O SEGREDO DE MARIA

(Mensagens extraídas da Obra Testemunhas da Cruz)
EU VENHO REVELAR-VOS O SEGREDO DE MARIA
23 de Junho de 2003
Vigília da Natividade de S. João Batista
"J.N.S.R.":
Meu Deus, o que Vós quereis e não o que eu quero.
JESUS:
Vais escrever o que Eu te dou hoje, no segredo de Meu Coração, que bate na Santíssima
Trindade de Amor.

Houve um tempo em que Deus desejou ardentemente unir-Se aos homens pecadores. Quis viver
com os da Terra, para lhes ensinar a verdadeira Vida em Deus; eles não eram dignos, como tão
pouco vós, os de hoje. Mas Deus, que é Amor e Perdão, queria dar-lhes a Sua Paz na Sua
Verdade, que é Vida e Caminho para a Vida Eterna, no Seu Reino, que não é deste mundo e que
lhes era ainda inacessível, por causa da Falta Original.
Minha filha, continua a escrever: Eu, o Filho de Deus e Deus Eu Mesmo, desci do Céu para Me
fazer Homem no meio dos homens, a fim de que o homem possa um dia ser divinizado e receber,
na Glória de Deus, o nome de filho de Deus, filho de Deus Pai, irmão de JESUS pela Santidade do
Espírito que une todos os seres humanos ao Verbo de Deus que Se fez Carne. Pelos Seus
desígnios, Meu Pai, cuja Bondade é infinita, tinha escolhido uma família da Terra. Ela mesma
devia abrigar uma filha Santa e Pura, duma Conceição Imaculada, para que Eu pudesse tomar
Carne n’Ela, tornar-Me homem, o Filho do Homem, conservando inteiramente a Minha divindade
de Filho de Deus.
Esta filha santa, que devia receber-Me, acabava de nascer de uma mulher até então estéril, Ana.
Para que sua filha nascesse de uma Conceição Imaculada, é que Ela não podia ser concebida de
um homem. São Joaquim foi Seu pai como São José foi o Meu.
Quando Eu te mandei para a Bretanha, a Saint Anne d'Auray foi justamente a Santa Ana que Eu
te mandei. Foi o próprio Deus que glorificou Santa Ana nesse lugar bendito; e foi a mãe de
MARIA que começou a instruir-te, delicadamente, para receberes hoje esta Mensagem que Eu te
dou.
Santa Ana, casada com São Joaquim, teve um verdadeiro matrimônio; eles amavam-se como
marido e mulher e a sua união foi consumada, nesta Terra. Se Eu te revelo hoje este Mistério,
guardado preciosamente no Coração de Minha Mãe Santíssima, é para tornar público, na Igreja,
o verdadeiro lugar de MARIA no Coração de Deus. Já não é possível esconder esta Verdade por
mais tempo.
Com efeito, Ela ocupa o primeiro lugar no Plano de Deus: Nova Terra, Novos Céus.
Ela é, na Verdade, a Imaculada Conceição.
Para que o seio de Ana pudesse trazer esta santa filha, o próprio Deus a purificou; e o seio de
Ana foi limpo da Falta Original. Deste modo, MARIA foi concebida sem pecado. E se a Sua
Conceição foi Imaculada, foi porque Ela não pôde ter sido concebida de um homem.
Santa Ana, estéril até então, foi preparada para receber a Toda - Pura, concebida do Espírito
Santo que é Deus. A diferença da Minha Conceição Divina, é que Eu nasci de uma Virgem, e
MARIA nasceu de Ana, que não era virgem.
A Deus, nada é impossível. Eu sou o Deus do impossível.
Se Eu vos revelo hoje o segredo de MARIA, é para que os vossos corações se abram ao grande
Milagre de Amor que se vai realizar n’Ela, por Ela e com Ela. Ela é a vossa Co-redentora, a vossa
Advogada. Ela é a Reconciliadora entre Deus e a vossa Humanidade doente pela sua falta de
Amor. Só Ela, porque Filha, Esposa e Mãe de Deus, pode dar à luz esta Humanidade destroçada,
com a Ajuda do Espírito Santo.
MARIA nasceu como deveriam ter nascido todos os filhos da Terra: sem a Falta Original. Pela
Sua Conceição Imaculada e pela Sua Maternidade inviolável, Ela é a Primogênita da Terra.
Eu sou o Primogênito, Filho do Homem e Filho de Deus, a penetrar nos Céus com o Meu Corpo
glorificado e a Minha Alma Divina.
Pela Minha Santa Ressurreição, Eu Próprio arrebato MARIA, Minha Santa Mãe. A Imaculada
Conceição veio para o Céu a seguir a Mim, com o Seu Corpo sem mancha e a Sua Alma
glorificada pelo Espírito Santo. Ela será a segunda a penetrar no Reino de Deus, Seu Pai,
acolhida pela Santíssima Trindade, na qual, desde toda a Eternidade, Ela sempre teve o Seu
lugar. Por isso, Eu posso dizer - vo-lo e redizer - vo-lo: "Eis a minha Mãe Santíssima, fazei tudo o
que Ela vos disser".
A vossa Santa Mãezinha vai conduzir-vos pelo Caminho único, o da Santidade, para viverdes a

