VATICANO DE FRANCISCO NA CONTRAMÃO DOS
SANTOS PADRES JOÃO PAULO II E BENTO XVI
“Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem, por não terem
cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Por isso, Deus lhes enviará um
poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Desse modo, serão julgados e
condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consentiram no mal.”
(2 Ts. 2, 10-12)

L’Osservatore Romano reabilita a Teologia da Libertação.
(04/09/2013)
No jornal, amplo espaço dedicado aos escritos do padre Gustavo Gutierrez, dominicano,
considerado o fundador da “corrente”.

”Com um Papa latino-americano, a teologia da libertação não podia
permanecer muito tempo nas sombras às quais foi relegada por alguns anos,
ao menos na Europa”.

Dom Müller e seu amigo, o guru-mor da Teologia da Libertação, Gustavo Gutierrez.

Essas palavras do Padre Ugo Sartorio enfatizam a iniciativa do L’Osservatore
Romano de dar amplo espaço, na edição de amanhã, a escritos do teólogo
peruano padre Gustavo Gutierrez, dominicano, considerado o fundador da
teologia da libertação.
O jornal da Santa Sé, que “reabilita”, assim, uma corrente teológica há muito
marginalizada pelos casos em que se mesclou com a ideologia marxista,
publicará excertos do livro de Gutierrez «Dalla parte dei poveri. Teologia della
liberazione, teologia della Chiesa» (Editrice Missionaria Italiana) ["Da parte
dos pobres. Teologia da libertação, teologia da Igreja"], dedicados aos pobres
como “preferidos de Deus” e contra o “neoliberalismo econômico” e a
“desumanização da economia”.
“A contribuição de Gustavo Gutierrez tornou evidente uma coisa para nós aqui
na Europa — sublinha Dom Gerhard Ludwig Müller, prefeito da Congregação

para a Doutrina da Fé e admirador do teólogo peruano –, a saber: a injustiça
no mundo é um fator que permanece e que somente pode ser superado com a
disponibilidade de todos os homens de voltar o olhar para Cristo”.
Por Vatican Insider | Tradução e Fonte: Fratres in Unum.com

***
“Assim como houve entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre
vós falsos doutores, que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Eles,
renegando assim o Senhor que os resgatou, atrairão sobre si uma ruína
repentina. Muitos os seguirão em suas desordens e serão deste modo a causa
de o caminho da verdade ser caluniado. Movidos por cobiça, eles vos hão de
explorar por palavras cheias de astúcia. Há muito tempo a condenação os
ameaça, e a sua ruína não dorme.”
(2Pd. 2, 1-3)
***
Nos últimos anos de sua missão à frente da Igreja, já debilitado pela
idade, pela doença, e com pouca capacidade de reação, o Papa João Paulo II
viu crescer, não só no Vaticano, mas na Igreja de todo o mundo, movimentos
“modernizantes” que sonhavam (e agora se tornam realidade com o aval e
incentivo de Francisco e sua turma...) em escancarar as portas da Casa de
DEUS para que o mundo A invadisse (já A invade...) com suas modas
inconseqüentes e maculantes, ou seja, sepultando Sua Doutrina, Dogmas,
Tradição, Liturgia, sacralidade e respeito.
Sendo mais claro: se assim ocorresse (e já começou a acontecer há
tempos... Agora, “apenas” agrava-se...), romper-se-ia a união existente com
os Céus, pois ao extinguir-se a espiritualidade, a sacralidade e o autêntico
Santo Sacrifício na Igreja interromper-se-ia também a verticalidade tão
claramente exposta na teologia do crucifixo: o SENHOR que se doa totalmente
de braços abertos (notem: no “crucifixo” que Francisco leva ao pescoço, NSJC
está de braços fechados...), para acolher a humanidade e conduzi-la ao PAI.
Sem a renovação do Sacrifício Perpétuo (a santa Liturgia devassada...
“Missas” Afro, Crioula, Sertaneja...), não haveria mais o verdadeiro
catolicismo, não haveria mais salvação, através de uma igreja que teria se
tornado vazia. E já, nos dias de hoje, alguns eclesiásticos começam a propor,
inclusive, a substituição da Santa Missa por “cultos ecumênicos”...
Como podem tão facilmente deixar-se cegar por satanás? Com essa
heresia visam agradar a quem? Certamente ao mundo e suas modas, ao
próprio orgulho e vaidade (sedentos de destaque/fama/mídia...), aos inimigos
milenares da Igreja e principalmente ao inimigo das almas. Isso tem um
nome: apostasia. (2Ts. 2, 3)
Quando assumiu como legítimo sucessor de São Pedro, o Papa Bento XVI
de tudo isso sabia, e, vendo o descalabro avolumar-se, tratou rapidamente de
agir/reagir para coibir e corrigir os terríveis excessos que os modernistas,
ecumenistas e “teólogos da libertação”, na calada da noite, implantavam.
Esses, por sua vez, ao identificarem a ação saneadora do Papa, revoltaram-se
e iniciaram um processo gradual e capcioso de rebeldia, desobediência e

