MENSAGENS DE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ
APARIÇÕES EM ANGÜERA – BAHIA – BRASIL
CLASSIFICAÇÃO DE TEMAS DIVERSOS, TRANSMITIDOS DURANTE OS ANOS 2001 A 2010
(Organizado por www.mariamaedaigreja.net)

Apresentação
“Assim, as línguas são sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis;
enquanto as profecias são um sinal, não para os infiéis, mas para os fiéis.”
(1 Cor. 14, 22)

Nossa Senhora Rainha da Paz. Esta é a denominação com a qual a Virgem Maria se
apresenta a nós numa aparição no Brasil (Angüera/BA) que iniciou em 29 de setembro de 1987, e até
agora (Janeiro/2011) continua a ocorrer, com intensificados apelos e advertências dirigidos à
humanidade.
Classificamos todas as mensagens que foram recebidas entre os anos 2001 a 2010,
distribuindo-as da seguinte forma:
Volume 1 - TEMAS ESPECÍFICOS (aqueles constantes no índice deste livreto);
Volume 2 - MENSAGENS ENIGMÁTICAS (aquelas que se apresentam com possibilidade de
ampla interpretação devido a seu caráter impreciso) e MENSAGENS EXORTATIVAS (aquelas que
exclusivamente expressam importantes e vitais apelos e advertências);
Volume 3 - PROFECIAS GEOGRÁFICAS (mensagens que tratam de eventos com clara
identificação de sua localização).
Neste livreto, apresentamos as que tratam de TEMAS ESPECÍFICOS (Volume 1),
negritados para melhor identificação, com a intenção de destacá-los conforme a classificação
apresentada no índice anexo.
Esclarecemos que, em razão de todas as mensagens terminarem da mesma forma: “Esta é
a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.”, omitimos a conclusão de todas elas.
Para concluir, trazemos as palavras da Mãe de DEUS para apresentar-nos Sua missão
valorosa. Convidamos a avaliarem, por meio de uma leitura reflexiva, os alertas de Nossa Senhora em
relação à gravidade do momento em que vivemos. Lembramos, ainda, que a busca de um
aprofundamento na Fé, de uma autêntica conversão e a preparação para a Vinda Gloriosa do Senhor,
conforme aqui é anunciada, deve partir de uma oração fervorosa e cotidiana.
Equipe do site
www.mariamaedaigreja.net

Em 04/05/2010: “(...) Deus enviou-Me para anunciar-vos a verdade. As mensagens que vos tenho
anunciado aqui são apelos urgentes de conversão. Os alertas que vos faço são para que todos
possam tomar conhecimento e dobrar os joelhos em oração. Como já disse no passado, somente
a força da oração poderá transformar a humanidade. Dizei a todos que não vim do céu por
brincadeira. O que digo deve ser levado a sério. Abri vossos corações ao Meu chamado e em tudo
sede como Jesus. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vos espera. Voltai-vos. O
vosso Deus ainda vos espera.(...)”
Em 26/10/2008: “Queridos filhos, amai a verdade e procurai ser em tudo como Jesus. Sede fiéis a
Jesus. Sede fiéis à Igreja. Passadas todas as tribulações, a Igreja do Meu Jesus experimentará
grande vitória. Somente Ela, (a Igreja) fundada por Cristo, entregará a Cristo os homens e
mulheres fiéis. Somente por meio da única e verdadeira Igreja podeis alcançar a salvação.
Somente na Igreja do Meu Jesus podeis encontrar os meios necessários à salvação. Os inimigos
tentarão destruir a Igreja. Conseguirão grandes coisas, mas não poderão contra aqueles que
verdadeiramente amam a verdade. (...)”
Em 01/01/2000: “(...) Dizei a todos que agora começou o momento decisivo da luta entre a Mulher
Vestida de Sol e o Dragão Vermelho. Abri vossos corações e acolhei a graça do Senhor. Coragem.
Os que estiverem com o Senhor vencerão.(...)”
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Aparições em Angüera – Como tudo começou.
“Depois disso, acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo o ser vivo; vossos filhos e vossas
filhass profetizarão, vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão visões.”
filha
visões.” (Jl. 3,1)

No dia 29 de setembro de 1987, Pedro Régis retornava da aula - preparava-se para o magistério
no distrito de Bonfim de Feira, próximo a Angüera. Ao descer do ônibus, na frente da pequena escola
próxima a casa, voltou a sentir-se mal. Um amigo, Celestino Silva Santa Cruz, que o acompanhava,
correu à procura dos familiares de Pedro, a fim de que o socorressem. Neste momento, sentindo que iria
desmaiar, Pedro Régis senta-se no chão sem perceber que estava bem perto de um formigueiro.
Aparece-lhe uma jovem – que ele pensou tratar-se de uma freira da vizinhança que morava na Itália –
aparentando vinte anos, vestida de branco, com um véu transparente cobrindo-lhe a face. Aproximandose dele, afirmou: “Vou ajudar-te, vou tirar-te do formigueiro”. Tomando-o com extrema facilidade pelo
braço, levantou-o e, segundo seu relato, como ele não sentisse firmeza em suas pernas, conduziu-o até
o “hall” de entrada de uma pequena escola próxima uns trezentos metros de sua casa, até hoje existente
no local. A partir dali, Pedro não se lembra do que ocorreu.
Após algum tempo, chegam seus familiares, encontram-no desmaiado e ao despertar pergunta
pela jovem que o socorrera. Eles nada entendem. Tampouco Pedro. Um fato interessante é que o corpo
de Pedro estava repleto de formigas, porém nenhuma o havia mordido. No dia 1° de outubro do mesmo
ano, estando Pedro no quarto com algumas de suas irmãs, aparece-lhe uma jovem que ele reconhece
como sendo a que o ajudara, pede-lhe que elas se retirem. Conversa com o confidente. Dá-lhe uma
mensagem e pede que não a revele a ninguém até quando Ela autorizar a divulgação. Pede que reze o
Terço todos os dias e que procure um padre. Pedro começa a perceber que se trata de uma aparição,
todavia com a dúvida se não seria fruto de seu inconsciente.
No dia 03 do mesmo mês de outubro daquele ano, mês este dedicado a NOSSA SENHORA do
Rosário, estando agora a família a rezar o Terço, Pedro ouve uma voz feminina, vinda de fora da casa.
Pede a uma de suas irmãs para verificar e esta volta afirmando que não há qualquer pessoa lá fora.
Ouve uma segunda vez. Outra irmã vai olhar e nada encontra. Uma terceira e o próprio confidente vai até
lá. Chegando na varanda da casa, no local onde havia e há uma pequena elevação de terra, Pedro vê
uma intensa luminosidade e é impelido – sem explicação – a deslocar-se até lá. Apressa-se. Seus
familiares, confusos, tentam impedi-lo, pensando que, supostamente sofrendo das faculdades mentais
por causas dos desmaios inexplicáveis, ele quisesse suicidar-se, jogando-se no pequeno açude vizinho à
elevação. Sua irmã Valdeci, porém, também vê uma luz naquele local. Uma outra irmã, Iraci, segurando o
confidente pelas calças, pede aos familiares que o deixem ir, acompanhando-o. Ao chegar ao local, qual
não foi a decepção do confidente, pois a intensa luminosidade desapareceu. Quando ele ia retornar,
instantaneamente, aquela jovem senhora que ele vira anteriormente aparece-lhe envolta por uma luz
resplandecente e ele é impelido por uma força desconhecida a ajoelhar-se diante dela. A jovem senhora
então se apresenta: “Não tenhas medo. Sou a Mãe de Jesus. Estou aqui porque preciso de ti para ajudar
os meus pobres filhos que precisam do meu auxílio”. A jovem Senhora diz ao Pedro que a partir daquele
momento ele está curado. Despede-se, pedindo que ele voltasse ali todos os sábados.
No sábado seguinte, dia 10 de outubro, a Rainha da Paz aparece, dá-nos uma mensagem e
pede ao confidente que a escreva.
É a primeira mensagem pública de NOSSA SENHORA de Angüera que aqui reproduzimos:
“Sou a Rainha da Paz e quero que todos os Meus filhos estejam ao Meu lado para
vencermos um grande mal que pode abater-se sobre o mundo. Mas, para que esse mal não
aconteça, deveis rezar e ter fé. Meus filhos, desejo a conversão de todos o mais rápido possível. O
mundo corre grandes perigos e, para livrar-vos desses perigos, deveis rezar, converter-vos e crer
na Palavra do Criador, pois rezando encontrareis a paz para o mundo. Meus filhos, muitos de vós
vão à Igreja, mas não vão de coração limpo, vão sem fé. Muitos vão apenas para mostrar-se
católicos e estão em grave erro. Deveis seguir um só caminho: o da VERDADE. Há filhos que não
aprenderam a perdoar, mas deveis perdoar o vosso próximo. A inimizade é obra de satanás, e ele
sente-se feliz quando consegue separar um irmão do outro. Por isso, peço de todo o Meu coração
que arde em chamas: Convertei-vos, rezai e aprendei a perdoar o vosso próximo”.
Iniciam-se assim as Aparições de NOSSA SENHORA Rainha da Paz por duas décadas naquele
lugar sagrado. “Ela nunca falhou”, conta-nos Pedro Régis. Ainda hoje esse fenômeno extraordinário ali
acontece sem sabermos a data de seu término, tampouco o próprio confidente.
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Testemunhos de Padres
Monsenhor Gaspar Sadoc, Depoimento ao Jornal A TARDE:
“Deus emprega os meios mais diversos para um único fim, que é a felicidade das criaturas. As
coisas ditas extraordinárias, nem sempre precisam de provas de autenticidade. O mais
importante é o fruto do que resulta, pois se faz bem é bom. Se for bom, Deus está presente. O
que está acontecendo aqui é algo para se refletir. A ortodoxia e a fidelidade à doutrina da Igreja
estão presentes. Não há sinais de fanatismo, mas de espírito de oração.”
Padre Monsenhor Hermenegildo Castorano (Foi diretor espiritual de Pedro Regis):
“Temos de admitir que as pessoas aqui vêm por causa de sua devoção a Maria Santíssima.
Mas vêm, também, pela necessidade de encontrar uma inspiração espiritual que satisfaça a
própria devoção e que os faça mudar de vida. Conforme disse Nosso Senhor, no Evangelho,
pelos frutos conhecereis a planta; se os frutos são bons, a devoção é ótima, extraordinária. A
cada dia esta devoção vem aumentando aqui em Angüera, tomando-se conhecida até por
pessoas no exterior. A devoção a Maria Santíssima, não é uma devoção de agora, mas uma
devoção sólida, desde o começo do cristianismo, quando os primeiros cristãos aprenderam a
venerar a Virgem Santíssima, como a Mãe do Salvador e honrá-la como uma criatura toda
especial. Não devemos pensar que Nossa Senhora está no céu, sentada, sem se importar com
os seus filhos. Ela aparece aqui, na Ásia, na África, Europa, em vários lugares onde há cristãos
autênticos. Ela se faz presente mesmo que ninguém a veja, com a sua inspiração, com a sua
palavra, com a sua bênção materna. Nossa Senhora é Nossa Mãe e está constantemente perto
dos seus filhos e aqui, em Angüera, Ela quis se manifestar de um modo todo especial, porque
assim Deus o permitiu. As pessoas estão aqui, não por curiosidade ou em busca de alguma
distração, mas porque sentiram-se chamadas e responderam positivamente a este apelo de
Maria Santíssima, que é vir e dar testemunho do Amor de Deus para com a humanidade".
Padre Martinho Johnson:
"O que acontece na cidade baiana de Angüera é uma revelação privada ou particular. A Igreja
Católica ensina que não se deve esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa
manifestação de Nosso Senhor Jesus (Catecismo da I.C., 66). As revelações privadas não
pertencem ao depósito da Fé. O mesmo citado Catecismo adverte que a função delas não é
complementar a Revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude em
uma determinada época da história (o.c. 67). Estou convencido de que todas as mensagens
contidas nos livros Apelos Urgentes, recebidas por Pedro Régis, e que já ultrapassam o número
de três mil, são autênticas e muito contribuem para se viver com mais plenitude e fervor a
grande revelação de Jesus contida na Bíblia e na Tradição da Igreja".
Padre Marcos Tillia - P.H.L ANGELICUM, ROMA:
EU ACREDITO. "Jesus falou que pelos frutos se conhece a árvore. Agora, um dos grandes
frutos nas aparições de Nossa Senhora na fazenda Malhada Nova em Angüera, são as
pessoas que vêm para se confessar e se converter. Eu desafio qualquer Padre ou qualquer
Bispo que desconfia da veracidade das aparições de Nossa Senhora em Angüera, que venham
a este local e passem quatro horas confessando o povo que vem aqui e vai ver se você não fica
convencido que eles vêm tocados pela graça de Deus; se eles não vêm realmente para se
converter e deixar para trás todos os seus pecados e se jogar no Coração de Nossa Senhora:
Eu não acho possível que alguém que venha aqui com sinceridade, um Padre, um Bispo,
confessando, que ele não perceba que aqui é uma fonte de graça; que aqui tem frutos em
abundância e isto não é nenhuma obra humana. Isto é uma obra que vem do céu. Não tenho
dúvidas, Nossa Senhora está repetindo o que Ela falou nas bodas de Caná: O QUE ELE
MANDAR FAZER, FAÇA. Então, Ela não está inventando nenhuma coisa nova. Por sinal,
nesses anos de mensagens, até hoje nem aqueles que vem aqui com má vontade, nem
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aqueles que vem peneirar a palavra, a fim de descobrir alguma falha viu alguma coisa para
mandar pra Roma, para o Cardeal Ratzinger, pra condenar. Duvido, duvido que qualquer Bispo
pudesse dizer tantas coisas e não falar nenhuma coisa errada. Mas, no entanto, as mensagens
recebidas por Pedro não tem nada contra a doutrina católica. Não tem nada contra as
mensagens de Jesus Cristo. Afinal, vem de Nossa Senhora. Esta não dá nada de errado".
Padre Raimundo Inácio, São Paulo:
Eu tenho notado que as pessoas vêm aqui em Angüera em busca de mudanças de vida. Senti
isso nas confissões que atendi aqui no dia de hoje. É uma bênção de Deus estar aqui. Viajamos
35 horas de ônibus para ver toda essa maravilha que acontece nesta fazenda. Rezamos toda a
viagem e devo dizer que nunca rezei tanto em minha vida. É muita bênção de Deus. Como
Padre, nunca vi tanta manifestação de fé, tanta fé nas pessoas como estou vendo aqui".
Padre Luiz Santiago Santa Rosa, RS:
"Vim aqui para agradecer a Nossa Senhora por estar trazendo mensagens a dez anos neste
local. Essas mensagens são sinais do amor de Mãe de Deus para conosco que somos seus
filhos. Essas mensagens são confirmadas por Deus pelas graças alcançadas pelos fiéis que
aqui são chamados por Nossa Senhora. Nossa primeira atitude é de agradecer a Deus por esta
manifestação extraordinária de ternura, de bondade e de oração que Nossa Senhora pede, de
conversão para uma vida voltada à palavra de Deus. Vamos atender ao apelo insistente de
nossa Mãe Celeste. Vamos atender porque só na oração, só na conversão na volta para Deus
é que podemos ser felizes. Vamos, assim, tornar-nos mensagens vivas de Nossa Senhora.
Aqui há pessoas de quase todo Brasil e de outros países. Na verdade foi Nossa Senhora quem
nos convidou. Foi Ela quem nos trouxe neste lugar escolhido por Deus e por Ela".
Padre Antônio Maria, São Paulo:
"Eu chego aqui e vejo a grande devoção a Mãe de Jesus. Só Deus pode atrair tantas pessoas
para rezar, para fazer penitência, para encontrar-se com Ele. O que eu sinto aqui é muita paz,
muita oração, muita devoção do povo simples, do povo que Deus ama demais. O testemunho
que dou, sem querer me adiantar ao julgamento da Igreja, é que Deus realmente está aqui
presente. Nossa Senhora está aqui presente. Nós vemos essa manifestação de Deus e de
Nossa Senhora na devoção, no amor, no carinho e na conversão, nos sinais que Ela dá. É só
ouvir e ver os testemunhos. Nós só podemos dizer: "eu te louvo, Senhor, porque mostraste
estas coisas aos pequeninos e simples e as escondeste aos sábios". Louvado seja Deus,
louvado seja nossa Mãe Maria Santíssima".
Padre Davi Ramos Fernandes, Fátima- Portugal:
Eu fiquei conhecendo as aparições de Angüera através de um livro de mensagens. O que me
fez acreditar que Nossa Senhora aparece é a pureza da doutrina transmitida ao Pedro. Não é
possível que alguém possa criar mensagens com uma doutrina tão fiel e doutrina de Jesus,
transmitida pela igreja católica Apostólica Romana, como estas dadas aqui. Quando nós
atendemos as pessoas através da confissão elas dizem as graças e milagres que recebem de
Nossa Senhora. Vejo aqui em Angüera uma ligação com a as aparições de Fátima.
Para conhecer mais sobre esta aparição mariana, de alto teor exortativo e profético,
indicamos o site www.apelosurgentes.com.br (site oficial da Obra) de onde extraímos todas as
informações contidas neste livreto. No site acima poderão ser encontradas em ordem cronológica as
mensagens que compõem esta obra.
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A PALAVRA DE NOSSA SENHORA SOBRE SUAS MENSAGENS
Mensagem nº 2.117 - 15/10/2002 - Angüera/BA: Queridos filhos, rezai muito. Rezai suplicando ao
Senhor força e coragem, pois haveis de sofrer muito por causa das Minhas mensagens. O inimigo
trama contra os Meus projetos, mas vós podeis vencê-lo pela força da oração. Não desanimeis nunca,
pois Deus está convosco. Quando tudo parecer perdido o Senhor se manifestará com Seu Triunfo.
Continuai a percorrer o caminho que vos apontei. Os Meus apelos vos conduzirão a uma grande vitória.
Não recueis. Vivei com alegria as Minhas mensagens e sereis transformados. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.133 - 21/11/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, sede fortes. Confiai plenamente
no Senhor pois somente Ele será vosso consolo nas provações mais dolorosas que já estão a caminho.
Rezai muito. Não vos afasteis do caminho que vos apontei. Todos vós que estais a escutar-Me deveis
estar atentos, porque tereis que carregar pesada cruz por causa das minhas mensagens. Não
fiqueis assustados, mas confiai em Minha especial proteção. Como já disse no passado, não há vitória
sem cruz. Não recueis.
Mensagem nº 2.149 - 28/12/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, coragem. Caminhais para um
futuro de grandes tribulações, mas não desanimeis, pois Eu estarei perto de vós. Abri vossos corações
ao Meu Filho Jesus. Ele é a vossa força e sem Ele nada podeis fazer. Rezai. A oração é o sustentáculo
que vos ofereço para estes tempos difíceis que já se aproximam. Acolhei com alegria as Minhas
mensagens, pois nelas encontrareis orientação segura para vossa caminhada. Deus enviou-Me
para conduzir-vos pelo caminho da santidade. Não recueis. Não percais a esperança. Quem estiver com
o Senhor, mesmo nas provações, sentirá a vitória. Avante com alegria.
Mensagem nº 2.804 - 27/02/2007- em Porto da Folha/SE: Queridos filhos, chegará o dia em que a terra
passará por uma imensa transformação. Continentes se moverão e não estarão mais onde hoje se
encontram. Vereis a Mão Poderosa de Deus agir em favor dos homens e mulheres de fé. Eu sou a vossa
Mãe e venho do céu para preparar-vos. Abri vossos corações com alegria. Dobrai vossos joelhos em
oração e encontrareis no Senhor a vossa força. Sois o povo do Senhor. Não desanimeis. Fugi do pecado
e servi ao Senhor com fidelidade. Eu vos amo e quero ajudar-vos. Não vos atemorizeis. Acolhei os Meus
apelos e nenhum mal vos atingirá.
Mensagem nº 3.219 - 26/09/2009: Queridos filhos, vim do céu para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus.
Deus enviou-Me até vós para chamar-vos à conversão e para fazer-vos homens e mulheres de oração.
Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Sabei que este é o tempo da graça. Dias de tribulações virão e os
homens desejarão a morte. Muitos hão de arrepender-se da vida transcorrida sem Deus, mas será tarde.
Voltai-vos depressa. Abri vossos corações e deixai que os Meus apelos transformem vossas vidas.
Encorajai-vos e levai a todos os Meus apelos. Sabei que não experimentarão a morte eterna todos
aqueles que vivem as minhas mensagens e se esforçam em levá-las aos outros. Não percais a
vossa esperança. Confiai no amor Misericordioso do Senhor e sereis vitoriosos. Não vos deixeis abater
diante das dificuldades. Meu Jesus está ao vosso lado embora não O vejais. Entregai-vos a Ele que é o
vosso bem absoluto e vos conhece pelo nome. Avante.
Mensagem nº 3.220 - 29/09/2009: Queridos filhos, fico feliz por estardes aqui. Agradeço vossa fidelidade
aos Meus apelos e asseguro-vos que vossos nomes já estão gravados em Meu Imaculado Coração.
Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé e que em tudo procureis imitar Meu Filho Jesus. Não vos
afasteis do caminho que vos apontei ao longo destes anos. Deus recompensará com ricas e
abundantes graças a todos aqueles que anunciarem os Meus apelos aos Meus pobres filhos. No
triunfo do Meu Imaculado Coração, aqueles que acolhem as Minhas mensagens serão protegidos
e experimentarão grande alegria. Vós estais no mundo, mas sois do Senhor. Dobrai vossos joelhos.
Somente rezando podeis encontrar forças para a vossa nobre missão. Eu sou a vossa Mãe e sou
incansável. Ainda tenho nobres coisas a realizar. Avante sem medo. Eu pedirei ao Meu Jesus por cada
um de vós. Alegrai-vos e não recueis.
Mensagem nº 3.235 - 01/11/2009: Queridos filhos, a estrada da santidade é difícil de ser percorrida, mas
vós podeis alcançar a santidade no amor de Deus. Para serdes santos deveis estar no mundo sem
pertencer ao mundo; deveis desejar o Paraíso vivendo na terra. Sois pertença do Senhor. Foi
precisamente por amor a vós que Meu Filho Jesus se entregou com total doação pela vossa salvação.
Somente no amor podeis compreender os mistérios de Deus. Enchei-vos do amor do Senhor e facilmente
encontrareis a santidade. A pobreza espiritual da humanidade é fruto da falta de amor. Não vos
esqueçais: o Amor quer ser amado. Quero conduzir-vos à vitória, mas depende de vós aquilo que Eu
faço. Segui-Me, pois desejo fazer-vos homens e mulheres de fé. Abri vossos corações ao Senhor. Ele
cuidará de vós. Estai atentos. No triunfo do Meu Imaculado Coração os Meus eleitos experimentarão
grande alegria. O Senhor proclamará bem-aventurados todos aqueles que acolhem os Meus
apelos e difundem as mensagens que aqui vos transmito. Na hora final, o Senhor vos levará à
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eterna morada e vós sereis eternamente felizes. Coragem. Abraçai o céu. Fortalecei-vos no amor do
Senhor para serdes santos. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.270 - 23/01/2010: Queridos filhos, não vos preocupeis. Deus está no controle de tudo.
Confiai plenamente em Sua Misericórdia e sereis vitoriosos. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para
chamar-vos à conversão. Não desanimeis. Permanecei firmes no caminho que vos apontei ao longo
destes anos. Sede mansos e humildes de coração. Abri vossos corações e acolhei os Meus apelos. Não
fiqueis em silêncio. Levai os Meus apelos ao mundo. Grande será a recompensa para aqueles que
divulgam as Minhas mensagens. Deus tem pressa. Voltai-vos agora, pois o vosso tempo é curto. A
humanidade caminha para o abismo da autodestruição que os homens prepararam por suas próprias
mãos. Um doloroso acontecimento se dará na cidade de São Paulo. Dor maior não existiu. Dobrai vossos
joelhos em oração. Somente rezando podeis suportar o peso das provações que já estão a caminho.
Coragem. Ficai com o Senhor.
Mensagem nº 3.278 - 11/02/2010: Queridos filhos, estai atentos. A humanidade caminha para o abismo
da destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Dobrai vossos joelhos em oração e
Deus vos salvará. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Levai a todos os Meus apelos. Não
fiqueis em silêncio. Deus precisa do vosso testemunho. Aqueles que fizerem conhecidas as
Minhas mensagens não experimentarão a morte eterna. Confiai plenamente na Bondade do Senhor e
segui-Me pelo caminho que vos apontei. Um fato assombroso se dará na velha montanha. Eis que a
humanidade caminha para uma grande transformação e os homens não terão explicação. Chegaram os
tempos em que Eu vos anunciei no passado.

