e extorquir...), ela tem sofrido já grandes
perseguições dos orgulhosos, impiedosos e levianos serviçais de satanás.
“Porque o Senhor Javé nada faz sem revelar Seu segredo aos profetas, Seus servos.”
(Am. 3, 7)

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

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

Ele usa a Verdade de Deus para se esconder por detrás; até o
momento certo
7 de Julho de 2013
Minha querida e amada esposa, que importa se eles te gritam ou praguejam em Meu
Nome? Que importa se todos os que proclamam a Minha Santíssima Palavra e
permanecem firmes em união Comigo são algemados e espancados? Não sabeis vós que
o Meu poder é Todo-Poderoso e que não pode ser quebrado, mesmo que eles possam
quebrar os Meus Ossos?

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

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

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 todos os meios
necessários para criar dúvidas na mente de quem é leal a Mim e, em seguida, ele irá
criar uma terrível fricção entre os Meus seguidores. Vós deveis reconhecer o trabalho
do diabo, porque ele sabe que quanto mais sois perseguidos por aceitardes a Minha
Mão de Misericórdia, mais estais a seguir a Verdade. Somente a Palavra de Deus,
quando presente na sua forma mais poderosa - quando o Espírito Santo se torna
evidente entre os grupos de filhos de Deus – fará do maligno um lutador mais difícil.
Ele, Satanás, está furioso por causa desta Missão. E, aqueles que duvidam da Minha
Palavra, que vos é dada neste momento, sabei isto.
Apenas a Minha Palavra pode provocar tal ultraje, mesmo entre aqueles que acreditam
em Mim e seguem os Meus Ensinamentos. Nenhum de vós é imune a ataques. Vós,
Meus preciosos seguidores, chegareis a receber por fim ataques de línguas perversas,
contra Mim. Vós sereis cuspidos, gozados e ridicularizados. Vós sereis acusados de
conspirar contra a Minha Própria Igreja, mas o vosso único crime será o de defender a
Verdade. Aqueles que defenderam a Palavra de Deus e que se recusaram a desviar-se
da Verdade sofreram sempre nas mãos daqueles que se colocaram como os mais
escolhidos dos representantes de Deus, antes dessas pobres almas que realmente Me
amavam.
Há uma diferença entre aqueles que dizem que são mais bem informados e, portanto,
dignos de julgar os outros em Meu Nome, e aqueles que simplesmente Me amam. Vós
só podeis erguer-vos e declarar o vosso amor por Mim, se seguirdes o Meu Exemplo. Eu
nunca diria que um homem é melhor do que o outro - pois todos vós sois pecadores.
Porém, Eu nunca aceitaria que aqueles que possam saber tudo que há para saber
acerca de Mim, declarassem a sua superioridade sobre os outros. Aqueles que dizem
que Me conhecem e insultam os outros em Meu Nome realmente não Me conhecem de
todo.
O diabo enche as almas com o ego, o orgulho e a raiva. Estas são as três características
pelas quais vós sabereis que ele está presente numa alma, quando ele tenta silenciar
outras almas que proclamam a Verdade de Deus. Como essas almas sofrerão,
especialmente agora, quando esta Missão, a mais esperada, está a ser vivida entre vós.
Cada um de vós que responda ao Meu Chamamento terá que enfrentar o abuso e a
ridicularização pública, o que vos deixará sem respiração - tão perversa será a
emanação do ódio. Eu quero que 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 que foi planeado ao longo de muito tempo. Não
pode haver vitória para a besta, mas ele sabe como Eu sofro quando ele arrebata as
almas de Mim. Não permitais que essa interferência vos cegue para a Verdade.
A Verdade salvará a vossa alma, e quando espalhais a Verdade Ela trar-Me-á mais
almas. Desta forma Eu derrotarei a besta. Vós estareis protegidos de todos os males,
mas sofrereis a indignidade de serdes tomados por tolos. E tudo porque vós Me amais.
O vosso Jesus.

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

destemidos. O seu amor por Mim vencerá o trabalho do anticristo. A sua obediência a
Mim e a sua resposta à Minha Cruzada de Orações salvará bilhões de almas.
E então, o Meu Plano estará completo.
O vosso Jesus.

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

O resto dos Meus servos sagrados assinará um compromisso de
fidelidade com a nova religião mundial.
5 de Junho de 2013
Minha querida e amada filha, muitos dos Meus servos sagrados estão, por fim, a
responder ao Meu chamamento, embora isso seja para eles uma viagem solitária.