boicote às decisões daquele (e ainda) ungido e, portanto, inspirado por DEUS;
e após sete sofridos e perseguidos anos de Papado o obrigaram a renunciar!
Quem foi o rebelde desde o princípio dos tempos? E qual deverá ser então
o espírito que os inspirou e inspira?
Definitivamente não nos iludamos, não existem zonas neutras, nem de
conforto e isenção espiritual, muito menos três caminhos, são apenas dois: ou
você está sob a ação do ESPÍRITO SANTO, sendo obediente e fiel ao santo
Evangelho de JESUS, à Tradição e a Doutrina da Igreja, ou você está sob a
ação do espírito das trevas, do mentiroso e rebelde; o mundano.
O trágico é que essa rebeldia secularista/apóstata e solapadora dos
alicerces da Igreja de CRISTO, a única instituída por ELE (Mt. 16,18), infiltrouse e espalhou-se hipócritamente no escondimento, fora do alcance dos olhos e
consciência dos simples, humildes e desavisados durante as últimas cinco
décadas...
No entanto, agora, com Francisco, seus padrinhos Martini, Sodano, Kasper
e tantos outros, tais como, seus auxiliares Maradiaga e Müller conduziram a
igreja ao terrível rompimento espiritual com os Céus (pois a Palavra e os
Desígnios do ALTÍSSIMO são santos, não se unem e muito menos dão vazão à
farsa, ao boicote e a expulsão de um Ungido do TODO PODEROSO... Em
hipótese alguma...), cancelando, tornando sem efeito a maravilhosa promessa
do Senhor JESUS revelada a São Pedro, e tão nitidamente exposta em São
Mateus 16, 19. Esse sim um verdadeiro e terrível crime hediondo, um crime de
lesa-almas.
Portanto, em quem acreditaremos (e a quem seguiremos): em Nosso
Senhor JESUS CRISTO, Seu santo Evangelho, nos santos Apóstolos, nos santos
Mártires, nos santos Papas, nos santos Doutores, na Doutrina bi-milenar da
Igreja, em seus Dogmas, em sua Tradição, nos exemplos dos Papas João Paulo
II, Bento XVI e nos alertas de Nossa SENHORA em Suas autênticas Aparições?
Ou nos rebeldes, cismáticos e traidores, sedentos de poder temporal, que
capitularam ao mundo com suas pregações modernistas (que valorizam
modas, confortos e facilidades), ecumenistas (a “religião” mundial única da
nova ordem mundial iluminatti que prega todas as crenças como equivalentes
e condutoras a DEUS...) e de alianças pretas (a teologia da escravidão e da
perdição!), despida totalmente de espiritualidade; apenas politiqueirorevolucionária, socialista e humanista?
O PAI franqueou-nos Seu Santo ESPÍRITO, concedeu-nos consciência para
discernirmos entre o bem e o mal, e o livre arbítrio para escolhermos o
caminho (a verdade e a vida...) e o exemplo a seguir: a espiritualidade
amorosa pregada e praticada por Nosso Senhor JESUS CRISTO ou a
politicagem-revolucionária do ódio, explicitada pelo bandido Barrabás?
Acordem, irmãos, o tempo urge... Pois as feras já rugem...
Meditem na parábola das virgens prudentes/imprudentes, pois são nossas
almas que estão em jogo... Ou para a eternidade junto ao Amor de DEUS ou
para sempre escravizadas pelo ódio de satanás!
A decisão será de cada um de nós... E a conseqüência também...
***
Mensagem de Nosso Senhor JESUS CRISTO sobre a Teologia da
Libertação (Os Alianças Preta, seguidores de Leonardo Boff ) em 11 de
abril de 1994 a uma consagrada (freira) no Brasil. Por motivo de
perseguição religiosa seu nome e da Congregação foram preservados .
(Extraído do Livro: “ Mensagem da Misericórdia Infinita”)