Verdadeira Vida em Deus, já neste mundo. A vossa transformação vai começar e será a vossa
divinização, à Imagem de Seu Divino Filho JESUS Cristo. O Senhor fez por Nós maravilhas! Santo
é o Seu Nome. Amém.

O OITAVO dia é o instante em que vós passareis desta vida para a Minha Vida, para a VOSSA
VIDA, para a qual o próprio Senhor vos concebeu, no Seu Amor de Pai.
Uma vez que estamos no Tempo em que o domínio INFERNAL provoca TANTAS ruínas,
mesmo entre os Eleitos, Deus fixou a Sua DATA; o Seu relógio parou, nesse instante escolhido
pela Sua Santa Graça, em que TODOS reentrareis no instante em que Deus Se irá revelar
MESTRE SUPREMO, derrotando o Mal.
Deus diz: "Esta Terra já não é boa” e suprime aquilo que a Terra foi.
Uma NOVA TERRA aparecerá e NOVOS CÉUS; e esta Nova ERA será o OITAVO Dia com os Meus
Filhos salvos. O Deus do Eterno Amor terá um só rosto de Amor, e a cada um de vós Ele Mesmo dará o
melhor.
(09/JUN/1989)

Deus É Luz; não apagueis a vossa, que brilha no fundo do vosso coração. Mesmo que o frio das
noites dos Infiéis rodeie ainda o Mundo como em cerco, o Sagrado Coração libertará todos os corações
puros e fiéis a Deus, e a Aurora do Oitavo Dia erguer-se-á mais luminosa que nunca. Bendito aquele
que vem em Nome do Senhor. (27/NOV/1989)

Meus Filhos, pequenos e grandes, EU AMO-VOS: CORAGEM! Depois deste nevoeiro, erguerse-á bem depressa a Aurora do Oitavo Dia, com o vosso Divino Mestre, que ESTÁ aqui mesmo,
junto de vós, para guiar-vos, passo a passo. (09/JAN/1990)

Através dos Filhos da Santa Mãe, que de novo os terá gerado no Seu Seio virginal, para dar a
JESUS, Todo Amor, Filhos PUROS, Almas sem pecado, nascerá o Novo Reino que JESUS prepara já
para CADA UM de vós, num lugar maravilhoso, luminoso como um dia sem fim. Amém.
(15/JAN/1990)