ANTICRISTO (Falso Messias / Falso profeta / Opressor / Opositor)
“Eu vi a Fera e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para fazer guerra ao Cavaleiro e ao
seu exército.” (Ap. 19, 19)
Mensagem nº 2.469 – 12/01/2005: Queridos filhos, a terrível investida do opressor deixará uma
grande multidão oprimida. Uma grande multidão caminha em direção a uma fonte de águas
cristalinas e aí já não haverá mais sofrimento. Eis os tempos por Mim preditos. Peço-vos que tenhais
ilimitada confiança no Senhor. Vós sois importantes para a realização dos Meus planos. Não cruzais os
braços. Eu preciso do vosso sincero e corajoso testemunho. Rezai. Rezando podeis suportar o peso das
provações que hão de vir. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.472 – 19/01/2005: Queridos filhos, um homem bem vestido entrará na casa de Deus
e ocupará um lugar de destaque. A ele se juntarão os inimigos de Deus e farão grandes estragos
para toda humanidade. Este terá a aparência de um bom homem e seduzirá a muitos. A pedra não
se abalará porque Deus é fiel às Suas promessas. Depositai toda a vossa confiança no Senhor.
Jamais experimentarão o peso da derrota os que seguem fielmente o Evangelho e acolhem os Meus
apelos. Não desanimeis. Avante.
Mensagem nº 2.494 – 12/03/2005: Queridos filhos, a ira de um homem com aparência de profeta,
mas não profeta, deixará uma cadeira vazia. Os homens fiéis derramarão suas lágrimas, mas Deus
não os abandonará. Não cruzeis os braços. Eis o tempo da grande batalha espiritual. Rezai. Somente por
meio da oração tereis força para suportardes o peso das provações. Não vos esqueçais: Deus é fiel às
Suas promessas.
Mensagem nº 2.532 – 05/06/2005 – em Montes Claros/MG: Queridos filhos, rezai com o coração. Não
vos afasteis do caminho que vos apontei. Sabei que a humanidade viverá momentos de grandes
dificuldades. Um homem com aparência de bom, e este é o anticristo, ganhará grande poder
satânico. A ação maléfica se dará na festa de um grande santo, aquele que ao ser chamado por
Deus caiu do cavalo e teve sua vida transformada. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da
vossa fé. Vereis horrores sobre a terra. Muitos homens serão seduzidos pela fera e marcados pelo
seu sinal. Vós sois de Cristo. Somente a Ele deveis servir e seguir. Não vos deixeis enganar. Somente
Deus é o maior. Confiai n’Ele para serdes grandes na fé. Coragem. Nada ou ninguém vos afastará do
Amor de Deus se viverdes fielmente como o Senhor deseja. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.554 – 26/07/2005: Queridos filhos, haveis de sofrer por causa de vossa fé. Aquele
que se opõe a Cristo irá se manifestar e seduzirá para o erro grande número dos Meus pobres
filhos. Estais atentos. É um falso messias. Conseguirá seduzir até mesmo muitos consagrados. Eis
o tempo da grande batalha espiritual. Sede fortes. Buscai forças em Jesus Eucarístico para serdes
vencedores. Um terremoto levantará a terra. Os homens verão algo semelhante às ondas do mar. Rezai.
Eu sou a vossa Mãe e estou convosco.
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Mensagem nº 2.579 – 24/09/2005: Queridos filhos, Deus está no controle de tudo. Não temais. A
humanidade viverá momentos de grandes tribulações, mas quem permanecer fiel será salvo. Um
homem perverso surgirá. Por causa dele os fiéis experimentarão grande sofrimento. Sanaa é a
capital de seu País. A Itália será invadida. Os homens de barba grande agirão com grande fúria. Dobrai
vossos joelhos em oração. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Coragem.
Mensagem nº 2.583 – 04/10/2005: Queridos filhos, quando sentirdes o peso da cruz chamai por Jesus e
buscai forças na Sua Palavra e na Eucaristia. A humanidade beberá o cálice amargo da guerra. O
anticristo virá e as nações estarão em guerra. Será o maior sofrimento para os homens. Rezai. Eu
quero socorrer-vos. Abri vossos corações ao Meu chamado e sereis salvos. Vós que estais a escutar-Me
a nada deveis temer. Sede fiéis e nenhum mal virá contra vós.
Mensagem nº 2.593 – 24/10/2005 - em Salvador/BA: Queridos filhos, a vossa verdadeira libertação está
no Senhor. Voltai-vos a Ele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Sede fervorosos na fé. Não fiqueis
afastados da oração. Rezai. Dedicai parte do vosso tempo à oração. A humanidade precisa de paz e vós
podeis alcançá-la por meio da oração. Um falso profeta virá ao Brasil e seduzirá a muitos. Sua
máscara cairá. Aproxima-se o fim dos seus enganos. O Senhor mostrará Seu braço forte. Sofro por
causa dos vossos pecados. Arrependei-vos. A Tailândia viverá momentos de angústia. A Suíça também
derramará lágrimas. Será na Basiléia. Ó homens, para onde quereis ir? O Senhor vos ama e vos espera.
Não fiqueis estacionados. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.603 – 15/11/2005: Queridos filhos, rezai muito. Escutai com atenção os Meus apelos e
deixai que a graça do Senhor transforme vossas vidas. Aquele que se opõe a Cristo virá com grande
força. Seu plano envolverá todas as nações e os Meus pobres filhos experimentarão grande
sofrimento. O clero será perseguido e a morte estará presente no seio da igreja. Permanecei firmes
no caminho que vos apontei. Se permanecerdes fieis até o fim sareis salvos.
Mensagem nº 2.623 - 01//01/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a humanidade viverá
momentos difíceis e graves conflitos causarão grandes perdas. Aquele que se opõe a Cristo agirá
com grande força e os Meus pobres filhos beberão o cálice amargo da dor. Pedras grandes cairão
sobre os homens. A dor será grande. Eu sou a vossa Mãe Dolorosa e sei o que vos espera. Não cruzeis
os braços. Deus tem pressa. Cuidai da vossa vida espiritual e em tudo procureis imitar Meu Filho Jesus.
Os vossos nomes já estão gravados em Meu Imaculado Coração. Convertei-vos. Os homens do terror
agirão com grande fúria. Vereis horrores em toda parte. Na França, na Malásia e no Brasil a dor será
intensa. Dobrai vossos joelhos em oração. Este é o ano do sofrimento para muitos dos Meus pobres
filhos.
Mensagem nº 2.628 - 14//01/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, coragem. Deus está ao vosso
lado. Aconteça o que acontecer não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Não vos
afasteis da oração. A cruz será pesada para os homens fiéis. O alimento precioso será visto e
desejado, mas os homens o temerão. O anticristo agirá com grande fúria para destruir a Igreja do
Meu Jesus. A sua maior investida causará o maior dano espiritual, o qual os homens não
presenciaram desde os tempos de Adão. Ó filhos, sofro por aquilo que vem para vós. Eu sou a vossa
Mãe e estarei perto de vós.
Mensagem nº 2.700 - 29/06/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, convido-vos a viverdes na oração,
na humildade e na presença do Senhor. Dobrai vossos joelhos em oração em favor da Igreja. A fumaça
do demônio se espalhou e contaminou a muitos consagrados. A falta de zelo pelo sagrado se tornará
cada vez mais clara no interior da Igreja. Chegará o dia em que surgirá um homem com aparência
de bom e com sua falsa ideologia conseguirá enganar a muitos, até mesmo consagrados serão
seduzidos. Eis o tempo da grande tribulação para a humanidade. Sede do Senhor e afastai-vos das
coisas mundanas. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Coragem. Quem está com o senhor, vencerá.
Mensagem nº 2.780 - 01/01/2007- em Angüera/BA: Queridos filhos, Sou a Rainha da paz e vim do céu
para oferecer-vos a paz. Abri vossos corações ao Senhor e acolhei Seu Amor Misericordioso. Entrais
agora no tempo decisivo. A luta entre Mim e Meu adversário será intensa. Tende cuidado. Não vos
afasteis da verdade. Acolhei os Meus apelos e mudai de vida. O pássaro será ferido na costa e muitos
ninhos serão destruídos. Uma montanha cairá e haverá grande destruição em muitas regiões. A Rússia
tropeçará e o homem orgulhoso agirá com a força dada pelo demônio. Rezai. Somente per meio da
oração a humanidade encontrará a salvação. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Rezai também
pela vossa nação. Eu quero ajudar-vos, mas depende de vós aquilo que Eu faço.
Mensagem nº 2.822 - 10/04/2007- em Angüera/BA: Queridos filhos, amai a verdade. Dizei não a tudo
aquilo que vos impede de crescer na fé. Acolhei Jesus e abraçai a santidade. A humanidade será
surpreendida com a apresentação de um homem com aparência de bom e este seduzirá a muitos
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com seus enganos, pois suas ações vêm do maligno. Muitos o terão como salvador e conseguirá
reunir em torno de si um grande número de pessoas. Estais atentos. Rezai muito e suplicai ao Senhor
Sua Misericórdia para vós. Eis os tempos difíceis para a humanidade. Cuidai da vossa vida espiritual.
Escutai os Meus apelos e permanecei firmes na verdade que Eu vos apontei.
Mensagem nº 2.826 - 20/04/2007- em Angüera/BA: Queridos filhos, aquele que será acolhido como o
iluminado, será, na verdade, o terror das nações. Seu plano será apenas um, mas o que realizará
trará graves conseqüências para os Meus pobres filhos. Rezai. Permanecei firmes no caminho que
Eu vos apontei. Amai a verdade. Acolhei os Meus apelos e sereis conduzidos à Verdade. Não
desanimeis. O Senhor está convosco.
Mensagem nº 2.834 - 06/05/2007- em Gandu/BA: Queridos filhos, coragem. Deus está convosco.
Encorajai-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Vim do céu para socorrer-vos. Sede fortes.
Não permitais que nada ou ninguém vos afaste de Senhor. Mesmo diante das dificuldades, não percais a
vossa esperança. O Senhor não vos abandonará. Confiai n’Ele que é o vosso Bem Absoluto e vos
conhece pelo nome. Não vos afasteis da oração. A humanidade será surpreendida pela ação daquele
que se opõe a Cristo, mas vós não deveis temer. A vitória será dos que pertencem ao Senhor.
Avante com alegria. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós.
Mensagem nº 2.889 - 14/09/2007- em Angüera/BA: Queridos filhos, a humanidade contaminou-se com
o pecado e os homens caminham como cegos a guiar outros cegos. Eis que chegaram os tempos por
Mim preditos. Aproximai-vos do Senhor. Ele vos espera de braços aberto. Rezai e amai. Sem oração e
sem amor não podeis crescer na vida espiritual. Eu sou a vossa Mãe e espero o vosso sim sincero ao
Meu chamado de conversão. Não recueis. Um atentado contra a casa do Senhor chamará atenção do
mundo. Aquele que se opõe a Cristo agira com grande fúria. Rezai. Rezai. Rezai.
Mensagem nº 2.916 - 14/11/2007- em Angüera/BA: Queridos filhos, eis o tempo oportuno para o vosso
retorno ao Senhor. Caminhai ao encontro daquele que é o vosso único Caminho, Verdade e Vida. Dobrai
vossos joelhos em oração em favor dos Meus planos. Chegará o dia em que os homens perversos
ocuparão espaço privilegiado na Casa do Senhor. Serão estes que atrairão para dentro da Igreja
aquele que se opõe o Cristo. Será o tempo em que o Sagrado será lançado fora e os fiéis serão
perseguidos. Poucos permanecerão firmes na fé, mas por meio destes poucos, Deus fará surgir
grande esperança para Seu povo. Depois de toda tribulação a Igreja experimentará grande alegria. A
vitória do Senhor será visível àqueles que permanecerem fiéis até o fim. Avante. Não recueis. Jamais o
Senhor vos abandonará. Confiai e esperai com alegria.
Mensagem nº 2.937- 01/01/2008- em Angüera/BA: Queridos filhos, buscai forças na oração, na
Eucaristia e nas palavras do Meu Jesus. Vós deveis enfrentar grandes dificuldades. Sede corajosos. Não
desanimeis. Quem está com o Senhor sempre vencerá. Sabei que a Terra de Santa Cruz experimentará
grande destruição. A cruz será pesada para os Meus pobres filhos. Pequenas e grades cidades deixarão
de existir. Aquele que se opõe a Cristo marchará com seu exército e chegará a grande cidade. O
trono de Pedro tremerá. Sofro por aquilo que vos espera. Em muitos lugares os hereges ocuparão
espaço privilegiado. Quando o Senhor perder seu lugar de honra, o grande castigo virá. Poucos
permanecerão firmes na fé. Peço-vos que vivais os Meus apelos. Eu vos conduzirei por caminhos
seguros. Peço-vos que façais parte do Meu exército vitorioso. Levai o rosário, É a arma para o grande
combate. Jamais experimentarão a derrota aqueles que o reza com fervor. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.939 - 05/01/2008- em Angüera/BA: Queridos filhos, a guerra explodirá sobre Roma e
poucos serão os sobreviventes. Aquele que se opõe a Cristo levará sofrimento e dor a toda
Europa. O Trono de Pedro estará vazio. Lágrimas de dor e choro de lamentações se verão na
Igreja. Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade caminha para a autodestruição preparada pelas
próprias mãos dos homens. Sede fiéis. Não recueis. Renunciai ao pecado e voltai-vos ao Senhor que vos
ama e vos espera de braços abertos. Eu estou ao vosso lado. Não desanimeis. Aconteça o que
acontecer não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós.
Mensagem nº 2.942 - 12/01/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, por causa daquele que
necessita de um milagre, virão grandes sofrimentos para a Igreja. Aquele que se opõe a Cristo
ganhará um aliado e juntos causarão graves conflitos na Igreja do Meu Jesus. Dobrai vossos
joelhos em oração. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vos espera. Peço-vos que sejais fieis a
Cristo. Acolhei Seu Evangelho e permanecei firmes na verdade. Não desanimeis. O Senhor vos ama e
está muito perto de vós. Coragem. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós.
Mensagem nº 2.953 - 06/02/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, o opositor encontrará no
palácio a chave que lhe abrirá a porta para agir no mundo. Ele com sua astúcia envolverá homens
e mulheres de grande sabedoria. Seu projeto envolverá homens da ciência e da religião. Atrairá