Jesus falou:
“A aliança preta é considerada por Mim como uma bandeira do inferno ,
porque une Padres, Religiosos e também leigos num empreendimento
que não dimana da missão da Igreja. Essa corrente torna os meus
sacerdotes e religiosos vazios de fé e de amor, do verdadeiro amor que
emana do Meu Coração. O Pai é Amor! Eu e o Pai somos Um. Eles não
amam os pobres como Eu os amei. São just iceiros sociais, políticos...”
A freira pergunta:
Jesus, mas eles lutam pela causa dos pobres, eles defendem os pobres,
os miseráveis que não têm casa, não têm nada para comer, não têm o
que vestir. A pobreza no Brasil está terrível. Não é isto que eles
defendem?
Jesus responde:
“Não! Eles são homens políticos, não são cristãos, não partilham
Comigo, sua política não é cristã. Eu não preguei, não ensinei política,
não fiz política. Não fui político como eles querem que seja. Eu amei os
pobres como filhos de Deus, como Meus irmãos. Minha defesa dos
pobres era a expressão do amor ao Pai que via neles a imagem do
Filho.
E agora a resposta que dou aos Meus filhos prediletos: Quem inventou
esta aliança de madeira queimada para ser símbolo da luta solidária
pelos pobres, não está vinculado a Mim, suas idéias são sementes de
filosofias vãs, filosofias anticristãs; não são idéias de um discípulo
inspirado pelo Espírito Santo.
Ele formou uma aliança com outros, e vão envolvendo presas fáceis
entre sacerdotes, seminaristas e religiosos. A intenção parece boa,
mas na realidade é tática do inimigo. Observa a vida espiritual de
todos que penetram na espiritualidade da aliança queimada em favor
dos pobres. São homens e mulheres vazios de fé e amor, vivem no ódio
e rancor contra todos que não aderem as suas idéias. São mornos no
sentido da verdadeira fé e do verdadeiro amor. São quentes, ardentes,
vibrantes em tudo o que se refere a política, no sentido da vida
engajada na política.
Eles querem dar tudo pelos pobres, mas nem sempre dão de si, nem
sempre são exemplos de amor e abnegação. Consideram só a pobreza
material, não sabem valorizar a verdadeira pobreza evangélica como
Eu a vivi. Eles não amam os pobres, amam um a idéia, uma filosofia,
uma ideologia. Pobres de bens materiais sempre irão existir, mas
precisam distinguir entre pobreza e miséria. A pobreza deve ser
evangelizada e a miséria acabada.
Quem sou Eu para eles? Um Cristo político que viveu e morreu por
causa de um sistema político corrupto... Não! Eu vivi e morri somente
para glorificar ao Pai. Os políticos do Meu tempo levaram -Me à Cruz,
porque Minhas atitudes abalavam seu prestígio perante o povo. Eu não
Me envolvia com suas tramas de mentiras e falsidades, fui pregado na
Cruz justamente por não ser o Messias político que eles esperavam,
porque Minhas atitudes e palavras eram o oposto de suas vidas
afastadas de Deus. Eles, os que Me levaram à Cruz, não eram de Deus,

eram homens políticos inspirados pelo inimigo; suas almas, suas
mentes estavam mergulhadas no reino das trevas, por isso não podiam
ver a Luz que Eu trazia. Levaram-Me à Cruz por causa da política ;
preferiram César a Mim.
Filha, quem inventou essa Aliança da madeira queimada quer formar
uma nova Igreja, um novo reino onde Eu Sou apenas o Político, e não o
Filho de Deus, o Verbo Encarnado que veio à T erra para realizar a
Salvação e libertação do homem; para valorizar e elevar os homens e
as mulheres como filhos de Deus. Eu não aceito esse reino e essa
igreja que eles querem estabelecer em Meu Nome. A Minha Igreja é o
Reino do Pai, é a Igreja da Graça, é a do Amor, é a Ig reja do pobre
como Eu fui pobre; é a Igreja dos pobres.
Pobres não só de bens materiais, mas das coisas do mundo qu e
vinculam o homem aos bens da Terra e o afastam das coisas
espirituais. É verdadeiramente pobre quem se desprende de tudo e
vive no amor e para o amor. Os cristãos deveriam ver e ouvir isto no
exemplo de vida e nas palavras dos Padres e Religiosos. Mas onde
estão eles? O que fazem? São profetas do novo tempo para derrubar
estruturas.
Eu não aceito seus ensinamentos, não aceito seu movimento de
pobreza. Eu gostaria que eles ensinassem aos pobres o verdadeiro
sentido da pobreza, que ensinassem aos pobres a viverem uma vida
digna e honesta como filhos de Deus. E u gostaria que eles ajudassem
os pobres a vencer a miséria. Mas em tudo isto Eu gostaria que eles
não fossem homens da política, mas sacerdotes do Senhor, revestidos
da graça sacerdotal. Eu gostaria que eles olhassem para Mim e
aprendessem o que é pobreza.
Nasci pobre e vivi como pobre entre os pobres. Despojei-Me de toda a
glória para estar como Homem entre os homens, a fim de conquistá -los
para o Reino do Pai. Fui Homem entre os homens para ensinar a todos
o caminho de volta ao Pai. Por isso fui Homem de oração e de
mortificação. Leiam, meditem as páginas do Evangelho. Nos M eus
evangelistas cada pessoa poderá encontrar-Me Vivo e aprender Comigo
o que significa amar a Deus e aos pobres ; e viver por eles na Igreja. A
Igreja é para Mim o Reino do Pai na T erra, e para pertencer a este
Reino não é preciso usar uma aliança preta.
Por que digo que ela é preta? Porque é uma aliança de madeira
queimada, escura... No Meu Reino deve haver luz, a luz que se inflama
na Minha Luz.
Uma aliança escura forjada nas trevas não tem parte Comigo, não tem
a minha bênção.
Reza por eles, reza por todos que se envolvem com as trevas.
Muitos foram e estão sendo enganados.
Reza pelo discernimento, reza para que a Luz do Espírito Santo atinja
suas mentes, seus corações. Reza por eles.”