Lacrimações de sangue na Puglia em Alberobello (Itália)
O exame do ADN dá resultados extraordinários
Imagens da Santa Virgem e de JESUS vertem sangue
e os cientistas concluem ser um fenômeno
extraordinário e desconcertante.
De tempos em tempos lê-se a notícia de alguma Imagem da Santa Virgem que verte lágrimas.
Às vezes são lágrimas de sangue e a notícia é mais impressionante. Então, os céticos sorriem, as
autoridades eclesiásticas avaliam o acontecimento, não sem razão, com uma extrema prudência
e evitam emitir julgamentos definitivos; a Ciência não se envolve, se não ao nível praticado por
amadores. Depois, o tempo passa, o fato perde o interesse e é esquecido. É apenas em casos
muito raros que o fato toma uma importância tal que leve a obter o justo reconhecimento que
são certificações sérias e sobre o seu valor sobrenatural. É, por exemplo, o que aconteceu com
«Nossa Senhora das Lágrimas de Syracuse».
Agora, vamos contar-vos um fato recente e semelhante, ainda desconhecido, mas que se mostra
realmente notável porque o primeiro julgamento é emitido pela Ciência de elevado nível, e abre
a perspectiva a hipóteses desconcertantes.
O fato refere-se a dois Ícones sagrados que verteram lágrimas de sangue em duas ocasiões
diferentes. Os dois Ícones pertencem ao Padre Pietro Maria Chiriatti, 59 anos, Padre desde
1990, fundador de uma pequena Congregação, Os Missionários de Nossa Senhora de La Cava
(carreira), que vive numa modesta habitação em Alberobello, em Pouilles. O Padre Pietro conta:
«A 3 de Maio de 2003, pelas 6 horas da tarde, tinha ido ao meu quarto para tomar
medicamentos e vi que o Ícone que representa Nossa Senhora com a Criança, suspenso por cima
do meu oratório, tinha manchas sobre o rosto. Como eu tenho má vista, toquei na imagem e
senti que estava molhada. Chamei os meus confrades e constatamos que vertia lágrimas».
O fenômeno durou cerca de trinta minutos; foi constatado por diversas outras pessoas, que o
padre Pietro imediatamente tinha chamado, e também foi filmado com uma câmera-vídeo. O
Padre Pietro recolheu o sangue sobre um lenço e enviou-o para um laboratório para exame.
Cerca de um ano após, a 27 de Maio de 2004, o fenômeno repetia-se com outro Ícone do Padre
Pietro; Ícone que representa o Rosto de JESUS, como se o vê no Santo-Sudário de Turim. Desta
vez, mais que uma lacrimação, foi um Suor de Sangue. O Rosto de JESUS foi percorrido por 7
rastros de sangue que partiam da fronte e desciam ao longo das faces, sobre a barba e mesmo
transbordando da moldura do Ícone. O Padre Pietro, assustado, chamou as outras pessoas que
se encontravam em casa; telefonou aos carabinieris, ao prior, ao médico. O fenômeno durou
uma hora e meia e foi constatado por meia centena de pessoas.