9

MENSAGENS DE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ
APARIÇÕES EM ANGÜERA – BAHIA – BRASIL
CLASSIFICAÇÃO DE TEMAS DIVERSOS, TRANSMITIDOS DURANTE OS ANOS 2001 A 2010
(Organizado por www.mariamaedaigreja.net)
para seu venenoso projeto governantes do mundo inteiro; pessoas famosas e pessoas simples.
Os homens fiéis carregarão pesada cruz, mas Meu Jesus o vencerá e a humanidade encontrará a
libertação. Dobrai vossos joelhos em oração. Sede fiéis ao Senhor e permanecei firmes no Caminho que
vos apontei. Eu vim do céu para conduzir-vos ao Meu Jesus. Não recueis. Abri vossos corações e aceitai
a vontade de Deus para vossas vidas.
Mensagem nº 2.959 - 21/02/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, com o objetivo de enfraquecer
a Igreja do Meu Jesus, o opositor convocará os líderes das falsas religiões e muitos falsos
pastores. Juntos farão de tudo para destruir o Sagrado e conseguirão muitos dos seus objetivos,
mas a vitória final será do Senhor. Por meio dos homens e mulheres de fé, haverá grande esperança
para os Meus pobres filhos afastados. Deus não vos abandonará. Dobrai vossos joelhos em oração. Não
desanimeis. Eu estarei sempre perto de vós. Sede corajosos e não permitais que a chama da fé se
apague dentro de vós.
Mensagem nº 2.960 - 23/02/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a morte estará presente no seio
da Igreja. Será determinada pelo opressor a execução de muitos consagrados. A perseguição à
Igreja será muito maior que no passado. Dobrai vossos joelhos em oração. Meu Jesus espera muito
de vós. Não vos afasteis do caminho que Eu vos apontei. Conheço vossas necessidades e não vos
deixarei sozinhos. Sede amorosos. Enchei-vos de coragem e em toda parte testemunhai que sois
unicamente do Senhor. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.966 - 08/03/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, grande será o sofrimento para
os consagrados, pois aquele que se opõe a Cristo agirá contra os escolhidos de Deus. Peço-vos
que não vos afasteis do caminho que vos apontei. Abri vossos corações ao Meu chamado. Não fiqueis
estacionados. Eu preciso do vosso sim. Não recueis. O vosso tempo é curto e o que tendes a fazer não
deixeis para o amanhã. Se acolherdes os Meus apelos hoje, o vosso futuro será melhor. Sede dóceis. Eu
Sou a vossa Mãe e vos quero Comigo no céu. Continuai firmes na oração. A humanidade contaminou-se
com o pecado e precisa ser curada. A vossa oração contribuirá para a salvação de muitas almas. Avante.
Mensagem nº 2.967- 10/03/2008 – em José Bonifácio/SP: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e sofro
por aquilo que vos espera. Chegará o dia em que a cruz será pesada para os homens e mulheres de
fé. O opositor impedirá que os cristãos se unam para rezar em lugares públicos e muitos serão
martirizados e outros negarão a fé. Peço-vos que não vos afasteis da oração. A humanidade está
distante do Criador e eis que chegaram os tempos por Mim preditos. Voltai-vos depressa. Não fiqueis
estacionados no pecado. Meu Senhor vos ama e vos espera de braços abertos. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.971 - 15/03/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a chave para a entrada do
opositor estará no palácio. Sua força será semelhante à de uma grande arma de destruição. As
falsas ideologias serão abraçadas como verdadeiras e os Meus pobres filhos irão experimentar a
cruz da escravidão. Estais atentos. Não fiqueis de braços cruzados. Amai a verdade e não permitais
que as coisas do mundo vos afastem de Deus. Acolhei e testemunhai o Evangelho do Meu Jesus. Rezai.
A força da oração vos ajudará a permanecer firmes na fé. Avante.
Mensagem nº 2.975 - 23/03/2008- em Maceió/AL: Queridos filhos, os homens, seguidores do falso
profeta, marcharão com grande fúria em direção ao templo sagrado. Ali haverá grande destruição.
A Igreja irá chorar e lamentar. Um eclipse lunar estará visível neste dia. Peço-vos que não vos
afasteis da verdade. Meu Jesus precisa do vosso sincero e corajoso testemunho. Em toda parte mostrai
a todos que sois verdadeiramente de Cristo. Ele é a vossa esperança. N’Ele está a vossa salvação e fora
d’Ele jamais o homem poderá ser salvo. Viveis no mundo cheio de desamor. Voltai-vos ao amor. O amor
cura e traz alegria. O amor é mais forte que a morte. O amor é mais poderoso que o pecado. Não cruzeis
os braços. O vosso tempo é curto. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 2.983 - 12/04/2008- em Angüera/BA: Queridos filhos, a força do opositor se espalhará
pelo mundo. As nações católicas serão perseguidas e pesada será a cruz para a Igreja. Também
na Terra de Santa Cruz vereis horrores. A força do inimigo provocará divisões e escândalos.
Rezai. Somente pela força da oração podeis vencer. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Não
cruzeis os braços.
Mensagem nº 2.986 - 19/04/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a humanidade está enferma e
precisa ser curada. Voltai-vos Áquele que é o vosso único Caminho, Verdade e Vida. Peço-vos que
sejais mansos e humildes de coração, pois somente assim podeis aceitar os Meus apelos. Não vim do
Céu para obrigar-vos, mas não vos esqueçais: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Vós não
estais sozinhos. O Senhor está muito perto de vós. Dobrai vossos joelhos em oração em favor da
conversão dos pecadores. Rezai também pela Igreja do Meu Jesus. A força do opositor causará
grandes sofrimentos para os Meus pobres filhos. A Igreja será perseguida e em muitos lugares
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templos serão destruídos. Famosos santuários serão atacados e a morte estará presente no seio
da Igreja. Eu sofro por aquilo que vos espera. O futuro da humanidade será doloroso. Buscai o Senhor.
Somente n’Ele está a vossa Salvação. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.989 - 26/04/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, chegará o dia em que o opositor
espalhará seus erros sobre a terra e haverá grande desprezo aos bons costumes. A Igreja viverá
momentos de grandes perseguições e carregará pesada cruz. Por um determinado período a
Igreja andará sem Pedro, mas o Meu Jesus será fiel à sua promessa. Coragem. Eu estarei ao vosso
lado. Peço-vos que não vos afasteis da oração. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Voltaivos ao Senhor. Aproximai-vos do sacramento da confissão e sereis curados espiritualmente. Vivei na
graça do Senhor. Não vos contamineis com as coisas do mundo. Sois do Senhor. Somente a Ele deveis
seguir e servir. Os homens sábios farão grandes descobertas. Do universo virá a força que iluminará a
terra. Dobrai vossos joelhos em oração. Repito: rezai, rezai, rezai.
Mensagem nº 2.993 - 04/05/2008 – em Goes Calmon / Simões Filho/BA: Queridos filhos, peço-vos
que vos afasteis de todo mal. Buscai a santidade e em tudo sede como Jesus. A humanidade vive fortes
tensões e os Meus pobres filhos caminham como cegos a guiar outros cegos. Arrependei-vos
sinceramente dos vossos pecados. O arrependimento é o primeiro passo a ser dado no caminho da
conversão. O Senhor espera muito de vós. Não recueis. Não vos atemorizeis. Sede corajosos. Aconteça
o que acontecer, não percais a vossa esperança. O opositor causará grandes danos à humanidade.
Perseguirá a Igreja na Terra de Santa Cruz e levará muitos dos Meus pobres filhos ao erro. Muitos
abraçarão falsas doutrinas e se afastarão da verdade. Sofro por causa dos Meus pobres filhos. Voltaivos depressa. Meu Senhor vos ama e vos espera de braços abertos. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.022 - 12/07/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe. Conheço
vossas necessidades e pedirei ao Meu Jesus por vós. Enchei-vos do amor do Senhor e esperai n’Ele
com inteira confiança. Eu vim do céu para transformar-vos e conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Dedicai
parte do vosso tempo à oração. A oração sincera e perfeita vos conduzirá a um alto cume de santidade.
Vivei com alegria os Meus apelos. Anunciai a todos o que vos digo. Não fiqueis em silêncio. Deus tem
pressa. Não deixeis para o amanhã o que podeis fazer hoje. Sede corajosos. Na grande tribulação à
Igreja, vós que sois fiéis sereis perseguidos e levados a julgamento. Será um tempo doloroso
para a Igreja. Em muitos lugares a Igreja perderá o direito de anunciar Cristo ao mundo. O
opositor prepara uma terrível investida contra a Igreja do Meu Jesus. Rezai. Não vos afasteis da
oração. Permanecei firmes. Eu estou ao vosso lado.
Mensagem nº 3.032 - 26/07/2008 - Angüera/BA: Queridos filhos, o opositor humilhará a Igreja e fará
sofrer muitos consagrados fiéis à Sã Doutrina. Tentarão destruir um templo em busca de um
tesouro e grande será o sofrimento dos Meus pobres filhos. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e vim do
céu para chamar-vos à conversão. Não recueis. Dedicai parte do vosso tempo à oração e a escuta da
palavra de Deus. Enchei-vos do amor de Deus, pois somente assim podeis trilhar pela estrada da
santidade. Eu conheço vossos problemas. Quando chamais por Mim, Eu venho em vosso socorro. Abri
vossos corações e permanecei firmes no caminho que vos apontei. Eu pedirei ao Meu Jesus por vossas
necessidades. Avante.
Mensagem nº 3.082 - 15/11/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, coragem. Eu estou convosco.
Aconteça o que acontecer, não desanimeis. Não vos aflijais. Confiai plenamente em Meu Filho Jesus e
sereis vitoriosos. Buscai o Senhor, pois Ele vos ama e vos espera com imenso amor de Pai. A
humanidade está enferma e precisa ser curada. Voltai-vos depressa. Não há mais tempo a perder. Sofro
por aquilo que vos espera. Sede fortes e firmes na fé. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
A Igreja do Meu Jesus será golpeada. Um homem bem vestido entrará na casa de Deus e
enganará a muitos. Será um tempo de dor para os fiéis. Rezai. Rezai. Rezai. Eu vos amo e quero
ajudar-vos. Não fiqueis estacionados no pecado.
Mensagem nº 3.092 - 07/12/2008 – em Pinhão/SE: Queridos filhos, peço-vos que sejais homens e
mulheres de fé. Testemunhai sempre e em toda parte que sois verdadeiramente de Cristo. Ele espera
muito de vós. Fugi do pecado e reconciliai-vos com Deus. A humanidade contaminou-se com o pecado e
os Meus pobres filhos caminham como cegos a guiar outros cegos. Voltai-vos. O Senhor vos espera com
imenso amor de Pai. Estais prontos a responder o vosso sim ao chamado do Senhor. Sede fiéis à Igreja.
O opositor enfrentará a Igreja. Será uma longa e dolorosa batalha. Poucos permanecerão no
caminho da verdade. Neste tempo a Igreja estará em Seu calvário, mas Meu Jesus vencerá o
inimigo juntamente com os poucos pastores fiéis. Haverá um só rebanho e um só Pastor.
Permanecei no caminho da verdade. Eu sou a vossa Mãe e quero ajudar-vos. Sede dóceis. Não recueis.
Avante.
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Mensagem nº 3.131 - 07/03/2009: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Sabei que sois
amados um por um pelo Pai, no Filho, por meio do Espírito Santo. Sois importantes para a realização dos
planos de Deus. Abri vossos corações e sede dóceis ao chamado do Senhor. Não vos afasteis da
oração. Assim como as plantas não crescem sem a chuva, vós não podeis crescer sem oração. Rezai.
Rezai. Rezai. A humanidade está enferma por causa da triste cegueira espiritual dos Meus pobres filhos.
Deus quer salvar-vos. Dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada. Aquele que se opõe a
Cristo causará grande confusão na casa de Deus. Pisará no sagrado e levará muitos homens de fé
a se afastarem da verdade. Coragem. Quando sentirdes o peso da cruz, chamai por Jesus. Ele virá a
vos sustentará na Sua graça. Sede justos.
Mensagem nº 3.202 - 18/08/2009: Queridos filhos, confiai plenamente em Jesus, pois somente Ele é a
certeza da vossa vitória. Ele é o vosso Deus para sempre e fora d’Ele jamais o homem poderá ser salvo.
Peço-vos que continueis a rezar. Rezai pela Igreja. Muitos consagrados serão contaminados.
Negarão os dogmas e se afastarão da verdade. Surgirá um homem, aparentemente cheio de
virtudes, mas na verdade será um enviado do demônio. Enganará a muitos com sua doutrina, mas
encontrará uma grande barreira na força e fidelidade dos Meus devotos e escolhidos. Peço-vos
que mantenhais acesa a chama da vossa fé. Quem permanecer fiel será salvo.
Mensagem nº 3.232 - 26/10/2009: Queridos filhos, a maldade dos homens será grande sobre a terra.
Os fiéis serão perseguidos e aquele que se opõe a Cristo agirá com grande fúria contra a Igreja do
Meu Jesus. Sofro por aquilo que vos espera. Não vos afasteis da oração. Encorajai-vos e testemunhai
que sois do Senhor. Fugi do pecado e voltai-vos Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida.
Coragem. Não cruzeis os braços.
Mensagem nº 3.255 – 19/12/2009: Queridos filhos, não vos atemorizeis ante vossas dificuldades. Viveis
no tempo pior que no tempo do dilúvio e a humanidade é conduzida pelo caminho do ódio e do desprezo
ao sagrado. Ainda tereis grandes provações. Depois de toda dor, o Senhor fará surgir um novo mundo.
Dobrai vossos joelhos em oração. Buscai forças na Eucaristia e nas palavras do Meu Filho Jesus. Não
permitais que as coisas deste mundo vos afastem de Deus. Sede fiéis. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu
para socorrer-vos. Coragem. Eu pedirei ao Meu Filho Jesus por vós. Não permitais que a chama da fé se
apague dentro de vós. Estai atentos. Escutai os Meus apelos e sereis grandes na fé. Um homem com
aparência de bom e justo virá, mas será um traidor e levará a humanidade ao sofrimento. Rezai. Eu
estarei ao vosso lado.
Mensagem nº 3.276 - 06/02/2010: Queridos filhos, Eu vos amo como sois. Peço-vos que mantenhais
acesa a chama da fé, pois somente assim podeis contribuir para o triunfo definitivo do Meu imaculado
Coração. Deus enviou-Me para chamar-vos à conversão. Não vivais em pecado. Abri vossos corações ao
Senhor e Ele transformará vossas vidas. Viveis no tempo das grandes confusões espirituais. Não vos
afasteis da oração. Quando estais afastados, vos tornais o alvo do demônio. Afastai-vos de todo mal e
voltai-vos Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Caminhais para um futuro de grandes
provações. Segui-Me pelo caminho do bem e da santidade. Acreditai em Jesus. Somente n’Ele está a
salvação e fora d’Ele jamais o homem poderá ser salvo. Chegará o dia em que um homem com
aparência de bom e justo surgirá. Enganará a muitos, pois realizará grandes prodígios. Virá do
hemisfério sul e muitos o terão como um salvador. Estai atentos para não serdes enganados.
Escutai os Meus apelos. Amai e defendei a verdade. Quem está com o Senhor jamais será derrotado.
Coragem.
Mensagem nº 3.346 - 17/07/2010: Queridos filhos, cuidai da vossa vida espiritual. Sois importantes para
a realização dos planos de Deus e Ele espera muito de vós. Não vivais afastados da graça do Senhor.
Eis o tempo oportuno para o vosso retorno Àquele que é o vosso único Caminho, Verdade e Vida. Dai o
melhor de vós na missão que vos foi confiada. Fazei o bem a todos. Não fiqueis apegados às coisas
materiais. Apegai-vos às coisas do céu para serdes salvos. Afastai-vos de tudo aquilo que vos distancia
do Senhor. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para conduzir-vos à santidade. Chegará o dia em que
poucos serão os homens e mulheres que permanecerão na verdade. As falsas ideologias atrairão grande
número de pessoas. Mesmo aqueles que são fervorosos na fé se tornarão indiferentes. Estai atentos.
Não permitais que o demônio vos afaste da verdade. Haverá na terra um tempo de grande apostasia e
aquele que se opõe a Cristo enganará a muitos. Dobrai vossos joelhos em oração. Depois de toda
tribulação a vitória do Senhor virá para os justos. Coragem.
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AVISOS E SINAIS
“Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra a aflição e a angústia apoderar-se-ão das
nações pelo bramido do mar e das ondas. Os homens definharão de medo, na expectativa dos
males que devem sobrevir a toda a terra. As próprias forças dos céus serão abaladas.”(Lc, 21, 25-26)
Mensagem nº 2.471 – 18/01/2005: Queridos filhos, a luz perderá seu brilho em pleno meio dia e os
homens cairão por terra de pavor. A morte de um homem provocará grande ira e muitos inocentes
sofrerão. Abri vossos corações à graça do Senhor. O arrependimento é o primeiro passo que vos levará a
Deus. Não cruzeis os braços. Dai o melhor de vós Àquele que vê o oculto e vos conhece pelo nome.
Coragem.
Mensagem nº 2.476 – 29/01/2005: Queridos filhos, o grande sinal de Deus deixará os homens sábios
confusos. A água do mar perderá seu sabor natural. Quando Deus fala quer ser ouvido. A
humanidade enfrentará grandes crises. Ó homens, voltai-vos depressa. O que vos digo não é para
causar-vos medo, mas para que possais estar preparados. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sei o que vos
espera. Rezai.
Mensagem nº 2.492 – 08/03/2005: Queridos filhos, eis o tempo do vosso retorno. Não fiqueis de braços
cruzados. Chegará o dia em que o sol e a lua não mais cumprirão seu curso como em vossos dias.
Vossos olhos verão os sinais anunciados por Meu Filho Jesus. Dobrai vossos joelhos em oração
suplicando a Misericórdia do Senhor para todos vós. O dragão irá ao encontro da águia e lançará fogo
sobre seus filhos causando a destruição de grande parte do seu ninho.
Mensagem nº 2.510 – 16/04/2005: Queridos filhos, Deus falará aos homens por meio de sinais
extraordinários. Um grande aviso será dado à humanidade, mas se os homens não se
arrependerem a ira de Deus cairá sobre a humanidade. Os homens verão algo como um sol que
ficará visível no céu por longas horas. Todos os olhos verão. Sabei que Deus tem pressa. Rezai.
Intensificai vossas orações para suportardes o peso das provações que hão de vir. Da França sairá um
espinho que ferirá os homens fiéis. Coragem. Eu estou ao vosso lado.
Mensagem nº 2.528 – 28/05/2005: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e venho do Céu para enchervos de coragem. Peço-vos que não tenhais medo. O Senhor vos ama e vos espera com imenso Amor.
Quero dizer-vos que chegará o dia em que o homem viverá em plena felicidade, pois o Senhor reinará
em todos os corações. Vós andareis pelo paraíso terrestre e aí não haverá mais sofrimento. Sabei que o
Senhor preparou para os Seus aquilo que os olhos humanos jamais viram. Não desanimeis. Quando
passar toda tribulação, surgirá novos céus e novas terras. Um sinal extraordinário estará no Céu. Os
homens buscarão uma resposta, mas não encontrarão, pois o segredo vem de Deus. Alegrai-vos.
Vossos nomes já estão inscritos no céu.
Mensagem nº 2.568 – 30/08/2005: Queridos filhos, peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé. Eu
sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Rezai sempre e não vos afasteis do caminho que vos apontei. A
humanidade caminha ao encontro de grandes sofrimentos. Arrependei-vos e voltai-vos ao Senhor. Estais
atentos aos sinais de Deus. Os homens verão algo de intensa luminosidade. Acolhei o chamado do
Senhor. Oslo experimentará grande sofrimento. Rezai. Rezai. Rezai.
Mensagem nº 2.596 – 30/10/2005: Queridos filhos, vim do Céu para abençoar-vos e dizer-vos que sois
importantes para o Senhor. Sois o Seu povo eleito e amado com um amor sem limites. Peço-vos que
tenhais coragem. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado.
Sabei que o Senhor enviará Seus anjos para socorrer-vos nas tribulações. Haverá um grande aviso no
céu do Brasil. É o chamado do Senhor. Estais atentos. Grande terror se dará no Sinai. Em Assis se
ouvirá gritos de desespero e grandes lamentações. Dobrai vossos joelhos em oração. Deus espera muito
de vós. Não desanimeis. Vós que estais a escutar-Me, não percais a esperança. Do Senhor virá a vossa
recompensa.
Mensagem nº 2.659 - 26/03/2006 – em Maceió/AL: Queridos filhos, dai o melhor de vós na missão que
o Senhor vos confiou. Sabei que tudo aquilo que fizerdes em favor dos Meus planos o Senhor vos
recompensará generosamente. Não percais a vossa esperança. Deus está no controle de tudo. Ele
realizará grandes prodígios em favor da humanidade. Os que estiverem afastados retornarão à Fé.
Os hereges se converterão. Todos os olhos verão o grande sinal de Deus. Não desanimeis. Aceitai
a cruz. Deus está ao vosso lado. Uma cidade brasileira com nome de um arcanjo será sacudida e os
Meus pobres filhos experimentarão grande sofrimento. Confiai no Senhor. Eu pedirei ao Jesus por vós.
Afastai-vos do pecado e voltai-vos Àquele que é o vosso tudo.
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Mensagem nº 2.664 - 06/04/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, estais atentos. Deus vos chama a
viverdes com fidelidade Sua Palavra, pois somente assim podeis contribuir para o triunfo definitivo do
Meu Imaculado Coração. O Senhor mostrará Seu Poder em favor dos homens. As luzes estarão no
céu e os homens ficarão maravilhados. Não fiqueis de braços cruzados. Quando Deus chama quer ser
atendido. Avante na oração.
Mensagem nº 2.665 - 08/04/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, quem vive em riqueza não verá a
maravilha e a terra rica e sentirá saudades do sorriso feliz. Acontecerá no Brasil e os homens
experimentarão pesada cruz. Suécia e Inglaterra. Costa oeste e costa sul: a morte passará. Eis que
chegaram os tempos mais dolorosos para a humanidade. Dobrai vossos joelhos em oração. A vossa
vitória está no Senhor. Confiai n’Ele e vereis a paz reinar no mundo. Fugi do pecado para serdes grandes
aos olhos do Senhor. Deus enviará e os homens verão no primeiro dia da semana. Sabei que o
Senhor fará de tudo para salvar-vos. Sei que tendes liberdade, mas não vos esqueçais que antes e
acima de tudo deveis fazer a vontade de Deus.
Mensagem nº 2.744 - 10/10/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, um grande mistério se verá.
Onde está a grande montanha? Os homens estarão confusos e não compreenderão. Olhai os sinais
de Deus. O Senhor fala. Escutai amorosamente o que Ele diz. A humanidade trilha para um futuro de
grandes sofrimentos. Voltai-vos ao Senhor. Ele quer salvar-vos. Rezai. Em toda parte testemunhai que
sois do Senhor com a vossa própria vida. Avante pelo caminho que vos apontei.
Mensagem nº 2.779 - 30/12/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, tende confiança, fé e esperança.
Confiai plenamente no poder de Deus e deixai que Sua graça transforme vossas vidas. O Senhor
manifestará Seu poder em favor dos homens. O Senhor vos ama e vos chama. Não fiqueis estacionados.
Deus enviará um grande sinal aos homens e todos os olhos verão. O ouro estará nas alturas; as
chamas atravessarão os céus. Quando Deus chama quer ser atendido. Dobrai vossos joelhos em
oração e compreendereis os sinais do Senhor.
Mensagem nº 2.786 - 16/01/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu vos amo como sois. Peço-vos
que tenhais confiança, fé e esperança. Deus está no controle de tudo. Confiai n’Ele e vereis a paz reinar
no mundo. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou. Deus fará surgir grandes sinais e
grandes prodígios serão realizados sem que os homens possam explicar. Estais atentos. Acolhei os
Meus apelos e sereis transformados em homens e mulheres de oração. Uma descoberta se dará e
muitos se alegrarão. A cura virá. Deus é Pai Misericordioso e não abandona seus filhos. Sede mansos e
humildes de coração. A vossa bondade atrairá santidade. Avante.
Mensagem nº 2.793 - 31/01/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a terra será coberta pelas
trevas. A escuridão sairá da imensa luz. Um mistério existente na grande luz brilhante será
revelado. Eis os tempos mais difíceis para a humanidade. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor
vos confiou. Não fiqueis estacionados. A humanidade caminha para a destruição preparada pelas
próprias mãos dos homens. Sabei todos vós que pesada será a vossa cruz, mas Deus vencerá e com Ele
todos os justos. Dobrai vossos joelhos em oração e permanecei firmes no caminho que Eu vos apontei ao
longo destes anos. Avante. Na alegria ou na dor, confiai no Senhor e alcançareis vitória.
Mensagem nº 2.815 - 24/03/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e quero vervos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé.
Não permitais que as trevas do pecado vos afastem do caminho da graça. Viveis no tempo pior que no
tempo do dilúvio. A criatura é mais valorizada que o Criador e a humanidade é conduzida pelas veredas
da autodestruição. Esforçai-vos para serdes homens e mulheres de oração. Não desanimeis. Deus está
ao vosso lado. Quando tudo parecer perdido o Senhor virá a vós com grande vitória. O Senhor fará
surgir um grande sinal no céu do Brasil. Será a grande chance para o grande retorno. Haverá
tribulações e muitos dos Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Um fato grandioso
acontecerá e chamará a atenção do mundo. Os homens se confundirão e não terão explicação.
Rezai. Rezai. Rezai.
Mensagem nº 2.833 - 05/05/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e quero vervos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no Céu. A humanidade caminha para o abismo da
destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Meu Senhor agirá com sinais e
prodígios. Os homens serão surpreendidos pela ação poderosa de Deus. Deus mostrará e os
homens verão em pleno meio dia. Muitos se alegrarão por verem as promessas do Senhor serem
realizadas. Os anjos guiarão os homens e estes caminharão em direção Àquele que tem palavras de
vida eterna. Coragem. O Senhor vos ama. Não vivais em pecado. Sois do Senhor e somente a Ele deveis
servir.
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Mensagem nº 2.836 - 12/05/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Deus é o vosso Tudo e sem Ele
nada sois e nada podeis fazer. Confiai n’Ele que é o vosso grande amigo; aquele que não engana nem
decepciona. O Senhor enviará. Os homens verão e durará três dias. Muitos se tornarão fervorosos
na fé e a paz se estabelecerá para o bem dos Meus pobres filhos. Coragem. Deus quer salvar-vos.
Abri vossos corações. Sede bons uns para com os outros. Deixai que a vossa vida fale do Senhor mais
que vossas palavras. Avante sem medo. Confiai nas promessas do Senhor. Esperai na oração e na
alegria.
Mensagem nº 2.852 - 19/06/2007- em Brasília/DF: Queridos filhos, Eu vos amo como sois e quero vervos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé.
Não permitais que as trevas do pecado se apoderem de vossas vidas. Buscai o Senhor. Vivei na Sua
graça. Deus vos chama. Não recueis. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Deus enviou-Me
para chamar-vos à santidade. Abri vossos corações e sede homens e mulheres de oração. Sabei que o
Senhor agirá em vosso favor. Ele manifestará Sua bondade para vós. Ele permitirá e vós vereis toda a
vossa vida. Tudo vos será mostrado como em um espelho. Deus vos dará a chance do arrependimento.
Ele quer salvar-vos. Coragem. Um fenômeno extraordinário se dará no céu desta terra. Será um
aviso de Deus. Rezai. Somente por meio da oração podeis compreender os desígnios de Deus para vós.
Avante.
Mensagem nº 2.858 - 02/07/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a humanidade será
surpreendida quando o Senhor permitir aos homens contemplar a grandeza de Sua aliança. O que
está oculto estará visível. Grandes mistérios serão revelados e a humanidade terá consciência de
que a paz e o amor são necessários para uma vivência fiel da palavra de Deus. Vivei voltados para o
Paraíso para o qual unicamente fostes criados. Continuai firmes na oração. Vivei na graça e fugi do
pecado.
Mensagem nº 2.861 - 10/07/2007- em Angüera/BA: Queridos filhos, quando chegar o grande dia, no
qual o Senhor dará aos homens a grande chance de regressar ao Seu amor, o anjo do Senhor
tocará o céu e este mudará de cor. As montanhas descerão e os homens contemplarão uma
beleza infinita. O Senhor estará presente nos corações daqueles que se abrirem ao seu chamado.
Será o dia do grande sinal. A terra estará em paz. O Senhor enxugará vossas lágrimas e vereis a
Mão Poderosa de Deus agir. Rezai. Sede fieis ao Evangelho do Meu Jesus. Abri vossos corações ao
Meu chamado. Não cruzeis os braços. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 2.877 - 17/08/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, confiai na bondade infinita do
Senhor e esperai n’Ele com alegria., O Senhor não vos abandonará. Voltai-vos a Ele que vê o oculto e
vos conhece pelo nome. Afastai-vos de toda maldade e sede somente do Senhor. Rezai. Não vos
afasteis da oração. Eu sou a vossa Mãe e sofro por causa dos vossos sofrimentos. A humanidade vive
fortes tensões e caminha para o abismo da destruição que os homens prepararam por suas próprias
mãos. O Senhor permitirá e os homens verão a maravilha escondida no universo: Eis o nome
d’Aquele que vive e reina para sempre. Alegrai-vos, pois vossos nomes já estão inscritos no céu.
Avante sem medo.
Mensagem nº 2.894 - 25/09/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, acolhei as maravilhas do Senhor.
Abri vossos corações aos Meus apelos, pois somente assim podeis contribuir para o Triunfo do Meu
Imaculado Coração. Deus enviará e os homens contemplarão. O sol perderá seu brilho e se moverá
diante dos vossos olhos. Coragem. Deus quer salvar-vos. Não recueis. Sede dóceis e em tudo sede
como Jesus. Não quero obrigar-vos, mas escutai com atenção o que vos digo. Rezai. A oração
contribuirá para o vosso crescimento espiritual.
Mensagem nº 2.895 - 27/09/2007- em Angüera/BA: Queridos filhos, esforçai-vos para que os dons
recebidos possam produzir grandes frutos para o bem da humanidade. Vós sois importantes para o
Senhor. Foi precisamente por vós que Meu Filho Jesus morreu na cruz. Ele carregou todo peso
provocado pelos pecados dos homens. Doou-Se por amor, afim de que possais conhecer a verdade e
chegar à salvação. Jamais podeis imaginar o quanto sois amados por Meu Jesus. Se chegásseis a
compreender choraríeis de alegria. Peço-vos que vivis na graça do Meu Senhor. Não permitais que as
coisas do mundo vos afaste d’Aquele que é o vosso único e verdadeiro Salvador. Rezai. Ainda tenho
nobres coisas a realizar em favor dos Meus pobres filhos. Coragem. Não temais. Quem está com o
Senhor jamais sentirá o peso da derrota. O que foi anunciado virá. Os homens serão surpreendidos.
Não esperarão, mas serão agraciados e, ao contemplarem, mudarão de vida. Avante com alegria.
Mensagem nº 2.918 - 18/11/2007 – em São Paulo/SP: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e estou
convosco. Não vos sintais sozinhos. Peço-vos que sejais mansos e humildes de coração, pois somente
assim podeis contribuir para o triunfo do Meu Imaculado Coração. Voltai-vos Àquele que é o vosso Tudo
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e vos conhece pelo nome. A humanidade trilha pelas veredas da destruição que os homens prepararam
por suas próprias mãos. Rezai. Se viverdes afastados da oração não tereis forças para vencer o
demônio. Abri vossos corações e deixai que a luz do Senhor penetre vossas vidas. Abri vossos corações
ao Meu chamado e sentireis o desejo de servir ao Senhor. O Senhor preparou para vós aquilo que os
olhos humanos jamais viram. Sede dóceis. Não recueis. Um fenômeno extraordinário será visto no
céu desta terra. Estais atentos. O Senhor irá se manifestar. É o Seu chamado. Acolhei com alegria.
Mensagem nº 2.987 - 21/04/2008 - em Paranaíba/MS: Queridos filhos, Deus tem pressa. Não vivais em
pecado. Reconciliai-vos com Deus e procurai ser em tudo semelhantes ao Meu filho Jesus. A
humanidade afastou-se de Deus e caminha para o abismo da destruição que os homens prepararam por
suas próprias mãos. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para oferecer-vos o Meu amor. Não desanimeis.
Eu conheço vossas necessidades e pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante sem medo. Eis os tempos das
grandes tribulações. Dobrai vossos joelhos em oração, pois somente assim podeis contribuir para a
vitória de Deus. Sabei todos vós que o vosso tempo é curto. Não fiqueis em silencio. Anunciai a todos
que este é tempo oportuno para vos converterdes. Um fato assombroso se dará nesta terra. A Igreja
do Meu Jesus há de chorar e lamentar. Rezai. Permanecei firmes no caminho que vos tenho
apontado. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 2.988 - 22/04/2008 - Brasília/DF: Queridos filhos, peço-vos que mantenhais acesa a
chama da fé. Não permitais que as coisas do mundo vos afastem do Meu Jesus. Não vivais nas trevas,
mas buscai a luz de Deus. Eu quero ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Sede
corajosos. Testemunhai com a vossa própria vida que sois unicamente de Cristo. Alimentai-vos da
palavra de Deus e da Eucaristia. Amai sempre. O amor é mais forte que a morte e mais poderoso que o
pecado. Eu vim do céu para conduzir-vos pelo caminho da santidade. Sede dóceis. Não recueis. Não
desanimeis. Eu estou ao vosso lado embora não me vejais. Mesmo nos momentos difíceis para vós não
fiqueis tristes. Aceitai as provações que o Senhor vos manda. Aconteça o que acontecer permanecei
firmes na vossa fé. A humanidade vive fortes tensões e caminha para a grande tribulação. Não fiqueis
estacionados. Eis o momento oportuno para o grande retorno. Sabei todos vós que a vitória do Senhor
será grandiosa. O triunfo da Igreja levará os homens e mulheres afastados ao retorno ao Senhor. Os
hereges cairão por terra e arrependidos voltarão para a Igreja. Um grande sinal de Deus se verá na
Igreja. Será a chance para os Meus pobres filhos afastados. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.001 - 24/05/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, alegrai-vos, pois tendes um lugar
especial em Meu Imaculado Coração. Sois amados um por um pelo Pai, no Filho por meio do Espírito
Santo. Não fiqueis estacionados no pecado. Sabei valorizar os dons que o Senhor vos oferece. O que
tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Eu vim do céu para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Não
recueis. Eu preciso de vós. Assumi a vossa responsabilidade. Não vos afasteis da verdade. Encorajaivos e fazei sempre a vontade do Senhor. Dobrai vossos joelhos em oração e em tudo sede como Jesus.
Consagrai-vos todos os dias ao Meu Imaculado Coração. Quando vos consagrais a Mim, caminhais ao
encontro d’Aquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. A humanidade enfrenta graves conflitos e os
Meus pobres filhos não sabem para onde caminhar. Eu quero socorrer-vos. Abri vossos corações. Do
céu virá um aviso para a Europa. A quem muito foi dado muito será cobrado. A casa de Deus será
fechada. A violência será grande e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Mesmo diante
das vossas dificuldades não desanimeis. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.108 – 13/01/2009 – em Anguera/BA: Queridos filhos, a humanidade carregará a cruz
do sofrimento e os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Nas grandes tribulações, nações
inteiras desaparecerão e os lugares desertos se tornarão refúgios para os homens. O Senhor dará
o grande aviso. Caminhai na certeza de que vós não estais sozinhos. Dobrai vossos joelhos em oração.
Na oração está a vossa força e vossa vitória. Coragem.
Mensagem nº 3.111 – 20/01/2009 – em Juazeiro do Norte/CE: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e
vim do Céu para chamar-vos à conversão. Abri vossos corações. Não permitais que o demônio vos
afaste da graça do Meu Filho Jesus. Sede somente do Senhor, pois somente Ele é o vosso único
Caminho, Verdade e Vida. Viveis no tempo das grandes confusões espirituais. Buscai forças no Senhor.
Acolhei os Meus apelos e sereis grandes na fé. Não recueis ante vossas dificuldades. Deus está ao
vosso lado. Coragem. Sabei que o Senhor tudo vê. Sede honestos em vossos atos. Sede sinceros na
vossa fé. Na festa de um grande santo acontecerá um grande sinal no Céu da Europa. Os homens
não terão explicação. Estais atentos aos sinais de Deus. Não vos atemorizeis. Quem está com o
Senhor jamais será derrotado.
Mensagem nº 3.119 - 07/02/2009: Queridos filhos, convido-vos a assumirdes o vosso verdadeiro papel
de cristãos. Vós não podeis cruzar os braços. Deus vos chama. Sede corajosos e testemunhai que sois
verdadeiramente de Cristo. Ele é o Bom Pastor que ama e cuida de Suas ovelhas. Acolhei o Evangelho
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do Meu Jesus. A humanidade distanciou-se de Deus e caminha para o abismo da autodestruição. Voltaivos depressa. Sede instrumentos da paz de Cristo e em tudo procurai imitá-Lo. Não recueis. Depois de
toda tribulação espiritual, o Senhor permitirá um grande milagre. Todos os olhos verão e será a
grande oportunidade que o Senhor dará aos homens. Será este o tempo em que haverá um só
rebanho e um só Pastor. Rezai. A oração vos fortalecerá e vos conduzirá à santidade.
Mensagem nº 3.125 - 21/02/2009: Queridos filhos, Eu vos amo e quero ver-vos felizes já aqui na terra e
mais tarde Comigo no céu. Afastai-vos da maldade e voltai-vos Àquele que é o vosso único Caminho,
Verdade e Vida. Sede honestos em vossos atos e Deus vos abençoará. Buscai as coisas do Senhor e
não fiqueis apegados às coisas deste mundo. Cuidai da vossa fé. Não permitais que o demônio vos
afaste do caminho de Deus. Dobrai vossos joelhos em oração. Sem oração não podeis compreender os
desígnios de Deus para vós. Coragem. Não recueis. Cairá do céu, na terra de Santa Cruz, e os
homens não terão explicação. Levai a sério aquilo que vem do Senhor. Estais atentos aos Seus
sinais.
Mensagem nº 3.141 – 29/03/2009 - São Sebastião do Rio de Janeiro/RJ: Queridos filhos, buscai o
Senhor que vos ama e vos espera de braços abertos. Sede honestos em vossos atos e não vos afasteis
do caminho da verdade. Deus tem pressa e vós não podeis cruzar os braços. Dai o melhor de vós na
missão que o Senhor vos confiou. A humanidade tornou-se pobre espiritualmente porque os homens se
distanciaram de Deus. Eis o tempo do vosso retorno. Dobrai vossos joelhos em oração. Sois importantes
para a realização dos planos de Deus. Sede dóceis. Eu sou a vossa Mãe e estou sempre ao vosso lado.
Enchei-vos do amor de Deus e sereis capazes de amar o vosso próximo. Sabei que o amor é mais forte
que a morte e mais poderoso que o pecado. Não recueis. A humanidade será transformada e os
homens verão os prodígios do Senhor. Deus se manifestará com grandes sinais para que os
homens se arrependam e se voltem à Sua graça. O Senhor permitirá e os homens verão no céu do
Brasil. Será a grande chance para a conversão dos homens e mulheres desta terra. Estais atentos
ao chamado de Deus e sereis grandes na fé.
Mensagem nº 3.149 - 18/04/2009: Queridos filhos, coragem. Não desanimeis ante vossas dificuldades.
Deus está ao vosso lado. Não recueis. Depois da grande tribulação a terra será transformada e tudo
será diferente. As coisas que hoje contemplais deixarão de existir. Tudo será novo.
Transformados, homens e mulheres justos habitarão a terra. Tudo isso virá depois do grande
sinal, que será a última chance para a conversão da humanidade. Dobrai vossos joelhos em oração.
Na oração descobrireis os tesouros espirituais necessários para vós. Avante.
Mensagem nº 3.163 - 19/05/2009 – em Ceilândia/DF: Queridos filhos, convido-vos a assumirdes o
vosso verdadeiro papel de cristãos. Vós sois pertença do Senhor e Ele espera muito de vós. Não fiqueis
afastados do caminho que vos apontei. Viveis no tempo das grandes confusões espirituais. Sustentai-vos
na verdade. Aproximai-vos do confessionário e sereis transformados. A humanidade caminha para o
abismo da destruição e os Meus pobres filhos caminham como cegos a guiar outros cegos. Buscai o
Senhor. Acolhei os Meus apelos, pois desejo levar-vos a um alto cume de santidade. Não vos
atemorizeis. Confiai no Senhor. Ele não vos deixará sozinhos. Haverá grande perseguição religiosa.
Os fiéis serão perseguidos e a morte estará presente em toda parte. No auge da grande
perseguição, o Senhor mostrará um grande sinal. Os hereges se converterão e testemunharão o
amor de Deus. Será este o tempo do triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Eu sou a vossa
Mãe. Não vos sintais sozinhos. Eu vos amo e estarei sempre convosco. Coragem.
Mensagem nº 3.187 – 14/07/2009 – em Magda/SP: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu
para chamar-vos à conversão. Não vivais afastados de Jesus. Somente Ele é o vosso Caminho, Verdade
e Vida. Conheço vossas necessidades e pedirei ao Meu Jesus por vós. Sede dóceis. Não temais. Confiai
plenamente na Bondade do Senhor e sereis ricos espiritualmente. Peço-vos que mantenhais acesa a
chama da fé e em toda parte testemunhai que sois do Senhor. Com vossos exemplos e palavras, mostrai
a todos que Deus é verdade e que Deus existe. Quando sentirdes o peso da vossa cruz, chamai por
Jesus. N’Ele encontrareis a vossa vitória. A humanidade afastou-se de Deus e caminha para um grande
abismo. Voltai-vos. O Senhor vos chama. Se vos reconciliardes com Deus e com o próximo, bem
depressa a humanidade será curada espiritualmente. Não vos atemorizeis. Deus fará um grande
milagre em favor dos homens. A humanidade terá a grande chance de regressar ao Senhor.
Quando vier o grande sinal, todos os olhos verão. Os homens terão a chance de se arrependerem.
Será um milagre grandioso e muitos se converterão. Avante sem medo. Não vos afasteis da oração.
Mensagem nº 3.205 - 25/08/2009: Queridos filhos, acolhei os Meus apelos, pois desejo transformar-vos
e conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Quero levar-vos todos para o céu. Voltai-vos depressa. Não fiqueis
afastados da oração. Quando rezais estais atraindo sobre vós as bênçãos do Senhor. Na oração sereis
capazes de descobrir os tesouros de Deus que estão dentro de vós. Dai a vossa contribuição para o
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triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. No tempo da grande tribulação, os Meus consagrados
estarão protegidos. Os anjos do Senhor os ajudarão e não tropeçarão. O mal estará distante deles.
Coragem. Meu Jesus fará um grande milagre e todos os olhos verão. Será este milagre o motivo
da conversão dos ateus e de todos aqueles que abraçaram falsas doutrinas. Acontecerá em um
dia de domingo na festa de um grande mártir. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para apontar-vos o
caminho da salvação. Não recueis.
Mensagem nº 3.224 - 09/10/2009: Queridos filhos, Deus está ao vosso lado. Confiai n’Ele que é o vosso
único e verdadeiro amigo. Acolhei com alegria as Minhas mensagens, pois desejo conduzir-vos a um alto
cume de santidade. Abri vossos corações ao amor. O amor vos transformará e sereis grandes aos olhos
de Deus. Dobrai vossos joelhos em oração. Repito: rezai, rezai,rezai. A terra passará por grandes e
dolorosas transformações. Os homens serão confundidos, pois se colocaram no lugar do Criador.
Haverá fenômenos inexplicáveis na terra e os homens sábios não encontrarão respostas. Não
recueis. Permanecei no caminho que vos apontei. Não quero obrigar-vos, mas escutai-Me.
Mensagem nº 3.234 - 31/10/2009: Queridos filhos, não vivais afastados do Senhor. Voltai-vos a Ele que
vos ama e vos conhece pelo nome. Deus espera muito de vós. Sabei que este é o momento oportuno
para vos converterdes e vos reconciliardes com Deus. Não recueis. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu
para chamar-vos a serdes em tudo semelhantes ao Meu Filho Jesus. Não quero forçar-vos, mas escutaiMe. Deus tem pressa. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Afastai-vos da maldade. Não
julgueis, nem condeneis ninguém. Somente Deus é o Juiz Supremo. A humanidade vive fortes tensões e
caminha para um grande abismo. A força da natureza provocará fenômenos nunca vistos. Objetos
serão lançados da terra por uma força que os homens não terão explicação. Das profundezas da
terra surgirão forças que deixarão os homens preocupados, mas quero dizer-vos que Deus não
abandonará o Seu povo. Rezai. Ainda vereis coisas que os olhos humanos jamais viram. Permanecei no
caminho que vos apontei.
Mensagem nº 3.239 – 12/11/2009 - São Paulo/SP: Queridos filhos, assumi o vosso verdadeiro papel de
cristãos e em tudo imitai Meu Filho Jesus. Não fiqueis estacionados. Testemunhai com vossos atos e
palavras que sois unicamente de Cristo. Deus espera muito de vós. Abri vossos corações e aceitai Sua
vontade acerca de vossas vidas. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para chamar-vos à conversão. Não
recueis. A humanidade contaminou-se com o pecado e este é o momento do vosso retorno. Vivei
alegremente o Evangelho do Meu Jesus e sereis abençoados. O Senhor transformará a humanidade e a
paz reinará para sempre nos corações dos homens e mulheres de fé. Dias de alegria virão para vós. O
Senhor reservou para os Seus eleitos aquilo que os olhos humanos jamais viram. Do céu virá o socorro
para vós. Um grande sinal de Deus atrairá os homens e mulheres afastados. Alegrai-vos, pois
vossos nomes já estão inscritos no céu. Avante.
Mensagem nº 3.298 - 27/03/2010: Queridos filhos, não desanimeis. Deus está ao vosso lado, embora
não O vejais. Buscai n’Ele forças para vossa caminhada na fé. Eis que chegaram os tempos das grandes
confusões espirituais. Dobrai vossos joelhos em oração, pois somente assim podeis alcançar vitória. Eu
sou a vossa Mãe e sou incansável. Vim do céu para chamar-vos à conversão sincera. Abri vossos
corações e deixai que a graça do Senhor vos transforme. Dizei a todos que Deus enviou-Me para alertarvos e que este é o tempo oportuno para o vosso retorno. Sofro por aquilo que vos espera. Fugi da
maldade e sede somente do Senhor. Um fato maravilhoso se dará na Terra de Santa Cruz. Na
celebração da Santa Missa, à sombra da árvore que deu nome à vossa nação, haverá o primeiro e
único Milagre Eucarístico do Brasil. Por meio deste milagre muitos filhos afastados regressarão à
Igreja. Abri vossos corações ao Meu chamado. Eu quero conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Sede dóceis.
Não vim do céu para obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Avante.
Mensagem nº 3.316 - 08/05/2010: Queridos filhos, o Senhor está convosco. Coragem. Sede fortes e
firmes na fé. A vossa vitória está no Senhor e Ele vos ama. Não desanimeis. Dobrai vossos joelhos em
oração e o Senhor virá a vós com grande vitória. Eu sou a vossa Mãe. Desejo a vossa conversão e o
arrependimento dos vossos pecados. Reconciliai-vos com Deus. Enchei-vos do Seu amor para serdes
salvos. Chegará o dia em que a Igreja no Brasil sofrerá com grandes perseguições. Os inimigos se unirão
contra a Igreja e os fiéis carregarão pesada cruz. Deus Se manifestará com grandes sinais e
prodígios. Depois de toda tribulação que a Igreja viverá, virá para ela o triunfo. Nada poderá contra os
planos de Deus. Sois o povo eleito do Senhor. Não vivais afastados da verdade. O Senhor vos espera
com imenso amor de Pai. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.318 - 11/05/2010: Queridos filhos, um fenômeno extraordinário acontecerá na Terra
de Santa Cruz. Diante de várias autoridades eclesiásticas o Senhor permitirá esta graça que será
para bem da Igreja da vossa nação. O fenômeno se dará por meio de uma imagem de São Pedro.
Acontecerá dentro de um mosteiro e chamará atenção do mundo. Eis o tempo da graça para todos
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vós. Não recueis. O Senhor vos espera. Fugi da maldade e voltai-vos Àquele que é o vosso bem absoluto
e vos conhece pelo nome. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para conduzir-vos Àquele que é o vosso
único e verdadeiro Salvador. Sede homens e mulheres de oração. Deus precisa de vós. Não fiqueis
estacionados. O que tendes a fazer, não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 3.326 – 01/06/2010 - Porto da Folha/SE: Queridos filhos, estai atentos para não serdes
enganados. Acreditai firmemente no Evangelho do Meu Jesus para serdes salvos. Eis o tempo das
grandes confusões espirituais. Afastai-vos dos falsos sinais e dos falsos milagres. O demônio
conseguiu enganar muitos dos Meus pobres filhos na Terra de Santa Cruz. Muitos foram enganados
por meio de falsos estigmas e falsos sinais. Afastai-vos definitivamente de toda mentira e
enganação. Voltai-vos à verdade para serdes salvos. Chegará o dia em que, por uma permissão de
Deus, acontecerá um grande milagre em vosso Brasil. Acontecerá com um sacerdote e será
motivo de conversão para muitos homens e mulheres afastados. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu
para conduzir-vos à verdade. Deus tem pressa. Não fiqueis de braços cruzados. O que tendes a fazer
não deixeis para o amanhã. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Dobrai
vossos joelhos em oração e Deus vos salvará. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Sofro
por aquilo que vos espera. Afastai-vos do pecado e dizei o vosso sim a Deus. Coragem. Eu pedirei ao
Meu Filho Jesus por vós. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.329 - 08/06/2010: Queridos filhos, Eu estou muito perto de vós embora não Me vejais.
Abri vossos corações, pois somente assim podeis sentir a Minha presença em vossas vidas. Eu vos amo
como sois e peço-vos que façais a vontade do Meu Filho Jesus. Voltai-vos a Ele por meio dos
sacramentos da confissão e da Eucaristia. Não permitais que o demônio vos afaste do caminho da
verdade. O demônio continuará criando falsos sinais. Tende cuidado com as armadilhas do
demônio. Deus vos dará grandes sinais e estes não serão apenas para chamar a vossa atenção,
mas para mudar vossas vidas. Os falsos sinais atraem multidões, mas não convertem. Estai
atentos. Deus quer falar-vos. Abri vossos corações e escutai Sua voz. Sois chamados a ser em tudo
semelhantes ao Meu Filho Jesus. Dobrai vossos joelhos em oração. Eu preciso de vós. O que tendes a
fazer não deixeis para o amanhã. Avante sem medo. Chegará o dia em que um fato grandioso se dará
em uma casa religiosa das irmãs carmelitas. Diante de um Bispo e três sacerdotes uma imagem
chorará. Será o primeiro e único milagre ocorrido em vosso Brasil. O fenômeno repetirá treze
vezes e será motivo de conversão para muitos filhos afastados. Ficai atentos. Os sinais de Deus
não podem ser desprezados. Eu vim do céu para anunciar-vos a verdade. Afastai-vos de toda
mentira e enganação e voltai-vos ao Senhor que vos ama e vos perdoa.