Fonte: http://www.ultimasmisericordias.co m.br/Pagina/3704/OS -ALIANCA-PRETA-Mensagem-deJesus-sobre -a-Teologia-da-Libertacao -de-Leonardo-Boff

***
As mensagens à 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)

O plano para destruir a Igreja Católica, a partir de dentro, de
suas próprias fileiras, já está em andamento
12 de Janeiro de 2013
Minha querida e amada filha, este é o momento da próxima fase do Meu plano para
preparar o mundo para uma Nova Época, o Novo Paraíso, o Reino prometido por Mim,
o Filho do Homem.
O Meu exército deve agora reunir e unir-se como um, em oração, porque a batalha
pelas almas intensificou-se agora. Os planos do grupo do mal, à escala global, para
legitimar guerras e assassinatos através da eutanásia e do aborto, estão a juntar
forças.
O plano para destruir a Igreja Católica, a partir de dentro de suas próprias fileiras, já
está em andamento. Essas almas, em posições de poder, especialmente dentro das
Igrejas Cristãs, que toleram o pecado e tentam legislar em seu favor, sabei isto. Vós
sofrereis terrivelmente. A Mão de Meu Pai intervirá e destruirá o vosso plano.
Cada homem e mulher que tente fazer leis contra a vontade de Deus, terá que
enfrentar um terrível castigo. Não só eles serão abatidos, como as suas próprias
nações serão também castigadas.
Muito já sofreu o Meu Pai. Ele não mais tolerará tais interferências na Sua Criação. A
Terra será abalada e nenhum homem deixará de notar.
Quanta maldade existe. E que astúcia está a ser usada, pela qual estão a ser
introduzidas terríveis abominações pela humanidade, que insulto a Deus. Por esses
actos, o homem terá que enfrentar a Ira do Meu Pai. Oração, e muita, pode deter esta
maldade. E foi por causa das vossas orações que as Intervenções Divinas para punir a

humanidade foram adiadas. Agora, essas nações, cujos governantes são movidos pelo
espírito do mal, serão eliminadas.
Meus amados seguidores, vós sofrereis muito quando testemunhardes os atos de
desobediência contra as Leis de Deus. Vós deveis continuar a rezar para mitigar as
punições do Meu Pai.
Agora, vós deveis por de pé tantos grupos de oração para a Minha Cruzada de Orações
quanto possível em cada nação. Fazendo isso, vós reprimireis o trabalho do grupo do
mal.
A Minha paciência nunca se esgota, mas o homem será punido antes da Minha
Segunda Vinda pelos seus atos perversos. A punição foi adiada por algum tempo, mas
o Meu Pai permitirá transtornos ecológicos para purificar as almas.
Eis aqui uma importante Ladainha para ajudar a mitigar a punição do Meu Pai.
Oração Ladainha (4) para mitigar a punição de Deus Pai
Ó Deus, ó Altíssimo,
Nós imploramos a Vossa Misericórdia pelos pecados dos Vossos filhos.
Nós Vos agradecemos pela Dádiva da Terra.
Nós Vos agradecemos pelo Dom da vida humana.
Nós valorizamos o Dom da vida.
Nós defendemos o Dom da vida.
Nós Vos agradecemos pela Dádiva do Vosso Filho, Jesus Cristo.
Nós Vos agradecemos pelo Dom da Redenção.
Nós louvamos a Vossa Divindade.
Nós rendemo-nos completamente perante Vós, para que a Vossa Santa Vontade
possa ser cumprida, assim na terra como no Céu.
Nós Vos agradecemos pelo Dom da Iluminação da Consciência.
Nós Vos agradecemos pela promessa da vida eterna.
Nós louvamos o Novo Paraíso.
Nós Vos imploramos a salvação de todas as almas, incluindo aquelas que Vos
atormentam e as que estão perdidas para Vós.
Nós Vos agradecemos pelo amor que Vós mostrais por todos os Vossos filhos.
Nós Vos agradecemos pelo Dom da profecia.
Nós Vos agradecemos pelo Dom da oração.
Nós Vos pedimos que nos concedeis a paz e a salvação. Amém.

Minha filha, esta missão tornar-se-á ainda mais difícil, porque o ódio do homem
contra o homem se intensifica e os divide.
Os fiéis discípulos de Deus serão tentados a ceder aos pecados, os quais serão
disfarçados como leis de tolerância. Vós deveis resistir a qualquer tentativa de voltar
as costas à Verdade dos Meus Ensinamentos. Quando vós deixardes todos os vossos
problemas nas Minhas Santas Mãos, achareis esta Missão de salvar almas muito mais
fácil.
O vosso Jesus.