Desta vez também o Padre Pietro recolheu o sangue e enviou a amostra ao mesmo laboratório
ao qual já tinha enviado o sangue aparecido sobre o Rosto da Virgem. E é neste laboratório
científico que se revelou o caráter extraordinário dos fatos ocorridos. É bom fazer notar que este
laboratório é um dos mais prestigiados da Europa. Trata-se do Laboratório de Genética da
Universidade de Bolonha, dotado das aparelhagens sofisticadas mais modernas e duma equipe
de investigadores, de médicos e de biólogos - Professores Universitários; este Laboratório é
especializado em tudo o que se refere a ADN, e trabalha com os Serviços secretos e as Polícias
de numerosos países; e em contato com outros laboratórios semelhantes dos outros países.
Portanto uma Autoridade Científica e, consequentemente, um veredicto emitido por este
Laboratório tem um valor indiscutível.
Após ter realizado todas as análises, os investigadores do Laboratório enviaram ao Padre Pietro
um documento oficial que diz, em resumo, que o sangue examinado é sangue humano, grupo
AB, masculino, e que é idêntico nas duas amostras; ou seja, o do sangue das lágrimas da
Imagem da Virgem e as aparecidas sobre o Rosto de JESUS. Mas tem mais, o documento
continua com avaliações que são realmente incríveis: «a configuração dos traços genéticos
encontrados no cromossoma Y não correspondem a nenhuma das configurações presentes no
banco de dados mundial no qual estão reunidos os dados de 22.000 sujeitos masculinos que
provêm de 187 populações diferentes». Mais à frente, lê-se ainda: Este sangue é de tal maneira
raro que é necessário considerá-lo como quase único. Pelo cálculo, a probabilidade estatística de
encontrar, no decurso de milênios, uma tipologia de sangue análoga, é quase nula: Uma
probabilidade de 1 sobre 200 bilhões de casos possíveis.
Que significa tudo isto? Em primeiro lugar, os dados obtidos excluem, de maneira absoluta que
haja fraude, engano ou confusão: ninguém no mundo estaria em condições de produzir sangue
com semelhantes características. Por outro lado, estes dados indicam, que se trata de um
sangue único, que pertenceu a uma só Pessoa e a mais ninguém em toda a história da
Humanidade. Por conseguinte, a um homem que não teve ascendente nem descendente. E é
claro, então, que o nosso pensamento voa para o que os Evangelhos escrevem de JESUS, o
Homem Único com estas características. E é significativo, a este respeito, que o sangue das
lágrimas aparecido sobre a Imagem da Virgem, seja idêntico ao do sangue aparecido sobre o
Rosto da Imagem de JESUS. Poder-se-ia dizer que, com estes resultados tem-se pela primeira
vez um dado científico que poderia referir-se à Pessoa singular de JESUS: o ADN de JESUS, o
Deus Encarnado num Corpo que é e que permanecerá Único.
É ainda cedo para tirar conclusões definitivas, mas o verdito da Ciência é, de qualquer modo,
preciso, público e inequívoco. Os cientistas que o emitiram, utilizaram uma linguagem fria,
matemática, mas muito clara. Eles afirmaram explicitamente de se encontrarem na presença de
um caso único. E são eles, habituados ao rigor científico, a mostrarem maravilhados, o caráter
extraordinário destes resultados. Numa carta privada, um dos investigadores escreveu ao Padre
Pietro: «São resultados de fazerem explodir de espanto mesmo uma estátua». E ainda: «na
presença do resultado destas análises que é para mim inconcebível, e é pouco dizê-lo, não
consegui esconder as minhas lágrimas». Outro disse-lhe: «É bem sangue humano, mas parece
realmente vir de um outro mundo». As autoridades eclesiásticas estão naturalmente a par dos
fatos e estão a inquirir e a avaliar. A sua prudência será grandíssima, não sem razão, e é bom
que assim seja. Mas os resultados científicos induzem já a pensar que estamos, talvez, na
presença de um Sinal sobrenatural de importância excepcional.
†††
Este documento foi copiado do site da Internet
http://www.europacristiana.it/news_leggi.asp?id=5907
Ele é datado de 13/11/2004 e assinado por Renzo Allegri.

O Sangue que Eu derramei na Minha Santa Cruz até cair na terra, confirma-vos hoje, pelas
análises do maior laboratório especializado em ADN que Meu Sangue é humano, mas único.
Ninguém no mundo seria capaz de produzir sangue com características semelhantes. Mas o

Sangue das lágrimas de Minha Santa Mãe e os rastros de sangue que correm no Meu Rosto,
Sangue recolhido nas Imagens santas, falam-vos hoje por meio da Ciência.
Com efeito, se duvidais das profecias do vosso tempo, tereis da mesma forma que admitir que
Deus vos fala também pelos Seus cientistas que vos dizem: que o Sangue que vem da Cabeça
Sagrada de JESUS é o mesmo que o que corre dos olhos de Minha Santa Mãe. O Seio de Ana,
Minha Santa Avó, foi purificado, para receber a Mãe do Filho de Deus, e MARIA Puríssima foi
concebida do Espírito Santo de Deus.
Se JESUS é o Homem Único,
MARIA é a Mulher Única.
O Meu Sangue Divino é idêntico
ao de Minha Mãe Santíssima,
a Bem-Aventurada Virgem MARIA,
Mãe de Deus e Mãe dos homens.
Ó MARIA concebida sem pecado,
rogai por nós que recorremos a Vós.
(20/12/2004)
J.N.S.R.: Na Itália, as análises do Sangue dos Ícones PROVAM que o Sangue que jorra dos olhos de MARIA
e do Sangue que jorra do Rosto de Cristo são IDÊNTICOS. A análise ADN PROVA que este Sangue é
desconhecido do gênero humano mundial. Conclusão: é do Sangue divino, o mesmo no Filho e na Mãe.
(18/10/2005)