CATÁSTROFES NATURAIS
“A terra será totalmente devastada, inteiramente pilhada, porque o Senhor assim o decidiu.”
(Is. 24, 3)

BOLA DE FOGO (Fogo do céu / explosão / choque entre dois gigantes / grande luz / segundo sol)
Mensagem nº 2.470 – 15/01/2005: Queridos filhos, uma imensa bola de fogo virá deixando um
grande deserto. Por todos os lados se ouvirá gritos e lamentações. É a hora do Senhor. Dizei não
ao pecado e voltai-vos depressa ao Deus da Salvação e da Paz. Não quero obrigar-vos, mas escutai-Me
com atenção. Cuidai da vossa vida espiritual. As coisas do mundo passam, mas as do Senhor são para
sempre. Convertei-vos.
Mensagem nº 2.493 – 10/03/2005: Queridos filhos, do alto ele virá fazendo grande sombra sobre a
terra e muitos homens morrerão de pavor ao vê-lo. Deus vos escolheu para serdes suas testemunhas
sobre a terra, mas vós vos desviastes e vos distanciastes do caminho da salvação. Sabei todos vós que
ainda podeis encontrar a luz do Senhor. Arrependei-vos e voltai-vos Àquele que é o vosso único e
verdadeiro Salvador. Vós que escutais com amor o Evangelho do Meu Jesus, não temais. Para vós está
reservada a coroa dos justos. Não temais. Permanecei firmes no caminho que vos apontei.
Mensagem nº 2.525 – 21/05/2005: Queridos filhos, depois da grande tribulação o Senhor enviará Seus
anjos para guiar Seus escolhidos. Peço-vos que não tenhais medo. Não vos esqueçais: Deus está ao
vosso lado. Aconteça o que acontecer esperai no Senhor com confiança. Sabei que tereis grandes
sofrimentos por causa da vossa fé, mas os que forem fiéis ao Senhor até o fim receberão a recompensa
dos justos. Rezai muito. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Um gigante cairá e no encontro
com as águas causará grande destruição. Regiões da terra sofrerão, mas os que estão com o
Senhor receberão conforto e paz. Avante.
Mensagem nº 2.570 – 03/09/2005: Queridos filhos, Eu vos amo e quero que sejais fiéis ao Meu Jesus.
Rezai muito e não vos afasteis da graça do Meu Senhor. Cuidai da vossa vida espiritual e não permitais
que as coisas materiais vos afastem do caminho da salvação. WK: eis que por causa dele muitos
morrerão. Os escolhidos para defender a verdade a negarão. Sofro por aquilo que vos espera. Aquele
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novembro de dor se repetirá. O rio Tejo está ao seu lado. Uma grande montanha cairá sobre a terra.
Rezai. Rezai. Rezai.
Mensagem nº 2.576 – 17/09/2005: Queridos filhos, coragem. Deus está convosco. Aconteça o que
acontecer, não vos afasteis do caminho que vos apontei. Ó homens, arrependei-vos. O Senhor vos
espera com imenso amor de Pai. Os cientistas anunciarão e os homens aguardarão com pavor, mas
Deus quebrará. Confiai sempre no poder de Deus. Não recueis. O que tendes a fazer não deixeis para o
amanhã. Virá para a Calábria. Os Meus pobres filhos experimentarão grande sofrimento. Rezai.
Mensagem nº 2.641 - 14/02/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, uma montanha gigante viajará
pelo Pacífico em alta velocidade e causará grande destruição em muitas regiões. Dobrai vossos
joelhos em oração. Somente por meio da oração encontrareis força para suportardes o peso das
provações que já estão a caminho. Eu quero ajudar-vos. Não cruzeis os braços. Sede mansos e
humildes de coração e acolhei com amorosidade os Meus apelos. O que digo deve ser levado a sério.
Madagascar e Búzios experimentarão pesada cruz. Semelhante sofrimento experimentarão os habitantes
de Nice. A sua beleza chegará ao fim.
Mensagem nº 2.792 - 30/01/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, eis o tempo do vosso retorno. Não
fiqueis no pecado. Deus vos ama e quer salvar-vos, mas vós deveis mudar de vida. Sede do Senhor.
Deixai que Sua graça transforme vossas vidas, pois somente assim podeis testemunhar a vossa fé. Eu
sou a vossa Mãe e vim do céu para conduzir-vos Àquele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Uma
luz nunca vista pelos homens surgirá. Estará visível aos olhos humanos e contribuirá para
grandes mudanças na terra. Ó homens, voltai-vos depressa. O Senhor ainda vos espera. Não cruzeis
os braços. Arrependei-vos, pois o arrependimento é o primeiro passo a ser dado na estrada da santidade.
Avante pelo caminho que vos apontei.
Mensagem nº 2.794 - 03/02/2007- Angüera/BA: Queridos filhos, Deus está convosco e jamais vos
deixará sozinhos. Confiai n’Ele que é o vosso Bem absoluto e vos conhece pelo nome. Um gigante virá
e quando os homens anunciarem sua proximidade, a humanidade viverá momentos de grandes
dificuldades. A terra passará por imensa transformação. Sabei que é preciso acontecer tudo isso,
mas por fim os fiéis vencerão. Deus transformará a terra e os justos viverão felizes. Rios e lagos surgirão.
Haverá riqueza e abundância. Coragem. Não desanimeis. Eis o tempo que vos anunciei no passado. Eu
sou a vossa Mãe e quero o vosso bem. Avante pelo caminho que vos apontei.
Mensagem nº 2.832 - 03/05/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, vim do céu para chamar-vos à
santidade. Dizei não ao pecado e servi ao Senhor com fidelidade. Vós sois o povo eleito do Senhor. Ele
preparou para vós aquilo que os olhos humanos jamais viram. Alegrai-vos, pois vossos nomes já estão
inscritos no céu. Convertei-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Dobrai vossos joelhos em
oração. A humanidade carregará pesada cruz. A terra se inclinará quando dela se aproximar o
grande. O tempo se perderá. Os homens se confundirão diante daquilo que o Senhor permitirá. A
verdadeira sabedoria é a que vem de Deus.
Mensagem nº 2.989 - 26/04/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, chegará o dia em que o opositor
espalhará seus erros sobre a terra e haverá grande desprezo aos bons costumes. A Igreja viverá
momentos de grandes perseguições e carregará pesada cruz. Por um determinado período a Igreja
andará sem Pedro, mas o Meu Jesus será fiel à sua promessa. Coragem. Eu estarei ao vosso lado.
Peço-vos que não vos afasteis da oração. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Voltai-vos
ao Senhor. Aproximai-vos do sacramento da confissão e sereis curados espiritualmente. Vivei na graça
do Senhor. Não vos contamineis com as coisas do mundo. Sois do Senhor. Somente a Ele deveis seguir
e servir. Os homens sábios farão grandes descobertas. Do universo virá a força que iluminará a
terra. Dobrai vossos joelhos em oração. Repito: rezai, rezai, rezai.
Mensagem nº 3103 – 01/2009: Queridos filhos, maior que a terra será aquele que fará os homens
sábios se preocuparem. Não encontrarão nenhuma solução, mas Deus virá em socorro de Seu
povo. No universo está aquele que a ciência ainda não conhece, mas por permissão do Senhor,
descobrirão. Peço-vos que façais a vontade do Senhor. Não fiqueis estacionados. Dobrai vossos joelhos
em oração. Voltai-vos depressa. Deus quer salvar-vos, mas vós não podeis cruzar os braços. A terra está
em perigo porque a criatura quer ser maior que o Criador. Arrependei-vos. Ainda há chance e todos
podem ser salvos. Avante.
Mensagem nº 3.109 – 15/01/2009: Queridos filhos, a humanidade caminha para um futuro sangrento. A
criatura se colocou no lugar do Criador e os Meus pobres filhos caminham como cegos a guiar outros
cegos. Eu sou a vossa Mãe e quero ajudar-vos. Escutai-Me. Sede do Senhor e buscai-O sempre, pois
Ele vos ama e vos espera com imenso amor de Pai. O grande cometa virá e causará grande
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destruição. Voltai-vos depressa. Desejo conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Sabei que estes são os
tempos mais dolorosos para vós. Estais atentos. O que tendes a fazer, não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 3.113 – 24/01/2009: Queridos filhos, o choque entre dois gigantes no universo
provocará grandes danos à terra. Fogo cairá do céu e muitas regiões da terra serão atingidas.
Dobrai vossos joelhos em oração. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Peço-vos que sejais sempre do
Senhor. Buscai as coisas do alto e enchei-vos do amor de Deus. Eu quero o vosso bem espiritual. Abri
vossos corações e ajudai-Me. Preciso do vosso sim sincero e corajoso. Não recueis. Eis o tempo em que
Eu vos anunciei no passado. Dizei a todos que Deus é verdade e que Deus existe. Ele vos ama com
imenso amor de Pai. Coragem. Avante.
Mensagem nº 3.114 - 25/01/2009 - Comunidade do Batatan/ Maragogipe/BA: Queridos filhos, Eu vos
amo como sois e vim do céu para conduzir-vos Àquele que tem palavras de vida eterna. Sede dóceis aos
Meus apelos e em toda parte procurai imitar Meu Filho Jesus. Agradeço por tudo que fazeis em favor dos
Meus planos. Sabei que o Senhor vos recompensará generosamente. Conheço vossas necessidades e
pedirei ao Meu Jesus por vós. Não recueis. Não desanimeis. Dobrai vossos joelhos em oração e sereis
vitoriosos. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Voltai-vos ao Senhor. O que tendes a fazer
não deixeis para o amanhã. A humanidade beberá o cálice amargo do sofrimento quando vier o
grande ao encontro das águas. Os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Continentes
desaparecerão. O deserto deixará de ser deserto. Sofro por causa dos vossos sofrimentos. Avante
pelo caminho que vos apontei.
Mensagem nº 3.181 - 30/06/2009: Queridos filhos, caminhai sempre ao encontro d’Aquele que é o vosso
único e verdadeiro Salvador. Não fiqueis afastados de Jesus. Somente n’Ele encontrareis forças para a
vossa caminhada na fé. Peço-vos que vivais alegremente as Minhas mensagens. Por meio delas quero
levar-vos a um ardente e contínuo desejo de Deus. Rezai. A humanidade está enferma e precisa ser
curada. Ainda vereis horrores sobre a terra. Fogo cairá sobre a humanidade. O choque de dois
gigantes no espaço trará sofrimento aos homens. Eu sou a vossa mãe e vim do céu para chamarvos à conversão. Não fiqueis de braços cruzados. Encorajai-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de
cristãos.
Mensagem nº 3.197 - 06/08/2009: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para conduzir-vos
ao Meu Filho Jesus. Somente Ele é o vosso único Caminho, Verdade e Vida. Voltai-vos a Ele que vos
ama e vos conhece pelo nome. Peço-vos que continueis a rezar. A humanidade tornou-se pobre
espiritualmente porque os homens se afastaram da oração. Estai preparados. A vossa cruz será pesada.
Buscai forças no Senhor. Alimentai-vos da Palavra de Deus e da Eucaristia. Fatos espantosos
chamarão a atenção dos homens. Uma explosão no universo causará grande espanto aos homens
sábios. A terra sofrerá. Os Meus pobres filhos experimentarão pesada cruz. É preciso que tudo isso
aconteça, mas por fim virá para vós a grande vitória de Deus. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.199 – 11/08/2009 - Vicente Pires/DF: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e venho do
céu para chamar-vos à conversão sincera. Não fiqueis de braços cruzados. Viveis no tempo das grandes
confusões espirituais e é chegado o momento do vosso retorno ao Senhor. Sabei que Jesus espera
muito de vós. Dobrai vossos joelhos em oração e tudo acabará bem para vós. A humanidade caminha
para um grande abismo e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Dias difíceis virão para a
humanidade. Voltai-vos depressa. O Senhor vos ama e vos quer. Não vos sintais sozinhos. Nos
momentos mais dolorosos para vós, o Senhor vos protegerá e vós experimentareis a Sua vitória. Um
fenômeno extraordinário se dará na Europa. Os homens não terão explicação. Quando os homens
testemunharem o surgimento da grande luz, sabei que está próxima a grande batalha final. Os
homens a chamarão de segundo sol. Aquilo que vos anunciei no passado vai realizar-se.
Coragem. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.201 - 15/08/2009: Queridos filhos, rezai muito diante da cruz pela conversão dos
homens. Buscai forças na Eucaristia, pois somente assim sereis capazes de testemunhar as maravilhas
do Senhor. Não permitais que o demônio roube a vossa paz. Vós sois do Senhor e somente a Ele deveis
seguir e servir. Eu sou a vossa Mãe dolorosa. Quero dizer-vos que ainda tereis grandes sofrimentos.
Estais caminhando para um futuro de grandes provações. A humanidade será purificada no sofrimento.
Chegará o dia em que os homens gritarão por socorro e desejarão a morte. Um fogo veloz e
destruidor atingirá a terra. De muito longe está vindo e os homens não poderão impedir sua ação
destruidora. Sofro por aquilo que vem para vós. Continentes deixarão de existir e a terra não mais
será a mesma. Tudo será diferente. O que hoje contemplais deixará de existir. Depois de tudo
isso, Deus fará surgir uma nova terra para Seus eleitos. Avante com coragem.

21

MENSAGENS DE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ
APARIÇÕES EM ANGÜERA – BAHIA – BRASIL
CLASSIFICAÇÃO DE TEMAS DIVERSOS, TRANSMITIDOS DURANTE OS ANOS 2001 A 2010
(Organizado por www.mariamaedaigreja.net)
Mensagem nº 3.210 - 05/09/2009: Queridos filhos, convido-vos a assumirdes o vosso verdadeiro papel
de cristãos. Não cruzeis os braços. A humanidade precisa do vosso sincero e corajoso testemunho. Eu
sou a vossa Mãe e vim do céu para chamar-vos à santidade. Rezai. Não vos afasteis da oração. A vossa
força está no Senhor. Não vos afasteis da Sua graça. Dias de sofrimentos virão para a humanidade.
Deus permitirá e os homens sábios anunciarão a chegada daquele que será motivo de desespero
para muitos. Em muitas regiões da terra o fogo se espalhará por toda parte. Sofro por aquilo que
vos espera. Escutai-Me. Não quero forçar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Sede fiéis aos
Meus apelos. Volto a dizer que nenhum mal atingirá os Meus devotos. Coragem.

FURACÕES (ciclones / tempestades)
Mensagem nº 2.477 – 01/02/2005: Queridos filhos, ventos fortes virão e muitas cidades deixarão de
existir. Eis os tempos mais dolorosos para a humanidade. Peço-vos que intensifiqueis vossas orações e
que em toda parte procureis testemunhar o Amor de Deus. Sofro por aquilo que vos espera. Não vivais
em pecado. Voltai-vos. O Senhor vos espera com imenso amor de Pai. O que tendes a fazer não deixeis
para o amanhã.
Mensagem nº 2.534 – 11/06/2005: Queridos filhos, a terra está cheia de maldade e os homens desafiam
o Seu Criador. A raiz do tronco matará muitos homens. A ciência não é maior que Deus. Ó homens,
voltai-vos. Deus vos espera de braços abertos. Os homens viverão momentos de angústia e muitos dirão:
é um novo dilúvio. Muitas regiões da terra sofrerão com grandes tempestades. Os homens correrão
para os lugares altos porque muitos lugares estarão tomados pelas águas. Quero dizer-vos que
este é o tempo oportuno para vos reconciliardes com Deus. Não vivais em pecado. Eu sou a vossa Mãe
e quero ajudar-vos. Arrependei-vos depressa e estai preparados para a grande batalha espiritual. Não
recueis. Sois do Senhor. Avante.
Mensagem nº 2.538 – 21/06/2005: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vos
espera. Convertei-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Sabei que tornados funestos
virão para o Brasil e os homens terão grandes perdas. O erro causado por uma manipulação genética
causará grande destruição e sofrimento para a humanidade. Rezai. Somente por meio da oração podeis
seguir e servir fielmente o Meu filho Jesus.
Mensagem nº 2.764 - 25/11/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a pérola do Atlântico perderá seu
brilho e sua beleza. A humanidade viverá momentos de grandes dificuldades. Eu sou a vossa Mãe e sei o
que vos espera. Rezai. Não vos afasteis da oração. O Senhor vos chama. Não recueis. Eu quero ver-vos
felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Ventos fortes virão e os Meus pobres filhos
carregarão pesada cruz.
Mensagem nº 2.843 - 29/05/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, rezai. Quando vos peço para rezar
deveis entender que a oração contribuirá para o vosso progresso espiritual. A oração é o recurso seguro
para vós nestes tempos difíceis. A humanidade beberá o cálice amargo do sofrimento e grandes
cidades desaparecerão. Suas grandes construções cairão como folhas secas nas grandes
ventanias. Eis o tempo das grandes provações para os homens. Mudai de vida. Voltai-vos. Deus vos
espera. Não recueis.
Mensagem nº 3.353 – 02/08/2010 - no Rio de Janeiro: Queridos filhos, não percais a vossa esperança.
Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado embora não Me vejais. Acreditai firmemente em Meu Filho
Jesus. Ele é o vosso Salvador e sem Ele nada sois e nada podeis fazer. Peço-vos que vivais
corajosamente os Meus apelos. Não cruzeis os braços. O vosso tempo é curto e não podeis viver
estacionados. Tende confiança em Minha maternal proteção. Eu quero levar-vos a um alto cume de
santidade. Abri vossos corações e eu vos conduzirei pelo caminho da vitória. Dobrai vossos joelhos em
oração. Dias difíceis virão para o vosso Brasil. Fenômenos espantosos acontecerão e muitos dos
Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Ventos fortes atravessarão cidades e grande será a
destruição. Sofro por aquilo que vem para vós. Coragem. Quando tudo parecer perdido virá para vós
uma grande alegria. Coragem. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante.

INUNDAÇÕES (tsunamis)
Mensagem nº 2.466 – 06/01/2005: Queridos filhos, das águas profundas virá o destruidor. Por causa
dele várias nações sofrerão. O tempo se aproxima e Meu povo muito sofrerá. Agora viveis os tempos
das grandes provações para a humanidade. Rezai. Somente por meio da oração podeis encontrar
consolo e paz. Ó! homens, voltai-vos enquanto há tempo. Olhai os sinais que Deus vos envia e converteivos. Deus quer a vossa salvação. Afastai-vos do pecado. Voltai-vos à graça de Deus.
Mensagem nº 2.531 - 04.06.2005: Queridos filhos, sois do Senhor e a nada deveis temer. Rezai muito e
entregai ao Senhor a vossa própria existência. Afastai-vos do pecado e dizei o vosso sim ao chamado do
Senhor. A varíola será usada como arma contra uma nação pelos homens de barba grande. O sofrimento
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será grande para muitos. O vosso Brasil também sofrerá com a vinda da onda gigante. Uma região
do Brasil viverá momentos de angústia. Rezai. Pedi ao Senhor misericórdia Vós que estais a escutarDaí, confiai em Minha especial proteção. Não recueis. Não temais.
Mensagem nº 2.534 – 11/06/2005: Queridos filhos, a terra está cheia de maldade e os homens desafiam
o Seu Criador. A raiz do tronco matará muitos homens. A ciência não é maior que Deus. Ó homens,
voltai-vos. Deus vos espera de braços abertos. Os homens viverão momentos de angústia e muitos
dirão: é um novo dilúvio. Muitas regiões da terra sofrerão com grandes tempestades. Os homens
correrão para os lugares altos porque muitos lugares estarão tomados pelas águas. Quero dizervos que este é o tempo oportuno para vos reconciliardes com Deus. Não vivais em pecado. Eu sou a
vossa Mãe e quero ajudar-vos. Arrependei-vos depressa e estai preparados para a grande batalha
espiritual. Não recueis. Sois do Senhor. Avante.
Mensagem nº 2.573 - 10.09.2005: Queridos filhos, dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos
confiou. Não fiqueis de braços cruzados. Eis o tempo da grande batalha espiritual. Sede fortes. A
humanidade caminha para o abismo da destruição e é chegado o momento de vos converterdes. A
Turquia experimentará grande dor. Grande será o sofrimento para muitos dos Meus pobres filhos. Não
vos afasteis da oração. Será na Costa Leste. A onda gigante causará grande destruição. A águia
sofrerá novamente.
Mensagem nº 2.598 – 05/11/2005: Queridos filhos, a grande dor se aproxima. Sofro por aquilo que vos
espera. Permanecei firmes na oração, pois somente assim podeis suportar o peso das provações que já
estão a caminho. Andorra beberá o cálice amargo do sofrimento e Luxemburgo estenderá a mão como
um mendigo sem auxílio. As águas se levantarão com grande fúria e muitas regiões da Terra
desaparecerão. Quando vos peço para rezar, deveis entender que este é o tempo decisivo para vós.
Não cruzeis os braços. O que tendes a fazer, não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 2.845 - 02/06/2007- em Angüera/BA: Queridos filhos, quando a água doce for invadida
pela água salgada os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Grande será a destruição.
Peço-vos que intensifiqueis vossas orações. Não vos afasteis do Senhor. Ele espera muito de vós. Sede
bons filhos para o Senhor. Ele é o vosso Tudo e sem Ele nada sois e nada podeis fazer. Amai o Amor. Se
amardes a humanidade voltará a ter paz. Não recueis.
Mensagem nº 3.102 – 01/2009: Queridos filhos, Eu sou a Rainha da Paz e vim do céu para trazer-vos a
paz. Abri vossos corações ao amor do Senhor e sereis ricos de Sua Graça e Presença. Dobrai vossos
joelhos em oração. Caminhais para um futuro de grandes provações. A humanidade caminha para o
abismo da destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Sofro por causa dos vossos
sofrimentos. A vossa cruz será pesada. Por meio da água virá para os homens sofrimento e dor.
Gritos de desespero se ouvirão por todos os lados. Não vos afasteis do caminho que vos tenho
indicado. Sede fiéis. Escutai-Me e tudo acabará bem para vós. Nas grandes provações espirituais, ficai
com a Igreja. A vossa vitória está no Senhor. Buscai-O na Eucaristia e nas palavras do Meu Filho Jesus.
Não recueis. Eis o tempo do calvário para a humanidade. Coragem.
Mensagem nº 3.206 - 27/08/2009: Queridos filhos, rezai. A humanidade vive afastada de Deus e os
homens caminham cegos espiritualmente. Não tardará cair sobre a humanidade um grande castigo. Da
natureza virá grande sofrimento para um continente. Por meio da água virá grande dor para os
Meus pobres filhos. A fúria da natureza atingirá os homens e milhares serão vítimas da grande
tragédia. Sofro por aquilo que vem para vós. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para alertar-vos e
socorrer-vos. Segui-Me pelo caminho que vos apontei. A vossa vitória está no Senhor. Voltai-vos a Ele.
Mensagem nº 3.274 - 02/02/2010: Queridos filhos, não vos afasteis da oração. Buscai forças n’Aquele
que é o vosso único e verdadeiro Salvador. A humanidade tornou-se infiel ao Criador e agora vive
afastada da verdade. A humanidade caminha como cego a guiar outro cego e encontrará a destruição
que os homens prepararam por suas próprias mãos. Encorajai-vos e testemunhai que sois do Senhor. A
morte passará pela Ásia e os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. As águas se
levantarão e a humanidade viverá momentos de dor. A Califórnia enfrentará pesada cruz. A terra
se levantará e montanhas descerão. Sofro por aquilo que vem para os Meus pobres filhos. Rezai.
Rezai. Rezai.
Mensagem nº 3.317 – 10/05/2010 - em Santo Antonio de Jesus/BA: Queridos filhos, vim do céu para
chamar-vos à santidade. Vim em nome do Senhor para abençoar-vos e dizer-vos que sois amados um
por um pelo Pai, no Filho por meio do Espírito Santo. Abri vossos corações. Não recueis. Aconteça o que
acontecer, ficai com o Senhor, pois somente n’Ele está a vossa vitória. Viveis no tempo das grandes
tribulações espirituais. Não desanimeis. No Senhor encontrareis forças para assumirdes o vosso
verdadeiro papel de cristãos. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Peço-vos que mantenhais acesa a chama
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da vossa fé e em toda parte procureis testemunhar que sois do Meu Filho Jesus. Conheço vossas
dificuldades e peço-vos que não recueis. Não há vitória sem cruz. Depois de todo sofrimento o Senhor
vos dará a graça da vitória. A humanidade trilha para o abismo da destruição que os homens prepararam
por suas próprias mãos. A terra passará por grandes transformações e muitos lugares deixarão de
existir. Famosas ilhas do vosso Brasil serão completamente destruídas. Do lado norte virá o
gigante que atormentará os Meus pobres filhos. Dobrai vossos joelhos em oração. Quando tudo
parecer perdido surgirá para vós o triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Eu estou ao vosso lado,
embora não Me vejais. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.343 - 10/07/2010: Queridos filhos, sofro por aquilo que vem para vós. As águas se
levantarão com grande fúria e causarão grande destruição. A Terra de Santa Cruz beberá o cálice
amargo do sofrimento. Dobrai vossos joelhos em oração. Sede fiéis ao Senhor e em tudo testemunhai
que sois de Cristo. Quando sentirdes o peso da cruz, chamai por Meu filho Jesus. Ele é o vosso Grande
amigo e estará sempre perto de vós. Voltai-vos a Ele que vos ama e vos chama. Não fiqueis
estacionados. Reconciliai-vos com Deus por meio do sacramento da confissão. Buscai Jesus na
Eucaristia e sereis grandes na fé. Não vos deixeis enganar pelo demônio. Sois do Senhor e somente a
Ele deveis seguir e servir. Avante.