A maçonaria infiltrou-se em Minha Igreja na Terra e, como
previsto, em breve o Cisma criará divisão e inquietação entre os
Meus
13 de Fevereiro de 2013
Minha querida e amada filha, neste momento há ira no Céu, quando a Coroa de
Espinhos desce para esmagar o Meu Corpo, a Igreja Católica na Terra.
Esta profecia, que te foi dada com muito detalhe ao longo dos dois últimos anos, está a
acontecer. Agora, que as Minhas outras Revelações serão realizadas em breve, muito
poucos dos Meus servos sagrados serão capazes de ignorar os Meus Apelos à raça
humana neste terrível momento do vosso tempo.
Eles, o grupo dos ímpios, começaram a sua campanha para afastar a terra da Verdade
dos Meus Ensinamentos. O Meu Santo Vigário foi forçado a esta ação e, em
consequência, sofrerá muito. A maçonaria infiltrou-se na Minha Igreja na Terra e,
como previsto, em breve o cisma criará divisão e inquietação entre os Meus servos
fiéis.
Muitos não têm idéia do engano com que estão a ser confrontados. Eles também não
sabem que o fundamento da Minha Igreja, a Igreja Católica, foi esmagado até ficar em
pó. Em seu lugar erguer-se-á a abominação, e Eu intervirei e enviarei sinais para
avisar todas as almas sobre a importância de orarem, para que possam discernir entre
a Verdade e a ficção.
Não é o colapso da Igreja Católica, que em breve se tornará evidente, que dividirá o
mundo. Será o seu envolvimento na criação de uma Igreja do Novo Mundo, uma
religião mundial que introduzirá o paganismo e a idolatria.
O falso profeta organizou bem, e sua hora está a chegar. Em colaboração com o
anticristo, eles colocarão o mundo de joelhos. Não será a Deus que eles prestarão
homenagem, será à besta.
Eu exorto a todos os Meus discípulos, Meus seguidores Cristãos em todos os lugares,
para manterem a calma. Rezai pela paz e permiti-Me, ao vosso Jesus, para vos
orientar neste momento.
Eu apelo a todos os Meus cardeais, aos Meus bispos e aos Meus servos sagrados, para
unirdes os vossos rebanhos e permanecerdes fiéis aos Meus Ensinamentos. Prestai
atenção ao que sereis solicitados a pregar, pois isso mudará. As vossas homilias serão
concebidas e escritas para um mundo secular e não terão substância.
Numa proposta, para ser vista como modernizadora da Igreja Católica, pois assim vos
será apresentada - a promoção de tudo, incluído as congregações - todas as religiões
serão fundidas numa só, a chamada Igreja Cristã Unificada. Todos os sinais exteriores
podem, a princípio, parecer os mesmos, mas isso é o que se quer que vejais.

Lentamente, vós não reconhecereis mais a Minha Sagrada Escritura, quando as novas
palavras, frases e novos formatos de apresentação dos Sacramentos forem colocados
diante de vós.
Haverá pânico entre os leais sacerdotes conservadores, que ficarão alarmados com o
novo formato moderno que a Igreja adotará; quando for relançado um novo tipo
alternativo de Igreja moderna.
Será através da rede da maçonaria, que está infiltrada em todos os cantos da Igreja
Católica, nos governos e nos meios de comunicação, que essa abominação será
apresentada como uma grande inovação.
Isso é o princípio do fim. A Minha presença será discretamente banida no novo
cerimonial das Missas.
Toda a pompa e cerimônia disfarçarão um tabernáculo vazio da Minha Divina
Presença, o que não será mais permitido por Meu Pai.
Vós deveis permanecer unidos e, se sois católicos, continuai a frequentar a Missa
diária e a Sagrada Comunhão. Todos os cristãos devem saber que, também vós, sereis
atraídos para a Religião do Novo Mundo, organizada por nações que estão em
conspiração com os traidores da Minha Igreja Católica. Eles querem criar um
secularismo humanístico, de fachada; uma fachada que disfarça o mal que vão
promover de forma sutil.
A batalha começou, mas vós, Meus amados seguidores, sois mais fortes do que
pensais. Eu Estou aqui, sempre. Eu preparei-vos bem. Vós deveis, para sobreviver,
dizer esta Cruzada de Oração.
Cruzada de Oração: (100) Para a sobrevivência do Cristianismo
Ó querido Jesus, nós Vos pedimos a capacidade para sobreviver às provações que
enfrentamos, agora que o último Verdadeiro Papa termina a sua Missão para Vós,
ajudai-nos a suportar os terríveis abusos que agora teremos que enfrentar devido ao
colapso da Igreja, tal como a conhecíamos.
Nunca nos deixeis desviar da Verdade da Vossa Divina Palavra.
Ajudai-nos a permanecer em silêncio quando os ataques forem colocados sobre os
nossos ombros para nos levarem a virar-Vos as costas e aos Sacramentos que Vós
destes ao mundo.
Cobri o Vosso Exército com o poderoso Amor de que nós precisamos, como um
escudo, para nos proteger contra o falso profeta e o anticristo.
Ajudai a Vossa Igreja na terra a espalhar-se e multiplicar-se, para poder aderir à
Verdade e para Vos ajudar a conduzir os nossos irmãos e irmãs no Caminho da
Verdade, para nos prepararmos, de forma adequada, para a Vossa Segunda Vinda.
Amém.
Não vos lamenteis, Meus seguidores. Tudo está nas Minhas Sagradas Mãos. Sede
pacientes. Não vos desculpeis por qualquer das vossas ações em Meu Nome, pois
quando o fazeis defendeis a Minha Palavra, porque tudo que vós precisais de fazer é
proclamar a Minha Palavra.
O vosso Jesus.