É urgente que o Mundo compreenda que aquilo que Eu te anunciei deve realizar-se o mais
depressa possível, para salvar o vosso mundo em grande perigo. A Minha Santa Mãe é DIVINA. A
prova científica está "guardada". Eu desejo agora que o mundo conheça esta santa Verdade, tanto
para honrar a Minha Mãe Santíssima na Sua Santa Imaculada Conceição Divina, como a Minha Santa
avó, Ana, honrada já em Sant'Anne d'Auray, na Bretanha, com o título de Mãe de MARIA.
Eu tinha-te dito que em breve os ouvidos iriam zunir em Saint'Anne d'Auray. Não te falei de
São Nicolazic, já Santo no Céu, mas de Minha Santa avó, que teve a sua filha única, concebida do
Espírito Santo, Minha Santa Mãe, nascida de Santa Ana, concebida do Espírito Santo.
Por que razão aqueles que têm a prova material desta informação, a escondem ainda?
MARIA é a Imaculada Conceição,
nascida de Minha Santa avó Ana
e concebida do Espírito Santo.
Ó MARIA, concebida sem pecado,
rogai por nós que recorremos a Vós.
Rezai, Meus filhos, para que a Verdade de Deus se revele, antes que não passem mais dias, na
Terra, para proclamar o Dogma integral da Divina Conceição Imaculada de MARIA.
(25/10/2003)

(extraído do livro Atos dos Apóstolos IV 2a. parte - 08/dez/2001)
J.N.S.R.:

"No dia 12.12.2001 vi a Santíssima Virgem de Guadalupe, justamente no aniversário de Sua Aparição a
Juan Diego, Ela Mesma Se me mostrou com a Sua fita negra colocada sobre o seio, o sinal de que estava
grávida, para me dizer que Ela era verdadeiramente a Virgem do Parto, Se Jesus permitiu que eu A visse nesse
dia (12.12.2001), foi para confirmar que este livro, concluído no dia 8.12.2001, dia da Imaculada Conceição,
era "uma prenda para Minha Mãe, que vem dar à luz este Novo Mundo, tal como Ela Mesma
converteu o México".

(extraído do livro Atos dos Apóstolos IV 3a. parte - 16/jul/2002)
"J.N.S.R.":
Nosso Senhor acaba de dizer que a última Cruz será erguida em NAJU, na Coréia. NAJU é o anagrama de
JUAN. No México, o Santo Padre vai canonizar o índio JUAN Diego. Juan viu a Santa Mãe do parto e o Seu
laço tradicional ficou gravado na Imagem da Mãe, grávida de Deus Filho. Tal como o Santo Sudário ficou
impregnado da imagem do Filho Ressuscitado, Nosso Deus Vivo, encarnado na Mãe dos vivos.
NAJU assemelha-se assim a Encarnação, com a Ressurreição Final pelo Coração do Ressuscitado que
explode e se dá ao mundo inteiro.
Eu sou o Alfa e o Ômega
Em JESUS por MARIA
MARIA viveu no Eterno,
como o Eterno viveu em MARIA.
E aqui está o Segredo de MARIA
Que pode dizer: Eu sou a Mãe de JESUS;
e, por conseguinte, Eu sou por Ele, para Ele e n 'Ele.

(extraído do site: www.zenit.org/portuguese)

«Nossa Senhora de Guadalupe provém realmente das mãos de Deus»
Entrevista com sacerdote estudioso do fenômeno mexicano
(ZENIT.org). - Publicamos a seguir a entrevista concedida a Zenit, um dia após as
comemorações do dia de Nossa Senhora de Guadalupe, pelo padre Alexandre Paciolli, LC,
estudioso das aparições de Nossa Senhora ao índio S. Juan Diego, no monte Tepeyac, no México.
Nesta entrevista, o sacerdote, que comemora seu nascimento no dia 12 de dezembro, explica a
Zenit
o
maior
milagre
das
aparições
de
Nossa
Senhora
no
México.
-Sabemos que a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, no México, e também a imagem
deixada no manto de São Juan Diego, é um dos acontecimentos extraordinários mais repleto de
características especiais que há na história dos fenômenos marianos, porém, qual a
característica principal do fenômeno guadalupano?