PLACAS CONTINENTAIS (deslocamento / terremotos)
Mensagem nº 2.479 – 05/02/2005: Queridos filhos, rezai e fazei penitência. Estais vivendo agora os
momentos mais difíceis para a humanidade. Eis que chegaram os tempos por Mim preditos. Não vivais
afastados da graça de Deus. Se viverdes buscando o pecado sereis enganados pelo demônio e ele vos
conduzirá à morte eterna. Arrependei-vos se quereis a salvação. Deus vos chama. Não recueis. Sabei
que esta é a hora do Senhor. Ele mostrará um grande sinal aos homens. Quando sentirdes a terra
tremer, sabei que Deus está vos falando. Não fecheis vossos corações, mas dai o melhor de vós para
serdes salvos. Voltai-vos depressa.
Mensagem nº 2.529 – 31/05/2005: Queridos filhos, Rezai. Somente por meio da oração sincera e
perfeita a humanidade encontrará a verdadeira paz. Antes que o fogo se acenda, lágrimas cairão
sobre a terra em lamento. A humanidade experimentará grande sofrimento quando a terra for
sacudida pelo terremoto, o qual arrastará para o mar muitas regiões hoje habitadas. O palácio será
surpreendido pela invasão furiosa e sangrenta dos homens de barba grande. Permanecei firmes no
caminho que vos tenho indicado. Sabei que haverá grandes mudanças na natureza. Em muitas regiões
pobres do Brasil, o Senhor fará surgir grande riqueza. O pobre viverá bem. O rico orgulhoso viverá pela
misericórdia dos pobres. Não recueis. Eu sou a vossa Mãe e estou convosco. Avante.
Mensagem nº 2.530 – 01/06/2005: Queridos filhos, a busca pelo poder resultará em uma grande guerra
entre os religiosos e um sucessor de Pedro verá a morte de muitos de seus sacerdotes. O seqüestro de
um líder religioso deixará a Igreja dividida, mas o Senhor cuidará do Seu povo. O ouro: eis o desejo dos
inimigos. Os homens tentarão apagar o brilho, mas não conseguirão. Dobrai vossos joelhos em oração. A
humanidade viverá dolorosos momentos. Continentes irão se mover e a Terra se partirá em vários
pedaços. Quem for fiel até o fim viverá para testemunhar o amor de Deus. Não quero causar-vos medo,
mas é preciso que tudo isso chegue ao vosso conhecimento. Peço-vos que em tudo façais a vontade de
Deus. Não desanimeis. Não recueis.
Mensagem nº 2.546 – 09/07/2005: Queridos filhos, a humanidade afastou-se do Criador e caminha para
o abismo da destruição. A humanidade viverá momentos de grande aflição e é chegado o momento de
vos converterdes e vos reconciliardes com Deus. Inesperadas erupções vulcânicas ocorrerão quando
a terra for sacudida pelo grande terremoto, o qual fará as montanhas ruírem. Os homens do terror
agirão no Brasil causando destruição e morte. Um templo cairá. Chegaram os tempos mais dolorosos
para vós. Rezai. Sede bons uns para com os outros. Amai e servi com amor o Meu Filho Jesus. Quem for
fiel até o fim será salvo. Coragem. Não temais. O Senhor está convosco.
Mensagem nº 2.554 – 26/07/2005: Queridos filhos, haveis de sofrer por causa de vossa fé. Aquele que
se opõe a Cristo irá se manifestar e seduzirá para o erro grande número dos Meus pobres filhos. Estais
atentos. É um falso messias. Conseguirá seduzir até mesmo muitos consagrados. Eis o tempo da grande
batalha espiritual. Sede fortes. Buscai forças em Jesus Eucarístico para serdes vencedores. Um
terremoto levantará a terra. Os homens verão algo semelhante às ondas do mar. Rezai. Eu sou a
vossa Mãe e estou convosco.
Mensagem nº 2.569 – 01/09/2005: Queridos filhos, eis que se aproximam os tempos das dores. Agora
se avizinham os tempos para a realização de grandes e dolorosos acontecimentos. Um terremoto
chocará os homens. Rezai. Acolhei os Meus apelos. No Sinai haverá grande acontecimento. Sabei que
os homens beberão o veneno preparado por suas próprias mãos. Antes que três grandes sejam
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homenageados vereis horrores. Uma sexta feira será marcada para sempre. Cuidai da vossa vida
espiritual. Em tudo sede como Jesus. Escutai os homens e obedecei a Deus. A vossa Salvação virá do
Senhor.
Mensagem nº 2.584 – 06/10/2005: Queridos filhos, a humanidade trilha para um grande abismo. O
grande terremoto se aproxima e os homens viverão momentos de pavor. Chegaram os tempos
difíceis para a humanidade. Tudo que vos anunciei no passado vai realizar-se. Rezai. Rezai sempre
mais. Da lacuna com o nome de um grande santo virá grande devastação. Regiões inteiras
desaparecerão. Muitos lugares que hoje podeis contemplar não mais existirão. Eu sou a vossa Mãe
e sofro por causa dos vossos sofrimentos. Arrependei-vos e voltai-vos Àquele que é o vosso Único e
Verdadeiro Salvador.
Mensagem nº 2.597 – 01/11/2005: Queridos filhos, convertei-vos. Não fiqueis estacionados. Deus tem
pressa e vós não podeis viver afastados da Sua graça. Sede homens e mulheres de fervorosa oração. Eu
sou a vossa Mãe e caminho convosco. Uma grande explosão acontecerá em um templo. Os homens do
terror agirão com grande fúria. A humanidade distanciou-se do Criador e é chegado o momento do
grande retorno. Na Bulgária se verá grande destruição. Será grande, maior não existiu. Rezai. Eis o
tempo oportuno que o Senhor vos oferece para vos converterdes. Acontecerá no Nordeste e será de
grande magnitude. Voltai-vos depressa. Arrependei-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristão.
Mensagem nº 2.601 – 12/11/2005: Queridos filhos, o Senhor espera o vosso sim ao Seu chamado. Não
cruzeis os braços. Eis os tempos mais difíceis para a humanidade. Dobrai vossos joelhos em oração e
sereis vitoriosos. Uma grande explosão provocará terríveis catástrofes e terremotos destruirão
muitas regiões da Terra. Uma falha geológica existente no Brasil causará destruição em muitas
regiões. Os homens sábios desconhecem. Os homens do terror agirão na terra da Madre e o
sofrimento será grande para os Meus pobres filhos. Será apanhado no Brasil. Voltai-vos enquanto há
tempo. Não vivais em pecado.
Mensagem nº 2.652 - 11/03/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa mãe dolorosa e
sofro por causa dos vossos pecados. Voltai-vos ao Senhor, pois Ele vos ama e vos espera de braços
abertos. Os homens experimentarão grandes sofrimentos por causa da energia gerada no interior
da terra. Muitas regiões da terra serão sacudidas e montanhas desaparecerão. Sabei que Deus está
ao vosso lado. Tende coragem, fé e esperança. O terror chegará a Yokohama e a Mauricio. Os homens
hão de chorar e lamentar. Rezai. Dobrai vossos joelhos em oração e o mundo voltará a ter paz.
Mensagem nº 2.655 - 18/03/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu vos amo como sois e quero
ajudar-vos. Fugi do pecado e não permitais que o demônio vos escravize. Sois do Senhor e semente a
Ele deveis servir e seguir. Da litosfera virá grande dor para a humanidade. A Terra será abalada e
montanhas cairão. A dor será grande. Rezai. Eu preciso de vossas orações. Não cruzeis os braços.
(Nota: A litosfera - do grego "lithos" = pedra - é a camada sólida mais externa do planeta Terra, constituída por rochas e solo,
também denominada como crosta terrestre.)

Mensagem nº 2.697 - 22/06/2006 - Maceió-Al: Queridos filhos, coragem. Deus está ao vosso lado.
Avante sem medo. Acolhei com alegria os Meus apelos e sereis conduzidos à santidade. Eu sou a vossa
Mãe e quero dizer-vos que estes são os tempos das grandes tribulações. Rezai sempre. Aproximai-vos
da Eucaristia e sereis vitoriosos. A humanidade passará por grandes provações. A terra será
sacudida e montes irão desabar. Continentes se moverão e cidades serão arrastadas ao mar. A
dor será grande para os Meus pobres filhos. Chiloé: o terror passará.
Mensagem nº 2.701 - 01/07/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a vossa vitória está no Senhor.
Aproximai-vos do Meu Jesus para serdes curados dos vossos males físicos e espirituais. Buscai a graça
de Deus no sacramento da confissão e em toda parte testemunhai que sois do Senhor. A humanidade
beberá o cálice amargo do sofrimento. As placas continentais serão abaladas com o grande
sismo, o qual nunca houve desde os tempos de Adão. Rezai. Mudai de vida e Deus vos salvará.
Mensagem nº 2.702 - 04/07/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Sou a vossa Mãe dolorosa e sofro
por causa dos vossos sofrimentos. Dizei não ao pecado e voltai-vos Àquele que tem palavras de vida
eterna. A humanidade caminha para o abismo da autodestruição que os homens prepararam por suas
próprias mãos. Terríveis tremores de terra farão engolir cadeias de montanhas e cidades, e os
Meus pobres filhos experimentarão pesada cruz. Rezai. Rezai. Rezai.
Mensagem nº 2.704 - 08/07/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dias virão em que a terra se
agitará e as montanhas se moverão. Vulcões se levantarão com grande força e muitos experimentarão
grandes sofrimentos. Os homens desafiaram o Criador e agora caminham para o abismo da
autodestruição. Peço-vos que permaneçais firmes na oração. Buscai o Senhor. Convertei- vos e assumi
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com sinceridade o vosso verdadeiro papel de cristãos. Não cruzeis os braços. Deus tem pressa. O que
tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 2.784 - 11/01/2007 – em Angüera/BA; Queridos filhos, a gigantesca montanha descerá.
A cidade do fim do mundo viverá momentos de grande aflição. Rezai. Levai a sério os Meus apelos.
Não vim do céu por brincadeira. Cuidai da vossa vida espiritual e acolhei o Evangelho do Meu Jesus. Não
tardará cair sobre a humanidade um terrível castigo. Ó homens, para onde quereis ir? Sabei que somente
Jesus é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Não recueis. Ele vos ama e vos espera de braços abertos.
Mensagem nº 2.796 - 08/02/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, as placas se moverão e nações
desaparecerão. Eu sou a vossa Mãe e sofro por causa dos vossos sofrimentos. Peço-vos que
intensifiqueis vossas orações. Não vos afasteis da graça de Deus. A criatura desafiou o Criador e agora
beberá do seu próprio veneno. A humanidade caminha para a destruição, mas Deus Todo Poderoso quer
salvar-vos. Voltai-vos ao Senhor e enchei-vos do Seu amor. A vossa esperança é o amor.
Mensagem nº 2.799 - 15/02/2007- em Angüera/BA: Queridos filhos, acolhei o chamado do Senhor.
Convertei-vos e voltai-vos depressa. A humanidade carregará pesada cruz quando a terra sofrer o
grande deslocamento. Muitas regiões da Terra de Santa Cruz que hoje contemplais deixarão de
existir. Peço-vos que continueis a rezar. Suplicai a Misericórdia de Deus para vós. O Senhor quer vervos felizes, mas vós deveis esforçar-vos para assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristãos. Não
cruzeis os braços. Deus tem pressa.
Mensagem nº 2.804 - 27/02/2007- em Porto da Folha/SE: Queridos filhos, chegará o dia em que a
terra passará por uma imensa transformação. Continentes se moverão e não estarão mais onde
hoje se encontram. Vereis a Mão Poderosa de Deus agir em favor dos homens e mulheres de fé.
Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para preparar-vos. Abri vossos corações com alegria. Dobrai vossos
joelhos em oração e encontrareis no Senhor a vossa força. Sois o povo do Senhor. Não desanimeis. Fugi
do pecado e servi ao Senhor com fidelidade. Eu vos amo e quero ajudar-vos. Não vos atemorizeis.
Acolhei os Meus apelos e nenhum mal vos atingirá.
Mensagem nº 2.848 - 09/06/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, voltai-vos ao Senhor. Não fiqueis
de braços cruzados. Deus tem pressa. Dobrai vossos joelhos em oração e suplicai ao Senhor Sua
Misericórdia para vós. Um grande terremoto sacudirá o Irã e o segredo escondido será atingido.
Sofro por aquilo que vos espera. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Eu pedirei ao Meu Jesus por
vós. Sede bons uns para com os outros. Amai. Sem amor não podeis compreender os desígnios de Deus
para vossas vidas. Avante.
Mensagem nº 3.003 - 29/05/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, chegará para a Igreja o momento
da grande dor. A ação dos inimigos contra a Igreja do Meu Jesus será intensificada e os consagrados
fiéis carregarão pesada cruz. Os inimigos espalharão confusão na Igreja de Deus e o sucessor de Pedro
muito sofrerá. Rezai. Rezai. Rezai. Sabei que Deus não está distante de vós. Acreditai firmemente em
Seu poder e tudo acabará bem para vós. A humanidade enfrentará uma grande dor. A energia
acumulada no interior da terra provocará grandes explosões e haverá grandes terremotos. Das
profundezas virá a destruição que levará os homens a beberem o cálice amargo do sofrimento.
Coragem. Não vos afasteis da graça do Senhor.
Mensagem nº 3.177 - 23/06/2009: Queridos filhos, anunciai Jesus. A humanidade precisa conhecer o
amor do Senhor e vós sois chamados a contribuir para a salvação das almas. A humanidade vive
afastada do Criador e caminha para o abismo da autodestruição que os homens prepararam por suas
próprias mãos. Voltai-vos. O vosso Deus ainda vos espera. Não recueis. Buscai forças na oração e na
Eucaristia, pois somente assim podeis experimentar a vitória de Deus. Na grande tribulação para os
homens, Deus enviará os profetas para orientar os escolhidos. Dias difíceis virão para a
humanidade. A terra se agitará e se levantará como as ondas do mar. Será esta a grande
catástrofe para a humanidade. Rezai. Sofro por aquilo que vos espera. Avante pelo caminho que vos
apontei. Coragem.
Mensagem nº 3.179 – em 27/06/2009: Queridos filhos, não vos afasteis da oração. Eis os tempos
difíceis para a humanidade. Peço-vos que sejais homens e mulheres de fé e que em toda parte procureis
testemunhar Meu Filho Jesus. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Sofro por causa dos vossos
sofrimentos. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé. Tende coragem. Confiai em Jesus e tudo
acabará bem para vós. A terra passará por grande transformação. Chegará o dia em que haverá um
grande terremoto e toda terra será sacudida. Regiões inteiras da terra desaparecerão. Passada
toda tribulação, haverá para vós um novo tempo e alegria. Não desanimeis. Não recueis. O Senhor
vencerá.
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Mensagem nº 3.217 - 22/09/2009: Queridos filhos, a humanidade viverá momentos difíceis, mas do
Senhor virá o socorro para os justos. A terra será sacudida e muitos lugares deixarão de existir.
Quero dizer que o Senhor não vos deixará sozinhos. Sede fiéis. Acreditai firmemente no poder de Deus e
nenhum mal virá contra vós. Dias de alegria virão para os eleitos do Senhor. No triunfo final, os Meus
escolhidos experimentarão uma alegria sem fim. Voltai-vos Àquele que vos ama e vos espera de braços
abertos. Sede firmes na oração, pois somente assim podeis contribuir para a transformação da
humanidade. Coragem.
Mensagem nº 3.233 - 27/10/2009: Queridos filhos, Sou a vossa Mãe e sofro por causa dos Meus pobres
filhos afastados do Senhor. Chegará o dia em que muitos hão de arrepender-se da vida transcorrida sem
Deus, mas para muitos será tarde. Não permitais que o demônio vos engane. Sede do Senhor e Ele
transformará vossas vidas. Eis o tempo da graça. A humanidade trilha pelas veredas da autodestruição
que os homens prepararam por suas próprias mãos. Um grande sofrimento virá para os habitantes da
Itália. Semelhantes sofrimentos viverão os habitantes do Chile. A terra sacudirá e os homens
viverão momentos de grandes sofrimentos. Rezai. Somente na oração podeis suportar o peso da
cruz. Buscai forças no Senhor. Ele vos ama e vos espera.
Mensagem nº 3.259 – 29/12/2009: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por causa dos
vossos sofrimentos. Dobrai vossos joelhos em oração suplicando a Misericórdia do Senhor para a
humanidade. Os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. A crosta terrestre se partirá em muitas
regiões da terra. A energia vinda do seu interior causará sofrimento a muitos dos Meus pobres
filhos. Escutai o que vos digo. A humanidade está às vésperas dos mais terríveis flagelos e castigos. O
que outrora vos anunciei vai realizar-se. Sede fortes e firmes na fé. Sede do Senhor e sereis vitoriosos.
Mensagem nº 3.295 - 20/03/2010: Queridos filhos, abri vossos corações ao Deus da salvação e da paz.
Eis que chegaram os tempos por Mim preditos. A humanidade caminha para o abismo da destruição que
os homens prepararam por suas próprias mãos. Peço-vos que sejais homens e mulheres de oração, pois
somente assim sereis capazes de suportar o peso das provações que estão a caminho. Quero dizer-vos
que este é o tempo da graça. Tempos dolorosos ainda virão para vós. Eu sou a vossa Mãe e estou
convosco. Não vos afasteis do caminho que vos apontei. O que tendes a fazer não deixeis para o
amanhã. Um megassismo sacudirá o Japão e os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Dor
maior não existiu. Sofro por aquilo que vos espera. Dobrai vossos joelhos em oração. Não vim do céu
por brincadeira.
Mensagem nº 3.297 - 23/03/2010: Queridos filhos, tudo que fizerdes nesta vida por amor a Deus e ao
próximo não ficará sem recompensa. Abri vossos corações à caridade neste tempo da quaresma. Rezai
e fazei penitência. Dedicai parte do vosso tempo à oração silenciosa e escutai a voz do Senhor que vos
chama à santidade. Daí a todos bom exemplo. Com vossos atos e palavras mostrai a todos que sois
unicamente de Cristo. Aconteça o que acontecer, confiai em Meu Filho Jesus. Somente Ele é o vosso
Tudo e sem Ele nada podeis fazer. Buscai forças na Eucaristia e nas palavras do Meu Filho Jesus. A
humanidade caminha para um futuro doloroso. A terra se agitará e abismos surgirão. Os Meus
pobres filhos carregarão pesada cruz. A terra perderá seu equilíbrio e fenômenos espantosos
surgirão. Sofro por aquilo que vos espera. Sede firmes na oração. Somente por meio da oração
encontrareis forças para suportar o peso das provações. Coragem. Eu sou a vossa Mãe e vos amo.
Mensagem nº 3.308 – 20/04/2010 – em Taguatinga Norte/DF: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe.
Vim do céu para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Não recueis. Tenho pressa e vós não podeis cruzar os
braços. Daí o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou. Vivei alegremente os Meus apelos,
pois quero ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Conheço vossas necessidades e
pedirei ao Meu Jesus por vós. Coragem. Não desanimeis. Nada está perdido. Confiai plenamente no
poder de Deus e tudo acabará bem para vós. A humanidade caminha para um grande abismo, mas Deus
não está distante de vós. Arrependei-vos e voltai-vos. Ele vos espera de braços abertos. Rezai. Somente
por meio da oração podeis alcançar vitória. Um doloroso acontecimento se dará em um famoso santuário
do Brasil. Os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. O oeste estremecerá e a Bahia viverá
momentos de dor. Avante na oração.