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

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

17 de Março de 2013

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

Camada sobre camada, os seus intentos malignos tornar-se-ão
claros, porque eles tropeçam neles próprios
19 de Março de 2013
Minha querida e amada filha, a Minha Santa Palavra espalha-se neste momento como
um forte vento, em todo o mundo, através destas Mensagens.
Muitos ouvirão a Minha Voz, quer o desejem ou não, pois ela soará como um forte
trovão antes da tempestade. Alguns irão reconhecer o Espírito Santo enquanto ele

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

Em breve o Meu Amado Papa Bento XVI orientará os filhos de
Deus a partir do seu lugar de exílio
Sexta-Feira Santa, 29 de Março de 2013; 20:45 hs. (mensagem 2)
Minha querida e amada filha, hoje será feita história. Embora a Minha Paixão esteja a
ser comemorada, ela representará, na verdade, a Crucificação da Igreja Católica.
Nos dias que antecederam a Minha traição, no Meu Tempo na Terra, os sacerdotes do
dia lutaram de todas as maneiras que podiam para tentar provar que Eu era culpado
de heresia.

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

Hoje a Minha Igreja na Terra será Crucificada. Hoje marca o
início das mudanças
Sexta-Feira Santa, 29 de Março de 2013; 12:15 hs (mensagem 1)
Minha querida e amada filha, hoje a Minha Igreja na Terra será Crucificada.
Hoje, marca o início das mudanças, que serão rápidas e virão para mudar a face da
Igreja Católica no mundo.

Na sua esteira virá a fusão de todas as doutrinas, o que será visto em cada sinal
público, e deliberadamente demonstrado para dar testemunho público.
Vede agora como tudo o que Eu vos disse virá a luz. Eu desafio, esses entre vós, a negar
a horrível verdade quando sois forçados a engolir uma mentira.
Vós, Meus seguidores, deveis proteger os Meus sacramentos e estar vigilantes. Vós,
Meus servos sagrados, sereis em breve colocados à prova porque a Minha Divindade
será desafiada. As Leis de Deus serão adaptadas e, logo que a Minha Eucaristia for
adulterada, a Mão de Deus descerá com tanta força que vós ireis saber, de imediato,
que estas Mensagens vêm do Céu.
A Minha tristeza tornar-se-á a vossa tristeza. A vossa aflição, pelo vosso conhecimento
da Verdade, tornará impossível que vós aceiteis os sacrilégios que sereis instruídos
para abraçar.
Mesmo assim, se vós não aceitardes a Minha profeta e as Palavras que Eu lhe dou, Eu
ainda vos darei tempo. Pois muito em breve sereis convidados a renovar os vossos
votos pelos líderes entre vós. Ser-vos-á solicitado que penhoreis a vossa vida, através
de testemunho sob juramento, às leis do paganismo. Se fizerdes isso, vós ficareis sob a
influência do maligno e ireis batalhar contra Deus.
Vós deveis perseverar e permanecer-Me fiéis e deveis pedir-Me orientação quando o
homem que se senta na Cadeira de Pedro, que se recusa a seguir os seus passos ou a
usar os seus sapatos, destrói a vossa fidelidade a Deus.
Como vós testemunhais agora a Crucificação da Minha Igreja na Terra, Eu vou
chamar-vos para proclamardes a Verdade de Deus. Eu vou continuar a chamar-vos
para vos proteger. Eu assegurarei que a Minha Igreja, aqueles que aderem aos Meus
Ensinamentos, aos Meus Sacramentos e à Palavra de Deus, viva através do
remanescente, que nunca desertará de Mim.
Haverá aqueles, dentre vós, que hoje Me trairão. Outros de vós, dentro em breve, vão
denunciar os Meus Sacramentos, pois vós ficareis demasiado fracos para defender a
Palavra de Deus. Aqueles de vós que já suspeitam da verdade e que tentam espalhar a
Minha Palavra sofrerão, porque vós não tereis coragem de vos levantar pela Verdade.
No entanto, ainda permanecereis fiéis a Mim, pois sabeis que não podeis viver sem o
Meu Amor.
Ouvi a Minha Voz. Inclinai a vossa cabeça cansada sobre o Meu Ombro e permiti-Me
envolver os Meus Braços em torno de vós neste momento. Eu sempre vos protegerei.
O vosso Jesus.