O seu dever é para com os seus superiores, pois Eu dei à Minha Igreja autoridade sobre
a Terra para se afirmar sobre todos os filhos de Deus. Eles, os Meus servos sagrados,
devem aderir a todas as instruções que lhe são dadas pela Minha Igreja, até o dia em
que os Meus sacramentos forem alterados. Então, o seu dever será para Comigo.
Aqueles dos Meus servos sagrados que não acreditais nas profecias preditas, pelas
quais a Minha Igreja na Terra será destruída a partir de dentro, precisais orar para que
Eu possa manter-vos fortes e leais aos Meus Ensinamentos, até o dia das trevas que
acabará com toda a Minha Presença nos Santos Tabernáculos em todo o mundo. Pois
quando isso acontecer, o vosso único dever será para Comigo, Jesus Cristo.
Não deixeis que os vossos corações vos perturbem, porque uma vez que vós apenas
proclamais a Verdade dos Meus Ensinamentos e administrais os Sacramentos da
maneira como vos foram ensinados, essa será a vossa Graça salvadora. Se, e quando,
vos for instruído para rejeitardes a Verdade da Minha Igreja na Terra, será então que
vós tereis de discernir.
Esse dia ainda não chegou, mas quando vos for pedido pelos de postos mais elevados
para rejeitardes a Sagrada Eucaristia, vós sabereis então que vos foi dada a Verdade.
Quando vos for pedido para aceitardes certas doutrinas, pelas quais, antes desse dia
chegar, sabereis nos vossos corações que nunca podereis ser perdoados por Mim, vós
ireis perceber a terrível realidade de destruição que a Igreja enfrenta.
Apenas os bravos e corajosos dentre vós se levantarão pela Verdade, quando tentarem
fazer-vos aceitar mentiras pagãs, permanecendo leais a Mim. Vós continuareis a
administrar os Sacramentos do Batismo, da Santa Comunhão, Confissão, Crisma,
Matrimônio e Extrema Unção.
O resto de meus servos sagrados assinará um compromisso de fidelidade para com a
nova religião mundial. Será então que vós sereis divididos em duas partes: aqueles que
seguem a Verdade; e aqueles que irão aceitar as leis que equivalem a apenas uma coisa,
a adulação de falsos deuses e a aceitação do pecado.
Muitos de vós já não Me honrareis. Se vós não permanecerdes leais a Mim e
alimentardes as Minhas ovelhas com mentiras, muitas estarão perdidas para Mim.
Porém, quando essas almas perceberem que foram enganadas, Eu mostrarei grande
Misericórdia. Vós, no entanto, que fostes ensinados para entender os Meus
Ensinamentos, para honrar a Minha Santa Palavra e administrar os Santíssimos
Sacramentos, trair-Me-eis...
O vosso Jesus.
Fonte original das mensagens (em inglês): http://www.thewarningsecondcoming.com/
Obs: Existem mensagens desta Obra na internet, traduzidas para o português de Portugal, que
não estão fiéis às originais ditadas pelo Céu; em conseqüência de falhas de revisão, algumas
inclusive apresentam erros teológicos. Portanto, muita vigilância para que uma Obra desta
magnitude e importância não venha a ser maculada.

“Por que te glorias de tua malícia, ó infame prepotente? Continuamente maquinas a
perdição; tua língua é afiada navalha, tecedora de enganos. Tu preferes o mal ao bem,
a mentira à lealdade. Só gostas de palavras perniciosas, ó língua pérfida! Por isso
Deus te destruirá, há de te excluir para sempre; Ele te expulsará de tua tenda, e te
extirpará da terra dos vivos. Vendo isso, tomados de medo, os justos zombarão de ti,
dizendo: ‘Eis o homem que não tomou Deus por protetor, mas esperou na multidão de
suas riquezas e se prevaleceu de seus próprios crimes. ’ Eu sou, porém, como a virente
oliveira na casa de Deus: confio na misericórdia de Deus para sempre. Louvar-vos-ei

eternamente pelo que fizestes e cantarei vosso nome na presença de vossos fiéis,
porque é bom.”
(Sl. 51, 3-11)
Texto enviado pelo internauta Marcelo Brandão, em 21/08/2013.
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