Pe. Alexandre Paciolli: É a conversão de um número de índios de uma maneira tão numerosa. É
impressionante ver os dados que se colocam, desde o ano de 1521 até 1531, dez anos antes da
aparição, havia cerca de cem mil convertidos, de 1531 a 1541, foram 3 milhões de convertidos.
Para
mim
esse
é
o
maior
fenômeno
de
Nossa
Senhora
de
Guadalupe.
Somente por isso posso dizer nas palestras que isso prova que Nossa Senhora de Guadalupe
provém realmente das mãos de Deus, é um presente de Deus para a humanidade e que nos
ajuda a todos a vermos o valor que tem Nossa Senhora na nova evangelização.
-O que significa para a América a mensagem de Guadalupe?

A mensagem de Nossa Senhora de Guadalupe significa que nós temos que ser para todas as
pessoas, na Evangelização, tudo para todos. Como diz S. Paulo, fazer-se tudo a todos, e para que
possamos realmente adaptar-nos ao modo de ser das pessoas, fazendo com que essas pessoas
entendam
a
mensagem
de
Deus
da
melhor
maneira
possível.
Deus Nosso Senhor precisa de instrumentos, precisa de modos de evangelização modernos,
modos de evangelização que façam com que todos possam entender a mensagem de Deus de
uma maneira mais fácil e que as pessoas possam entregar-se a esse Deus que nos ama de uma
maneira mais plena. Por isso João Paulo II bem nomeou Nossa Senhora de Guadalupe como
padroeira da América e Estrela da Nova Evangelização.

-Qual a resposta que o povo da América pode dar ao apelo deixado no monte Tepeyac?

Pe Alexandre Paciolli: Primeiramente nós temos que escutar o que Nossa Senhora falou: «Não
estou eu aqui que sou a tua mãe?» Esse é o primeiro apelo que nós temos que responder.
Todo o povo da América, desde o Alaska até a Terra do Fogo, Nossa Senhora nos convida a
reconhecê-la como Mãe, como aquela que nos cobre sob seu manto. E somente por isso já
deveria
nascer
no
nosso
coração
uma
confiança
total
na
pessoa
de
Maria.
E o segundo compromisso que nós devemos fazer é de evangelizar sem medo, sabendo que,
apesar de que você se encontre com pessoas de diferentes culturas, de diferentes hábitos, que
você possa dizer quão difícil seria a evangelização, mas entender que com Nossa Senhora e
aprendendo com Ela, as coisas ficam muito mais fáceis e que é possível evangelizar todos os
ambientes em que Deus nosso Senhor nos pede que evangelizemos.

-Dentre todos os milagres que foram descobertos no ayate de Juan Diego, quais são as
novidades que a ciência pôde identificar?

Pe. Alexandre Paciolli: A última descoberta foi que detectaram movimentos na região do útero
de Nossa Senhora, movimentos que comprovam que Nossa Senhora de Guadalupe, como todos
os estudos mostram, é a única Nossa Senhora grávida, é a única aparição de Nossa Senhora com
o Menino Jesus em seu seio. Fizeram uma série de testes científicos e comprovaram que existem
movimentos nessa parte, e isso é impressionante.

-Esse sinal em especial nos faz lembrar que a América está passando por uma investida,
principalmente na América Latina, de tentativas de se descriminalizar o aborto, a eutanásia, etc.
O que a mensagem de Nossa Senhora de Guadalupe pode nos deixar de contribuição nesse
campo?
Pe. Alexandre Paciolli: Nossa Senhora de Guadalupe é a padroeira dos movimentos Pró-vida nos
Estados Unidos. Tenho certeza que todos esses estudos de Nossa Senhora grávida, esses
estudos que comprovam movimentos na região do útero no manto, no ayate de Juan Diego,
todos nos levam a um compromisso maior com a vida, a defender a vida desde a concepção.
Entender que nós começamos de uma maneira milagrosa e somos um milagre de Deus e por isso
temos que ser profundamente respeitados. O dom da vida é um dom que tem que ser
respeitado.
Nossa Senhora é aquela que leva primeiro essa bandeira da defesa da vida. Nossa Senhora de
Guadalupe quer ser, por essa característica tão específica de ser a única Nossa Senhora grávida,
a padroeira de todos aqueles que querem defender a vida.

www.mariamaedaigreja.net