A Igreja Católica está agora prestes a entrar na pior perseguição
da sua história
13 de Abril de 2013
Minha querida e amada filha, Eu desejo encorajar a todos vós que acreditais em Mim e
nas Minhas Mensagens contidas neste livro – O Livro da Verdade.
Quando os homens Me seguem e se oferecem a Mim, eles devem emular todos os meus
traços. Isto quer dizer que eles devem amar a todos em Meu Nome e tratar cada
homem como ele esperaria ser tratado. Contudo, quando realmente vos abandonais
aos Meus Cuidados, vós sofrereis por isso. Vós sereis tratados com crueldade, e serão
feitas todas as tentativas para lançar o desprezo sobre vós.

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

A Torre de Babel será erguida mais uma vez, e apresentada como
um templo de Deus
21 de Abril de 2013
Minha querida e amada filha, quem pode negar a Minha morte na cruz? Quem pode
negar que Eu dei a Minha Vida para que a Verdade salvasse os pecadores em toda a
parte? Então, quem dentre vós, quando chegar o momento, negará a Verdade da
Minha Igreja na terra, quando for feita em pedaços, pedra por pedra?
Foi-vos dada a Verdade. Vós sabeis os Meus Ensinamentos. Então, vós conhecereis a
Minha Igreja pelos Meus Ensinamentos. A Minha Igreja na Terra é a Minha
Verdadeira Igreja na Terra, é o Meu Corpo. Portanto, se um homem dentre vós flagela
o Meu Corpo, a seguir reinventa os Meus Ensinamentos e depois apresenta-vos
mentiras, negar-Me-eis vós, então?
Eu, Jesus Cristo, não digo isso para vos dividir. Eu digo-vos estas coisas para que vós
honreis os Meus Ensinamentos, defendais os Santos Sacramentos e permaneçais
firmes para a Verdade. Nenhum homem na terra pode mudar os Ensinamentos da
Minha Igreja. Nenhum homem. A ninguém, dentre vós, foi dada autoridade para

declarar novas doutrinas e apresentá-las como Minhas. No entanto muitos, dentre
vós, negar-Me-ão por negarem a Verdade que vos foi dada há 2.000 anos. Tal é a vossa
falha no conhecimento das coisas sagradas, que sereis ignorantes das novas leis, as
quais blasfemarão contra Mim, quando forem introduzidas na Minha Igreja na Terra.
Assim como era antes a Torre de Babel será erguida mais uma vez e apresentada como
um templo de Deus. Ela será localizada em Roma e contará com o novo símbolo da
nova religião mundial. Esse símbolo será visto no telhado, na entrada, e terá primazia
sobre o altar, lá dentro. O Meu precioso Tabernáculo em ouro, profanado em toda a
sua Glória, será posto no centro do altar para que todos o possam ver. Este insulto
significa que a besta terá a porta aberta para invadir o Meu Tabernáculo. A Minha
Presença, nesse momento, desaparecerá.
Milhões de pessoas – muitas das quais não sabem o significado dessa abominação –
farão tudo o que lhes for pedido e rezarão diante da besta. Novas vestes, com
emblemas em ouro, que terão a aparência de batinas humildes, serão usadas por
aqueles que servem nesse chamado templo. O emblema de ouro, que será apresentado
de uma forma descarada, será o símbolo da nova religião mundial.
As Cruzes vão desaparecer. O Meu Crucifixo não será visto em lugar algum, então,
onde Ele for visto, em alguns locais públicos, as pessoas serão obrigadas por lei a
derrubá-lo.
A nova torre, que honrará Satanás, será replicada em muitos países e, em seguida,
será conhecida a segunda parte da fraude. A existência do inferno será declarada
publicamente, pela igreja, como não tendo sentido. As pessoas vão ser embaladas com
uma falsa sensação de segurança quando esta mentira descarada for aceita por todas
as igrejas. Será argumentado que Deus nunca permitiria que um tal lugar existisse.
Que Ele ama a todos e que a existência do inferno foi espalhada por fanáticos
religiosos ao longo dos séculos. E, assim, as pessoas perdoarão até mesmo a existência
do pecado mortal. O pecado será tão amplamente aceito que as pessoas deixarão de
rezar ou de pedir Misericórdia, pois não será a Deus que eles manifestarão apreço;
será à besta que eles entregarão as suas almas, e cada passo da sua jornada será
cuidadosamente orquestrado pelos inimigos de Deus.
O vosso Jesus.