PÓLOS (alterações no campo magnético)
Mensagem nº 2.509 – 13/04/2005 – em José Bonifácio/SP: Queridos filhos, o tesouro que os homens
buscam nas profundezas da terra e que tornou-se motivo de guerras e divisões, deixará de existir. A
humanidade passará por grandes provações e os homens irão procurar a morte para fugir dos
sofrimentos. A eclíptica: eis que por causa dela virá grande dor para a humanidade. Dobrai vossos
joelhos em oração. Não quero forçar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Mudai de vida. Deus
quer salvar-vos. Arrependei-vos.
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Mensagem nº 2.696 - 20/06/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, os pólos irão comutar e a terra
passará por grandes transformações. Todos os seres vivos sofrerão. Peço-vos que sejais fortes e
que em tudo procureis imitar Meu Filho Jesus. Vós não estais sozinhos. Dobrai vossos joelhos e buscai
vossa força no Senhor. Eu vos amo como sois e quero ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde
Comigo no céu. O Senhor é a vossa esperança. N’Ele está a vossa vitória.
Mensagem nº 2.707 - 15/07/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, abri vossos corações ao Amor de
Deus e sede bons uns para com os outros. Peço-vos que continueis firmes na oração, pois somente
assim podeis contribuir para a vitória do Senhor. Fugi do pecado e abraçai a graça de Deus. Sabei que a
humanidade viverá momentos de grandes tribulações. Haverá uma grande inclinação no eixo da
eclíptica, a qual afetará a vida dos homens e dos animais. A dor será grande. Eu sou a vossa Mãe e
quero socorrer-vos. Voltai-vos depressa. O amanhã poderá ser tarde.
Mensagem nº 2.713 - 29/07/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e conheço
vossas necessidades. Abri vossos corações e acolhei os Meus apelos. Eu quero levar-vos a um ardente
e contínuo desejo de Deus. Sede fiéis. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou. A
humanidade distanciou-se do Criador e caminha para um grande abismo. Da água e do fogo virão
grandes sofrimentos para os Meus pobres filhos. No campo magnético da terra estarão os furos,
os quais trarão desequilíbrio à vida dos homens e dos animais. Dobrai vossos joelhos em oração.
Deus quer salvar-vos, mas vós não podeis cruzar os braços. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.730 - 08/09/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a terra passará por grandes
transformações, as quais deixarão os homens sábios confusos. Os homens não terão explicação.
Eis que o Senhor fará cumprir suas promessas. Dobrai vossos joelhos em oração. Eu sou a vossa
Mãe e estou perto de vós. Tende confiança, fé e esperança. O amanhã será melhor para os homens e
mulheres de fé. Avante.
Mensagem nº 2.751 - 25/10/2006 – em Maceió/AL: Queridos filhos, um súbito deslocamento dos
pólos levará sofrimento à terra do sol e aos seus arredores. Peço-vos que façais a vontade de Deus
e que vos afasteis do pecado. Não permitais que as coisas do mundo vos afastem da verdade. Acolhei os
Meus apelos. O que digo deve ser levado a sério. Não vos atemorizeis. O Senhor vos ama e vos conhece
pelo nome. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Coragem. Nada ou ninguém está perdido. Rezai. Rezai.
Rezai.
Mensagem nº 2.787 - 18/01/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, estais atentos aos sinais de Deus.
Chegará o dia em que a terra perderá seu movimento natural; o sol se converterá em trevas e nada
será como antes. Ouvi a voz do Senhor. Fugi do pecado e desejai a santidade com imenso amor. Tende
coragem. Eu estou convosco.
Mensagem nº 2.790 - 26/01/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a humanidade carregará pesada
cruz. O deslocamento dos pólos mudará a vida sobre a terra e os Meus pobres filhos viverão
momentos de angústia. Chegará o dia em que os sofisticados meios e comunicação irão desabar.
Os homens estarão surdos e cegos. Rezai. Suplicai a Misericórdia do Senhor para vós. Eu vos amo e
vim do céu para socorrer-vos. Escutai-Me. Não permitais que o demônio vos afaste da verdade. Abri
vossos corações ao Senhor.
Mensagem nº 2.807 - 06/03/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração.
A humanidade carregará pesada cruz quando a terra perder seu movimento normal. Haverá um
descontrole na força gravitacional da terra o qual atrairá o gigante que está distante. Não vos
afasteis da oração. Deus quer salvar-vos, mas vós deveis fazer a vossa parte. A geografia da terra
mudará. Chegará o dia em que a vida dos homens não será mais a mesma. Não vos atemorizeis. Os
que estão com o Senhor experimentarão a vitória.
Mensagem nº 2.832 - 03/05/2007- em Angüera/BA: Queridos filhos, vim do céu para chamar-vos à
santidade. Dizei não ao pecado e servi ao Senhor com fidelidade. Vós sois o povo eleito do Senhor. Ele
preparou para vós aquilo que os olhos humanos jamais viram. Alegrai-vos, pois vossos nomes já estão
inscritos no céu. Convertei-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Dobrai vossos joelhos em
oração. A humanidade carregará pesada cruz. A terra se inclinará quando dela se aproximar o
grande. O tempo se perderá. Os homens se confundirão diante daquilo que o Senhor permitirá. A
verdadeira sabedoria é a que vem de Deus.
Mensagem nº 3.168 - em 02/06/2009: Queridos filhos, chamai por Jesus. Onde quer que estejais, buscai
sempre o Senhor. Ele é o vosso grande e fiel Amigo. Viveis no tempo das dores e somente pela força da
oração podeis suportar a vossa cruz. Não vos afasteis da oração. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos
espera. Ainda vereis grandes sofrimentos sobre a terra. Os homens caminham para a destruição
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preparada por suas próprias mãos. Chegará o dia em que a natureza confundirá os homens. Da
força gravitacional da terra virá grande sofrimento e dor. Os pássaros se chocarão e a dor será
grande para os Meus pobres filhos. Não vos afasteis do caminho que vos apontei.
Mensagem nº 3.297 - 23/03/2010: Queridos filhos, tudo que fizerdes nesta vida por amor a Deus e ao
próximo não ficará sem recompensa. Abri vossos corações à caridade neste tempo da quaresma. Rezai
e fazei penitência. Dedicai parte do vosso tempo à oração silenciosa e escutai a voz do Senhor que vos
chama à santidade. Dai a todos bom exemplo. Com vossos atos e palavras mostrai a todos que sois
unicamente de Cristo. Aconteça o que acontecer, confiai em Meu Filho Jesus. Somente Ele é o vosso
Tudo e sem Ele nada podeis fazer. Buscai forças na Eucaristia e nas palavras do Meu Filho Jesus. A
humanidade caminha para um futuro doloroso. A terra se agitará e abismos surgirão. Os Meus
pobres filhos carregarão pesada cruz. A terra perderá seu equilíbrio e fenômenos espantosos
surgirão. Sofro por aquilo que vos espera. Sede firmes na oração. Somente por meio da oração
encontrareis forças para suportar o peso das provações. Coragem. Eu sou a vossa Mãe e vos amo.
Mensagem nº 3.310 - 24/04/2010: Queridos filhos, não vos afasteis da oração. A humanidade está às
vésperas dos mais dolorosos acontecimentos. Sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem
para vós. A terra se agitará e das profundezas virão imensos rios de fogo. Gigantes adormecidos se
levantarão e o sofrimento será grande para muitas nações. O eixo da terra se moverá e os Meus
pobres filhos viverão momentos de grandes tribulações. Estai atentos. Eis o tempo das dores
para a humanidade. Voltai-vos a Jesus. Somente n’Ele encontrareis forças para suportardes o peso das
provações que hão de vir. Coragem. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Não recueis.

VULCÕES
Mensagem nº 2.657 - 23/03/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, abraçai a graça da fé, pois a fé é a
luz que ilumina e conduz a Deus. Quem se afasta da fé caminha em direção as trevas. Meu Filho Jesus
vos chama. Acolhei Suas palavras e sereis salvos. Deus tem pressa. Dizei a todos que este é o tempo do
grande retorno. Afastai-vos do pecado e buscai o Amor do Senhor. A humanidade caminha para o
abismo da destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Uma fumaça tóxica
vinda do interior da terra trará sofrimento aos homens. Não fiqueis afastados da oração. O Senhor
vos espera de braços abertos. Um fato assombroso se dará na região de Chenzhen, Pretória e no litoral
do Espírito Santo. O Poder de Deus agirá. Ó homens, voltai-vos depressa. Não cruzeis os braços.
Mensagem nº 2.698 - 24/06/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a humanidade trilha pelas veredas
da autodestruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. A terra irá soçobrar e das
profundezas sairão imensos rios de fogo. Cidades serão destruídas, ilhas desaparecerão e os
Meus pobres filhos experimentarão pesada cruz. Sede do Senhor. Eu vim do céu para apontar-vos o
caminho e vós não podeis cruzar os braços. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou e
sereis salvos. Permanecei firmes na oração, pois a oração sincera e perfeita transformará os corações
endurecidos. Sofro por aquilo que vem para a humanidade. Chegará o dia em que os poderosos deste
mundo estenderão as mãos e suplicarão ao pobre. Arrependei-vos, pois o arrependimento é o primeiro
passo a ser dado no caminho da conversão.
(Soçobrar - Revolver(-se) debaixo para cima e de cima para baixo; inverter(-se), subverter(-se).)

Mensagem nº 2.704 - 08/07/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dias virão em que a terra se
agitará e as montanhas se moverão. Vulcões se levantarão com grande força e muitos
experimentarão grandes sofrimentos. Os homens desafiaram o Criador e agora caminham para o
abismo da autodestruição. Peço-vos que permaneçais firmes na oração. Buscai o Senhor. Convertei- vos
e assumi com sinceridade o vosso verdadeiro papel de cristãos. Não cruzeis os braços. Deus tem pressa.
O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 2.734 - 14/09/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a vossa nação sofrerá por
causa do gigante que se levantará do fundo do mar. Dobrai vossos joelhos em oração e buscai no
Senhor a vossa força. Não fiqueis de braços cruzados. Eis o tempo oportuno para a vossa conversão.
Permanecei no caminho que vos apontei e podeis contribuir para o triunfo do Meu Imaculado Coração.
Coragem. O Senhor está convosco.
Mensagem nº 3.256 – 22/12/2009: Queridos filhos, vivei alegremente os Meus apelos e Eu vos
conduzirei ao Meu Filho Jesus. Vós sois importantes para a realização dos Meus planos. Não cruzeis os
braços. Tudo que fizerdes em Meu favor, o Senhor vos recompensará generosamente. Deus tem pressa
e é chegado o momento do vosso retorno. Rezai muito diante da cruz e em tudo imitai Meu Filho Jesus.
Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. A humanidade beberá o cálice amargo do sofrimento. Fogo
subirá das profundezas da terra e muitas regiões serão destruídas. Não vos afasteis da oração. Eu
estarei sempre convosco. Avante sem medo.
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Mensagem nº 3.291 – 09/03/2010: Queridos filhos, caminhais para um futuro de grandes provações.
Sofro por aquilo que vem para vós. Das profundezas da terra virão imensos rios de fogo. Muitas
regiões serão completamente devastadas e a destruição atravessará muitos países. Dobrai vossos
joelhos em oração. Somente na oração encontrareis forças para testemunhar o que virá. Eu sou a vossa
Mãe e vim do céu para consolar-vos e dizer-vos que sois o povo eleito do Senhor. Voltai-vos, pois o
Senhor ainda vos espera. Fugi da maldade e deixai que a graça do Senhor vos transforme. Avante pelo
caminho que vos apontei.
Mensagem nº 3.310 - 24/04/2010: Queridos filhos, não vos afasteis da oração. A humanidade está às
vésperas dos mais dolorosos acontecimentos. Sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem
para vós. A terra se agitará e das profundezas virão imensos rios de fogo. Gigantes adormecidos
se levantarão e o sofrimento será grande para muitas nações. O eixo da terra se moverá e os Meus
pobres filhos viverão momentos de grandes tribulações. Estai atentos. Eis o tempo das dores para a
humanidade. Voltai-vos a Jesus. Somente n’Ele encontrareis forças para suportardes o peso das
provações que hão de vir. Coragem. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Não recueis.

CATÁSTROFES CAUSADAS PELO HOMEM
“Levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino (...).” (Mc. 13, 8)

ARMAS QUÍMICAS E BIOLÓGICAS
Mensagem nº 2.487 – 24/02/2005: Queridos filhos, o Juiz Supremo julgará os homens pelos seus
crimes. A humanidade sofrerá porque os homens perversos se colocaram no lugar do Criador. Viveis no
tempo pior que do Dilúvio. Deus foi desprezado por muitos, mas quando acordarem será tarde. Pelas
próprias mãos dos homens foi preparada a sua ruína. Os homens sábios se uniram e prepararam
em laboratório a destruição. Os homens verão a morte naquilo que existe para dar a vida. Ó
homens, voltai-vos. Arrependei-vos para receberdes a misericórdia do Senhor. Ó filhos da Terra de Santa
Cruz, sofro por aquilo que vem para vós. Sabei que muitos lugares que vossos olhos podem contemplar,
deixarão de existir. Quando a ira de Deus vier os homens cairão por terra de pavor. Não cruzeis os
braços. Os que escutam a voz de Deus levarão a melhor.
Mensagem nº 2.518 - 03.05.2005: Queridos filhos, armas nucleares e biológicas serão usadas pelos
homens de barba grande e o terror se espalhará por várias nações. O demônio conseguiu seduzir
grande número de pobres filhos e os afastou da graça do Meu Divino Filho. Infelizes aqueles que vivem
apegados aos bens materiais. Sabei que haverá um grande caos na economia mundial e somente os
mansos e humildes de coração conseguirão sobreviver. Peço-vos que vos afasteis de toda vaidade. Fugi
das modas do mundo. Aprendei a vestir-vos com modéstia. Cuidai do vosso corpo, pois sois templo do
Espírito Santo. Tende cuidado. Sois do Senhor. Quem ofende ao Senhor por meio das modas corre o
risco da condenação eterna. Libertai-vos verdadeiramente das garras do demônio. Não entregueis a
vossa alma à condenação.
Mensagem nº 2.522 - 14.05.2005: Queridos filhos, a verdadeira sabedoria é a que vem de Deus. A
humanidade vive nas trevas do pecado porque os homens se fecharam à ação do Espírito Santo. Buscai
a luz de Deus e afastai-vos da escuridão do pecado. Não fiqueis de braços cruzados. O que tendes a
fazer não deixeis para o amanhã. A ciência tropeçará e do erro cometido pelos homens nascerá um
gigante que matará muitos inocentes. A busca pelo progresso científico levará os homens à
loucura. Voltai-vos depressa. A capital do Brasil viverá momentos de angústia e sangue correrá pela
famosa praça. Dobrai vossos joelhos em oração e buscai força no Senhor. Avante.
Mensagem nº 2.531 - 04.06.2005: Queridos filhos, sois do Senhor e a nada deveis temer. Rezai muito e
entregai ao Senhor a vossa própria existência. Afastai-vos do pecado e dizei o vosso sim ao chamado do
Senhor. A varíola será usada como arma contra uma nação pelos homens de barba grande. O
sofrimento será grande para muitos. O vosso Brasil também sofrerá com a vinda da onda gigante. Uma
região do Brasil viverá momentos de angústia. Rezai. Pedi ao Senhor misericórdia Vós que estais a
escutar- Daí, confiai em Minha especial proteção. Não recueis. Não temais.
Mensagem nº 2.538 - 21.06.2005: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vos
espera. Convertei-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Sabei que tornados funestos virão
para o Brasil e os homens terão grandes perdas. O erro causado por uma manipulação genética
causará grande destruição e sofrimento para a humanidade. Rezai. Somente por meio da oração
podeis seguir e servir fielmente o Meu filho Jesus.
Mensagem nº 2.547 - 12.07.2005: Queridos filhos, buscai força na Eucaristia e na Palavra de Deus. Não
fiqueis estacionados no pecado. Voltai-vos ao Senhor por meio do Sacramento da Confissão. Eis os
tempos das grandes tribulações para a humanidade. Dobrai vossos joelhos em oração para serdes
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vitoriosos. O terror chegará a uma grande cidade por meio da água. O que os homens farão para
saciar a sede? Muitos inocentes morrerão. Ó homens, arrependei-vos das vossas maldades. Sereis
apanhados no deserto.
Mensagem nº 2.575 - 13.09.2005: Queridos filhos, sofro por aquilo que vos espera. Dobrai vossos
joelhos em oração, pois somente assim tereis força para suportardes o peso da vossa cruz. Os homens
de barba grande agirão em uma grande cidade. Em laboratório foi preparada a arma da grande
destruição. Voltai-vos depressa. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Não recueis. Eu sou
a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Avante.
Mensagem nº 2.578 - 22.09.2005: Queridos filhos, eis os tempos das grandes tribulações. Confiai no
Senhor. A vossa força está n’Ele que vê o oculto e conhece cada um de vós pelo nome. Estais atentos.
Não vos afasteis da Verdade. Dobrai vossos joelhos em oração. Uma fumaça venenosa se espalhará e
matará muitos homens. Um fato espantoso acontecerá no Brasil e os homens não terão
explicação. Deus enviou-Me até vós para alertar-vos sobre tudo aquilo que há de vir. O que vos digo não
é para causar-vos medo. Desejo preparar-vos para suportardes o peso da cruz. Se rezardes
compreendereis que Meus apelos não são de medo, mas de alerta que vos conduz a esperança.
Continuai firmes. Os que planejam contra Meus planos nada conseguirão. Os que Daí pertencem sabem
compreender o Meu chamado. Avante.
Mensagem nº 2.594 - 25.10.2005: Queridos filhos, afastai-vos da maldade e não permitais que o
demônio vos engane. Sois unicamente do Senhor. Somente a Ele deveis seguir e servir. Os homens
prepararam o vírus da morte e os Meus pobres filhos experimentarão grandes sofrimentos. Não
haverá barreiras para conter seu avanço. A humanidade caminha cega espiritualmente e eis que
chegaram os tempos difíceis para vós. O Quênia precisará de socorro. Rezai. Não vos afasteis do
Senhor. Avante com coragem.
Mensagem nº 2.821 - 07/04/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração.
A humanidade precisa de paz, mas os homens trilham pelas veredas da autodestruição. Não vos afasteis
de Jesus. Ele é o vosso único e verdadeiro Salvador. Sem Ele nada podeis fazer. Os habitantes de
Filadélfia viverão momentos de grandes dificuldades. O terror chegará. O Veneno se espalhará e
contaminará muitos dos Meus pobres filhos. Sofro por aquilo que vem para vós. Rezai. Rezai. Rezai.
Mensagem nº 2.923 - 27/11/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Sou a Mãe de Deus Filho e vossa
Mãe. Vim do céu para abençoar-vos e oferecer-vos as graças necessárias à Salvação. Abri vossos
corações e acolhei os Meus apelos. Não desanimeis. Sabei que Deus está ao vosso lado. Aconteça o
que acontecer não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Rezai. Não vos afasteis da
oração. O Ocidente tremerá com o acontecimento nefasto provocado pelo inimigo invisível. Sofro
por causa dos vossos sofrimentos. Sede fiéis. A vitória será dos fiéis. Avante sem medo. Eu estarei
sempre convosco.

FOGO DESTRUIDOR (fogo veloz / fogo devastador)
Mensagem nº 2.763 - 24/11/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a costa bonita (Haifa) perderá
sua beleza por causa do fogo destruidor que virá sobre ela. A humanidade viverá a angústia de
um condenado e muitos dos Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Dobrai vossos joelhos em
oração. Estais atentos para não serdes enganados. Escutai os Meus apelos e em toda parte daí
testemunho da Minha presença no meio de vós. Sede mansos e humildes de coração, pois somente
assim podeis contribuir para a realização dos Meus planos. Avante pelo caminho que vos apontei. Sede
do Senhor acolhendo Sua palavra e testemunhando Seu Amor. (Em hebraico, Haifa significa a costa bonita.
Haifa é a maior cidade portuária e a terceira mais importante de Israel.)