A visão, aparentemente autêntica, que eles apresentarão será
vista como uma nova forma de Catolicismo
3 de Maio de 2013
Minha querida e amada filha, o plano diabólico para destruir a Igreja Católica à partir
de dentro já está a ter lugar. Tudo o que é sagrado para Deus será posto de lado, e os
chefes da recém-renovada igreja moderna, que em breve será apresentada para todos
verem, será liberal na sua visão; mas ela será inimiga da Verdade.
A visão aparentemente autêntica que eles apresentarão, será vista como uma nova
forma de Catolicismo. Muitos Cristãos dirão: o que tem isso a ver comigo? Quando a
Minha Igreja, fundada pelo Meu apóstolo Pedro, é desmontada desta forma, isso
afetará todos aqueles que Me seguem. Quando a Minha Palavra e os Meus
Ensinamentos são postos de lado, e depois se fazem aceitáveis para as necessidades
egoístas do homem, mesmo que sejam mentiras, elas serão com o tempo consideradas
como a Verdade.
As mentiras apresentadas ao mundo por causa da infestação diabólica serão tratadas
por todas as Igrejas Cristãs como sendo aceitáveis aos seus olhos. Nenhuma Igreja

Cristã escapará a esse ataque, um ataque que foi deliberadamente e cuidadosamente
planejado há mais de um século.
Não cometais o erro: quando a Minha Palavra for adulterada, a Verdade será posta de
lado. As mentiras infestam a alma. Quando isso acontece as pessoas,
inconscientemente, seguirão por um caminho que vai acabar em desespero. Peço a
todos vos que Me ouvis agora, para vos manterdes focados na Verdade, em todos os
momentos. Vós não deveis aceitar quaisquer mudanças a que sejais solicitados a
aceitar, como parte de uma nova igreja, porque isso não vem de Mim.
O vosso Jesus.

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

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.

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.

Mãe da Salvação: O último segredo de Fátima não foi revelado,
tão terrível ele era
22 de Julho de 2013

Minha filha, o logro que o mundo enfrenta será tão difícil de discernir que somente
aqueles que se entregam a Deus, e colocam toda a sua confiança no meu Filho, serão
capazes de suportar as provações que estão pela frente.
Eu dei ao mundo as profecias, em 1917, mas o último segredo de Fátima não foi
revelado, tão terrível ele era para os que estão dentro da Igreja Católica.
O último segredo de Fátima ainda permanece desconhecido para os filhos de Deus,
embora Eu vos tenha revelado parte dele em 26 de Janeiro de 2012. Muito poucos
dentro da Igreja privaram com ele. Agora, a próxima parte do último segredo de
Fátima deve ser revelado, para que eu possa avisar a humanidade sobre as
consequências de ignorar a minha intervenção para ajudar a salvar almas.
A Igreja tem sido infestada, a partir do seu interior, por inimigos de Deus. Eles - e há
vinte deles que a controlam de dentro - criaram o maior logro. Eles elegeram um
homem, que não é de Deus, como Santo Padre, concordando que a Coroa de Pedro
fosse cuidadosamente removida.
Os detalhes, que eu revelei, são de que haveria dois homens usando a Coroa de Pedro,
no fim dos tempos. Um vai sofrer por causa das mentiras que foram criadas para o
desacreditar e que o tornarão um prisioneiro virtual. O outro, eleito, trará a
destruição, não só da Igreja Católica mas de todas as igrejas que honram o meu Pai e
que aceitam os Ensinamentos do meu Filho, Jesus Cristo, o Salvador do Mundo.
Só pode haver um chefe da Igreja na Terra, autorizado pelo meu Filho, que deve
permanecer como Papa até a sua morte. Qualquer outro que reivindique sentar-se na
Cadeira de Pedro é um impostor. Este logro tem um propósito, virar as almas para
Lúcifer, e há pouco tempo para essas almas, que não estão avisadas, serem salvas.
Filhos, vós só precisais agora de atender a um aviso. Não vos desvieis dos
Ensinamentos do meu Filho. Questionai cada nova doutrina que vos possa ser
apresentada e que professe vir da Igreja do meu Filho na Terra. A Verdade é simples.
Ela nunca muda. O Legado do meu Filho é muito claro. Não permitais a ninguém que
obscureça o vosso julgamento.
Portanto, as profecias de Fátima farão sentido. Tudo está agora a ter lugar num
mundo descrente, mas infelizmente poucos vão entender até que seja tarde demais.
Rezai, rezai, rezai o meu Santíssimo Rosário, tão frequentemente quanto possível,
todos os dias, a fim de diluir o efeito do mal que vos rodeia.
A vossa amada Mãe; Mãe da Salvação.

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.

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

Eu Estou a dizer-vos a Verdade, agora, portanto é vos dado tempo suficiente para vos
preparardes para esse dia, que já não está longe.
O vosso Jesus.
***
NOTA: Para entender melhor a gravidade do que aqui apresentamos, não deixe
de ler neste site www.mariamaedaigreja.net o texto “Os alianças preta
desobedecem a dois Papas”, onde é apresentado o documento papal aprovado
pelo Papa João Paulo II e o Cardeal Ratzinger (Papa Bento XVI), e que alerta
sobre os graves equívocos dessa pseudoteologia…

Texto enviado pelo interna uta Marcelo Brandão, em 05/09/2013.