Mensagem nº 2.785 - 13/01/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, um fogo veloz cairá sobre a
grande cidade. Dobrai vossos joelhos em oração. Escutai a voz do Senhor e acolhei os Meus apelos. Eu
sou a vossa Mãe e vim do céu para ajudar-vos. Não desanimeis ante vossos problemas. Confiai no poder
de Deus e sereis vitoriosos A humanidade viverá a angústia de um condenado. Um grave conflito
resultará em uma grande catástrofe. Rezai. Não vos afasteis da oração. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós.
Mensagem nº 2.820 - 05/04/2007- em Angüera/BA: Queridos filhos, rezai pela Igreja do Meu Jesus, pois
se avizinham para ela o tempo dos grandes sofrimentos. Rezai pelo sucessor de Pedro. Chegará para ele
a hora de grande dor. Muitos dos seus o abandonarão. Rezai. Rezai. Rezai. Buscai forças na Eucaristia.
Rezai o Santo Rosário. A humanidade vive fortes tensões e caminha para uma grande destruição.
Aproxima-se a hora da grande batalha. Um fogo veloz cairá sobre os homens. A torneira se abrirá.
Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vem para os Meus pobres filhos. Não vos esqueçais: a vossa
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esperança está em Jesus. Voltai-vos a Ele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Avante com
coragem.
Mensagem nº 2.859 - 03/07/2007- em Angüera/BA: Queridos filhos, vim do céu para chamar-vos a
conversão e a santidade. A criatura é mais valorizada que o Criador e a humanidade trilha pelas veredas
da destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Rezai. Eu quero ver-vos felizes já aqui
na terra e mais tarde Comigo no céu. Sede do Senhor. Acolhei Sua mensagem de salvação e sereis
salvos. Um fogo veloz causará destruição na Terra de Santa Cruz. O terror se espalhará e os Meus
pobres filhos carregarão pesada cruz. Cuidai da vossa vida espiritual e em tudo sede com o Jesus.
Mensagem nº 2.890- 15/09/2007- em Angüera/BA: Queridos filhos, abri vossos corações ao Deus da
Salvação e da paz e deixai que o amor crie raízes em vossos corações. A humanidade está enferma por
causa do pecado e eis que é chegado o momento do grande retorno. Não cruzeis os braços. Servi ao
Senhor com fidelidade e em toda parte testemunhai o Evangelho do Meu Jesus. Eu sou a vossa Mãe e
vim do céu para ajudar-vos. Confiai na Bondade do Meu Jesus. Sabei que Ele está muito perto de vós.
Coragem. Um fogo veloz cairá na terra da rainha e a terra dos reis será golpeada. Rezai.
Mensagem nº 2.904 - 18/10/2007- em Angüera/BA: Queridos filhos, vivei no amor do Senhor. Deixai
que a graça do Meu Jesus penetre vossos corações, pois somente assim podeis alcançar a santidade.
Confiai em Jesus. Ele é o vosso único e verdadeiro Salvador. Aproximai-vos d’Ele que vos espera de
braços abertos. Ele vos conhece pelo nome e vos chama a segui-Lo na verdade e na fidelidade. Rezai. A
humanidade carregará pesada cruz. Um fogo devastador trará sofrimento e dor para os Meus
pobres filhos. O que Eu vos anunciei no passado vai realizar-se. Sede do Senhor. Não vos sintais
sozinhos. Eu estou convosco.
Mensagem nº 2.913 - 06/11/2007- em Angüera/BA: Queridos filhos, arrependei-vos dos vossos
pecados, pois o pecado vos afasta do Criador e vos conduz à cegueira espiritual. Buscai o Senhor que é
o vosso bem absoluto e vos conhece pelo nome. Rezai sempre. A oração é a fortaleza dos fracos e
para os fortes um grande sustentáculo. Quem reza não experimentará a derrota. Eu sou a vossa
Mãe e venho do céu para encher-vos de alegria. Amai e perdoai. Somente assim a humanidade será
curada espiritualmente. A humanidade ainda viverá momentos de grandes tribulações. Um fogo
veloz cairá sobre Derby. Sofro por aquilo que vos espera.
Mensagem nº 3.161- 16/05/2009: Queridos filhos, encorajai-vos e testemunhai que sois do Cristo. Dizei
a todos que Deus tem pressa e que este é o tempo da graça. Não fiqueis afastados do Senhor. Quero
dizer-vos que a humanidade está à beira de um grande abismo. Dobrai vossos joelhos em oração, pois
somente assim o mundo voltará a ter paz. Conheço vossas necessidades e pedirei ao Meu Jesus por
vós. Não recueis. Um fogo devastador se levantará e os habitantes do Chile carregarão pesada
cruz. Igual acontecimento se dará na Bahia. Sofro por aquilo que vos espera. Permanecei firmes no
caminho que vos apontei. Quem está com o Senhor alcançará vitória.
Mensagem nº 3.189 - 18/07/2009: Queridos filhos, cuidai da vossa vida espiritual. Sois do Senhor e
somente a Ele deveis servir e seguir. Não permitais que as coisas materiais vos impeçam de contribuir
com os planos de Deus. Eu preciso de vós. Conheço vossas necessidades e pedirei ao Meu Jesus em
vosso favor. Eis os tempos difíceis para a humanidade. Rezai. Aproximai-vos do Senhor por meio dos
sacramentos. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. A humanidade beberá o cálice amargo
do sofrimento. Um fogo veloz irá cruzar os céus de vários países da Europa. Cairá sobre um
famoso templo e os homens irão chorar e lamentar. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Não
recueis.
Mensagem nº 3.201 - 15/08/2009: Queridos filhos, rezai muito diante da cruz pela conversão dos
homens. Buscai forças na Eucaristia, pois somente assim sereis capazes de testemunhar as maravilhas
do Senhor. Não permitais que o demônio roube a vossa paz. Vós sois do Senhor e somente a Ele deveis
seguir e servir. Eu sou a vossa Mãe dolorosa. Quero dizer-vos que ainda tereis grandes sofrimentos.
Estais caminhando para um futuro de grandes provações. A humanidade será purificada no sofrimento.
Chegará o dia em que os homens gritarão por socorro e desejarão a morte. Um fogo veloz e
destruidor atingirá a terra. De muito longe está vindo e os homens não poderão impedir sua ação
destruidora. Sofro por aquilo que vem para vós. Continentes deixarão de existir e a terra não mais
será a mesma. Tudo será diferente. O que hoje contemplais deixará de existir. Depois de tudo
isso, Deus fará surgir uma nova terra para Seus eleitos. Avante com coragem.
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GUERRA ATÔMICA (holocausto nuclear / guerras / 3ª guerra mundial)
Mensagem nº 2.467 – 08/01/2005: Queridos filhos, quando o rei for tirado do seu trono começará a
grande batalha e a luz perderá seu brilho. Convido-vos a viverdes voltados para o Senhor que é a
vossa única esperança nestes tempos de tribulações. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo
que vos espera. Dizei não ao pecado e voltai-vos a Jesus. Não vos esqueçais: somente n’Ele está a
vossa salvação. Avante com coragem.
Mensagem nº 2.474 – 25/01/2005: Queridos filhos; a luta entre dois gigantes causará a morte de
muitos inocentes. A fúria da fera deixará milhares de cadáveres espalhados por terra e a
humanidade passará pela dor. Peço-vos que façais orações suplicando a Misericórdia de Deus por vós.
Não vos afasteis do Senhor. Voltai-vos a Jesus. Somente n’Ele está a vossa verdadeira libertação e
Salvação. Não cruzeis os braços.
Mensagem nº 2.492 – 08/03/2005: Queridos filhos, eis o tempo do vosso retorno. Não fiqueis de braços
cruzados. Chegará o dia em que o sol e a lua não mais cumprirão seu curso como em vossos dias.
Vossos olhos verão os sinais anunciados por Meu Filho Jesus. Dobrai vossos joelhos em oração
suplicando a Misericórdia do Senhor para todos vós. O dragão irá ao encontro da águia e lançará fogo
sobre seus filhos causando a destruição de grande parte do seu ninho.
Mensagem nº 2.496 – 17/03/2005: Queridos filhos, um homem cego, um pássaro veloz, homens
reunidos e um prato quebrado. Quem olha somente para si perde a graça de Deus. O que será dos ricos
quando precisarem dos pobres? A mesa farta um dia estará sem pão. Não vos esqueçais: Deus está no
controle de tudo. Rezai. Não vos afasteis da oração. Deus vos ama e vos espera com imenso amor de
Pai. Convertei-vos depressa. Vereis horrores sobre a terra. As nações estarão em guerras. A fé
estará presente em poucos corações, mas Deus fará surgir alguém que conduzirá a humanidade
novamente à verdadeira fé. Este será um grande homem de fé, mas seu fim será doloroso porque
ensinou a verdade e conduziu o povo de Deus à vitória espiritual. Mesmo nos momentos difíceis,
lembrai-vos sempre que Deus não se esquece de vós.
Mensagem nº 2.540 – 25/06/2005: Queridos filhos, o Senhor vos espera de braços abertos. Caminhai ao
Seu encontro e sereis consolados nos momentos de aflição. Sabei que a humanidade viverá momentos
de grandes dificuldades. O fogo queimará a luz e haverá grande explosão. Rezai para serdes
vencedores. Uma grande tragédia ocorrerá na Coréia. Os homens se destroem por suas próprias
mãos. Escutai os Meus apelos. Não quero forçar-vos, mas escutai com amor o que vos digo. O líder de
uma grande nação sofrerá um atentado. O perigo de uma terceira guerra torna-se real. Dobrai
vossos joelhos em oração.
Mensagem nº 2.557 - 04.08.2005: Queridos filhos, ficai com o Senhor. Ó homens, para onde quereis ir?
Sabei que não há salvação fora de Cristo. Ele é a Luz do mundo e quem está com Cristo terá sua vida
transformada. Não vos deixeis contaminar. A humanidade caminha em direção a destruição. A terra se
agitará e tremerá com o grande holocausto atômico. O Irã será devastado por Israel. Eis os tempos
difíceis para a humanidade. Voltai-vos ao Senhor. Dizei a todos que este é o tempo favorável à
conversão. Chegará o dia em que muitos hão de arrepender-se da vida transcorrida sem Deus, mas será
tarde. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 2.583 – 04/10/2005: Queridos filhos, quando sentirdes o peso da cruz chamai por Jesus e
buscai forças na Sua Palavra e na Eucaristia. A humanidade beberá o cálice amargo da guerra. O
anticristo virá e as nações estarão em guerra. Será o maior sofrimento para os homens. Rezai. Eu
quero socorrer-vos. Abri vossos corações ao Meu chamado e sereis salvos. Vós que estais a escutar-Me
a nada deveis temer. Sede fiéis e nenhum mal virá contra vós.
Mensagem nº 2.592 – 22/10/2005: Queridos filhos, convido-vos nesta noite a vos abrirdes à graça de
Deus e a serdes em tudo semelhantes ao Meu Filho Jesus. Agora se avizinham os tempos das grandes
tribulações. A guerra virá. A ação maléfica dos homens causará morte e destruição em várias
nações. Voltai-vos ao Senhor. Respondei ao Seu chamado para serdes salvos. Um homem perverso
comandará uma grande invasão. Fúria e desejo de morte estarão nos corações dos homens. A cidade
das sete colinas será destruída. Arrependei-vos. Dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada.
Uma doença misteriosa surgirá. Da areia ela vem.
Mensagem nº 2.694 - 16/06/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, os reis do Oriente se unirão
para a grande batalha e a humanidade carregará pesada cruz. Dobrai vossos joelhos em oração.
Sede fortes e não vos atemorizeis ante vossas dificuldades. Confiai no Senhor. N’Ele está a vossa vitória.
Não vos esqueçais: quem confia no Senhor jamais sentirá o peso da derrota. Segui pelo caminho que
vos apontei. Eu sou a vossa Mãe e estou convosco. Avante sem medo.
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Mensagem nº 2.759 - 14/11/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Meu Jesus confiou à Sua Igreja a
missão de transmitir Sua verdade a todos os homens, mas muitos consagrados recuaram e se afastaram
da luz do Senhor. A humanidade vive nas trevas do pecado e os Meus pobres filhos se perdem nas
trevas da cegueira espiritual. A ação do demônio levará muitos a perderem a verdadeira fé. Ainda vereis
horrores sobre a terra. A Igreja será perseguida. O Trono de Pedro cairá, mas por fim os justos vencerão.
Escutai os Meus apelos. Não vim do céu por brincadeira. A grande guerra religiosa se levantará e os
fiéis serão lançados fora. Amai a verdade e defendei-a. O Senhor está ao lado dos Seus. Coragem.
Mensagem nº 2.838 - 17/05/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a humanidade precisa de paz,
mas os homens trilham pelos caminhos da violência. Chegará o dia em que uma famosa cidade
brasileira será invadida. Os homens marcharão furiosos e espalharão terror e morte. Eu sou a
Rainha da paz. Vim do Céu para trazer-vos a paz. Rezai. Somente por meio da oração podeis alcançar a
paz. Não cruzeis os braços. Abri vossos corações ao Deus da Salvação e da paz.
Mensagem nº 2.893 - 22/09/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, o Senhor estabelecerá a Paz e a
humanidade verá a Mão Poderosa de Deus agir. Três gigantes se unirão para guerrear, mas um
homem de paz virá e contribuirá para a convivência pacífica entre eles. A humanidade ainda
carregará pesada cruz, mas por fim virá a vitória do Senhor. Aquilo que Eu vos anunciei no passado
vai realizar-se. Coragem. Quando tudo parecer perdido o Senhor virá com grande vitória. Rezai. Peço-vos
que mantenhais acesa a chama da fé. Não recueis.
Mensagem nº 2.905 - 20/10/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, uma grande árvore será cortada
e daí surgirá a grande batalha. Os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Rezai. Somente por
meio da oração podeis suportar o peso das provações que já estão a caminho. Sede mansos e humildes
de coração. O Senhor vos chama. Não vivais estacionados no pecado. Voltai-vos. O que tendes a fazer
não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 2.997- 13/05/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, não vos deixeis abater ante
vossas dificuldades. Chamai por Jesus e Ele vos ajudará. Buscai a Sua graça e sereis fortes nas
provações. Não há vitória sem cruz. Não fiqueis admirados com os dolorosos acontecimentos que
se registram em muitas regiões da terra. É apenas o começo das dores. Sabei que estes são os
tempos difíceis para vós. Dobrai vossos joelhos em oração. Eu sou a vossa Mãe e sofro por causa dos
vossos sofrimentos. Entregai-vos a Mim e Eu vos conduzirei ao Meu Filho Jesus. Não recueis. Uma
grande invasão ocorrerá e no palácio se verá grande destruição. A grande relíquia surgirá e haverá uma
guerra entre os religiosos. Buscai o Senhor. Ele vos ama e vos chama.
Mensagem nº 3.173 – 13/06/2009: Queridos filhos, coragem. Não desanimeis ante vossas dificuldades.
Deus está muito perto de vós. Confiai em Sua Misericórdia e vivei voltados para o paraíso para o qual
unicamente fostes criados. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para chamar-vos à conversão. Acolhei os
Meus apelos e testemunhai com alegria o Evangelho do Meu Jesus. A humanidade vive afastada de
Deus e caminha para um grande abismo. A maior e mais dolorosa guerra virá. A maldade dos
homens levará sofrimento e dor aos Meus pobres filhos. Sofro por aquilo que vos espera. Não
recueis. Dobrai vossos joelhos em oração. Sem oração não podeis suportar o peso das provações que
hão de vir. Vós que estais a escutar-Me, não desanimeis. Eu estarei sempre ao vosso lado. Pedirei ao
Meu Filho Jesus por cada um de vós. Alegrai-vos, pois sois importantes para o Senhor. Ele vos ama e
vos chama. Avante.
Mensagem nº 3.272 - 28/01/2010: Queridos filhos, a paz do mundo está ameaçada. Dobrai vossos
joelhos em oração, pois somente assim alcançareis a verdadeira paz. A humanidade caminha para um
grande abismo e é chegado o momento do vosso retorno ao Senhor. O Oriente Médio tremerá com o
grande holocausto atômico. Os momentos de dor para a humanidade se avizinham. Eu vim do céu
para chamar-vos à conversão. Abri vossos corações e aceitai a vontade de Deus para vossas vidas. Não
recueis. Avante pelo caminho que vos apontei.
Mensagem nº 3.283 - 23/02/2010: Queridos filhos, sabei que a vossa vitória está no Senhor. Buscai-O
sempre para serdes grandes na fé. Não vivais afastados do Senhor. Eu vim do céu para oferecer-vos a
graça da conversão. Sede dóceis, pois somente assim sereis transformados. A humanidade distanciouse da verdade e os Meus pobres filhos caminham cegos espiritualmente. O demônio conseguiu enganar
os Meus pobres filhos e eles não aceitam mais as Leis Divinas. A cada dia cresce o número daqueles
que já não acreditam e a humanidade caminha para o abismo da autodestruição. Dobrai vossos joelhos
em oração. A vossa nação (Brasil) beberá o cálice amargo da dor. Uma grande revolta se espalhará
pelo Brasil e a morte estará presente em muitas praças e ruas. Sofro por aquilo que vem para vós.
Eu sou a vossa Mãe. Escutai o que vos digo. Não vim do céu por brincadeira. Tudo aquilo que aqui vos
anunciei vai realizar-se. Estai atentos.
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Mensagem nº 3.325 - 29/05/2010: Queridos filhos, a humanidade beberá o cálice amargo do
sofrimento. O Japão sofrerá e a dor será grande para os Meus pobres filhos. A humanidade viverá
momentos de dor com uma grande guerra no Oriente. Fogo cruzará o céu e os homens serão
queimados. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Sois amados um
por um pelo Pai, no Filho, por meio do Espírito Santo. Não cruzeis os braços. O que tendes a fazer não
deixeis para o amanhã. Não cruzeis os braços. Deus tem pressa. Dai a todos bom exemplo e em toda
parte imitai Meu Filho Jesus. Ele é o vosso único e verdadeiro Salvador e fora d’Ele a humanidade não
encontrará a paz. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Se soubésseis o quanto vos amo, choraríeis de
alegria. Não recueis. Rezai. Rezai. Rezai. Sofro por aquilo que vos espera. Os homens caminharão em
direção ao imenso campo, mas encontrarão a morte. Muitos hão de chorar e lamentar. Coragem.
Agradeço por estardes aqui. Obrigada por terdes vindo. Eu pedirei ao Meu Filho Jesus por vós. Avante
com coragem e alegria.

TERRORISMO
Mensagem nº 2.519 – 07/05/2005: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe dolorosa e bem sabeis o quanto
uma Mãe sofre por causa de seus filhos. Peço-vos que vivais santamente e que em toda parte procureis
fazer o bem. Abri vossos corações ao Meu chamado e afastai-vos definitivamente do pecado. A
humanidade está enferma por causa do pecado e os homens trilham pelas veredas da autodestruição. O
terror se espalhará por várias nações. Taiwan experimentará grande dor. Dobrai vossos joelhos em
oração e suplicai a Misericórdia do Senhor. Quem permanecer fiel até o fim será salvo.
Mensagem nº 2.536 – 14/06/2005: Queridos filhos, a humanidade caminha para o abismo da
autodestruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Os homens de barba grande
serão traídos e grande fúria se levantará contra muitas nações. Aquele que espalha o terror será
apanhado e a mãe das nações terríveis será golpeada. A Indonésia irá chorar a morte de seus filhos.
A autodestruição chegará para a Indonésia. A Rússia pisará em muitas nações e a humanidade viverá
momentos de grande dor. Voltai-vos Aquele que é o vosso único Caminho, Verdade e Vida. Não quero
forçar-vos a nada, mas peço-vos que sejais do Senhor. Eu sou a vossa Mãe e quero ajudar-vos. Afastaivos do pecado e dizei o vosso sim ao Senhor.
Mensagem nº 2.546 – 09/07/2005: Queridos filhos, a humanidade afastou-se do Criador e caminha para
o abismo da destruição. A humanidade viverá momentos de grande aflição e é chegado o momento de
vos converterdes e vos reconciliardes com Deus. Inesperadas erupções vulcânicas ocorrerão quando a
terra for sacudida pelo grande terremoto, o qual fará as montanhas ruírem. Os homens do terror agirão
no Brasil causando destruição e morte. Um templo cairá. Chegaram os tempos mais dolorosos para
vós. Rezai. Sede bons uns para com os outros. Amai e servi com amor o Meu Filho Jesus. Quem for fiel
até o fim será salvo. Coragem. Não temais. O Senhor está convosco.
Mensagem nº 2.548 – 14/07/2005: Queridos filhos, é chegado o momento oportuno para viverdes na
graça de Deus. A humanidade busca a morte, mas o Senhor quer oferecer-vos a vida. Se acolherdes
com alegria o Evangelho do Meu Jesus sereis salvos. Eu sou a vossa Mãe e sofro por causa dos vossos
sofrimentos. A humanidade experimentará o amargo preparado pelas próprias mãos dos homens.
Uma grande ação maléfica está sendo preparada pelos homens de barba grande. Sofrimento e dor
se darão em várias partes ao mesmo tempo. Um exército vai explodir. O ódio se apoderou do
coração de muitos dos Meus pobres filhos e estes caminham como cegos a guiar outros cegos. Rezai.
Rezai muito.
Mensagem nº 2.558 – 06/08/2005: Queridos filhos, buscai a paz. A humanidade vive afastada de Deus
porque os homens se afastaram do Seu Amor. A fumaça de satanás se espalhou por toda parte e muitos
dos Meus pobres filhos se tornaram cegos espiritualmente. A humanidade encontrará a paz, mas antes
deverá experimentar o calvário. Rezai. Dizei não ao pecado e voltai-vos Àquele que é o vosso único e
verdadeiro Salvador. Um alvo importante será atingido. Um atentado assustará os homens. Sede do
Senhor. Ele vos espera. Avante.
Mensagem nº 2.562 – 14/08/2005 - na comunidade de Fubá- Araci/BA: Queridos filhos, coragem.
Deus está convosco. Sabei que sois importantes para o Senhor e Ele precisa do vosso sincero e corajoso
testemunho. Viveis no tempo das grandes tribulações, mas peço-vos que tenhais confiança no Senhor.
Quem está com Deus experimentará a vitória. Os homens do terror causarão destruição e morte em
várias partes do mundo. Uma famosa estátua será quebrada. Rezai. A oração sincera e perfeita
salvará a humanidade. Voltai-vos Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Eu sou a vossa Mãe e
estou sempre convosco. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.575 – 13/09/2005: Queridos filhos, sofro por aquilo que vos espera. Dobrai vossos
joelhos em oração, pois somente assim tereis força para suportardes o peso da vossa cruz. Os homens

35

MENSAGENS DE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ
APARIÇÕES EM ANGÜERA – BAHIA – BRASIL
CLASSIFICAÇÃO DE TEMAS DIVERSOS, TRANSMITIDOS DURANTE OS ANOS 2001 A 2010
(Organizado por www.mariamaedaigreja.net)
de barba grande agirão em uma grande cidade. Em laboratório foi preparada a arma da grande
destruição. Voltai-vos depressa. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Não recueis. Eu sou
a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Avante.
Mensagem nº 2.595 – 29/10/2005: Queridos filhos, permanecei firme no caminho que vos apontei. Eis os
tempos das dores. Arrependei-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. A humanidade
caminha pelas veredas da autodestruição que os homens prepararam por suas próprias mãos.
Buscai a paz. Deus é a solução para vós. Voltai-vos. A Líbia tropeçará e os Meus pobres filhos
experimentarão grandes sofrimentos. Para os homens do terror será um presente valioso.
Intensificai vossas orações. Agora se avizinham os momentos difíceis para os Meus pobres filhos. Um
templo estará em ruínas. Foi construído em cima de um túmulo. Será na Índia.
Mensagem nº 2.597 – 01/11/2005: Queridos filhos, convertei-vos. Não fiqueis estacionados. Deus tem
pressa e vós não podeis viver afastados da Sua graça. Sede homens e mulheres de fervorosa oração. Eu
sou a vossa Mãe e caminho convosco. Uma grande explosão acontecerá em um templo. Os homens
do terror agirão com grande fúria. A humanidade distanciou-se do Criador e é chegado o momento do
grande retorno. Na Bulgária se verá grande destruição. Será grande, maior não existiu. Rezai. Eis o
tempo oportuno que o Senhor vos oferece para vos converterdes. Acontecerá no Nordeste e será de
grande magnitude. Voltai-vos depressa. Arrependei-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristão.
Mensagem nº 2.599 – 08/11/2005: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Afastai-vos do
pecado e voltai-vos Àquele que é o vosso Tudo. Não vos afasteis do Senhor. Ele vos espera de braços
abertos. A humanidade trilha pelas veredas da autodestruição. Não quero obrigar-vos. O que digo deve
ser levado a sério. Convertei-vos depressa. O grande terror se aproxima. Gritos de desespero se
ouvirão por todos os lados. O Senhor chama. Arrependei-vos e voltai-vos. Vós que estais a escutarMe, não desanimeis.
Mensagem nº 2.600 – 10/11/2005: Queridos filhos, sou a vossa Mãe Dolorosa e sofro por causa dos
vossos sofrimentos. Dobrai vossos joelhos em oração em favor da paz. O terror se espalhará pelo
mundo causando morte e destruição. A vingança chegará ao trono de Pedro. O Afeganistão
beberá o cálice amargo da dor. De outra forma o terror chegará a Fernando de Noronha. O Brasil
viverá momentos de angústia. Voltai-vos a Deus. Ele está de braços abertos à vossa espera. Não
recueis.
Mensagem nº 2.607 – 26/11/2005: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração suplicando a
Misericórdia do Senhor para vós. Eis os tempos das tribulações. A árvore do sangue perderá sua raiz.
Angola chorará pelos seus filhos. A doença que lembra um imenso campo com verdes gramas
atormentará os homens. Os homens do terror serão os culpados. Não recueis. Escutai os Meus
apelos. Não quero forçar-vos, mas o que digo deve ser levado a serio. Eu estou convosco. Coragem. Não
permitais que nada ou ninguém vos afaste do amor do Senhor.
Mensagem nº 2.610 – 03/12/2005: Queridos filhos, vós não estais sozinhos. Deus está ao vosso lado.
Quando sentirdes o peso das dificuldades chamai por Mim e Eu estarei perto de vós. Sabei que a vossa
força está no Senhor. Voltai-vos a Ele que vê o oculto e conhece cada um de vós pelo nome. A
humanidade está enferma por causa do pecado. Rezai e convertei-vos. O terror se espalhará pela
Lituânia e os homens terão grandes perdas. Gritos e lamentações se ouvirão por todos os lados.
A Igreja experimentará pesada cruz. Não andará em direção ao Porto Seguro. Dentro dela estão os
homens pérfidos. Eles serão os culpados. Não vos esqueçais: a quem muito foi dado, muito será
cobrado. Amai a Verdade. Sem amor a Verdade não haverá verdadeira conversão e salvação. Coragem.
Mensagem nº 2.616 – 17/12/2005: Queridos filhos, rezai. A humanidade precisa de paz e vós podeis
contribuir para que a paz reine nos corações dos homens. Israel não dará muitos passos para o encontro
com um grande sofrimento. A França chorará a morte de seus filhos e Los Angeles será sacudida. Eis os
tempos difíceis para a humanidade. Convertei-vos e voltai-vos Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e
Vida. Os homens do terror estão preparando algo doloroso para os homens. A Inglaterra sofrerá.
Geórgia também experimentará pesada cruz. Permanecei firmes no caminho que vos apontei. Grande
dor chegará para o Alaska. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Um pássaro veloz cairá. Não
fiqueis de braços cruzados. Avante.
Mensagem nº 2.623 - 01//01/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a humanidade viverá momentos
difíceis e graves conflitos causarão grandes perdas. Aquele que se opõe a Cristo agirá com grande força
e os Meus pobres filhos beberão o cálice amargo da dor. Pedras grandes cairão sobre os homens. A dor
será grande. Eu sou a vossa Mãe Dolorosa e sei o que vos espera. Não cruzeis os braços. Deus tem
pressa. Cuidai da vossa vida espiritual e em tudo procureis imitar Meu Filho Jesus. Os vossos nomes já
estão gravados em Meu Imaculado Coração. Convertei-vos. Os homens do terror agirão com grande
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fúria. Vereis horrores em toda parte. Na França, na Malásia e no Brasil a dor será intensa. Dobrai
vossos joelhos em oração. Este é o ano do sofrimento para muitos dos Meus pobres filhos.
Mensagem nº 2.703 - 06/07/2006 – em Fortaleza-CE: Queridos filhos, a humanidade sofrerá com a
impiedade dos homens maus e a cidade do amor fraterno será golpeada. Eu sou a vossa Mãe e
sofro por causa dos vossos sofrimentos. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé. Deus está
convosco. Não percais a esperança. Confiai plenamente do poder de Deus e sereis vitoriosos. Dobrai
vossos joelhos em oração suplicando ao Senhor a conversão da humanidade. Afastai-vos definitivamente
do pecado e abraçai a graça do Senhor. Eu vos amo como sois e quero ver-vos felizes já aqui na terra e
mais tarde Comigo no céu.
Mensagem nº 2.740 - 30/09/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, peço-vos que continueis firmes na
oração. Não vos afasteis do caminho do bem e da santidade. Fugi do pecado e voltai-vos Àquele que é o
vosso único e verdadeiro Salvador. Eu preciso do vosso sincero e corajoso testemunho. Não vos
atemorizeis ante vossas dificuldades. Deus está convosco. Rezai. Rezai. Rezai. Eu quero ver-vos felizes
já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. A Hungria viverá momentos de dificuldades. O terror
chegará e os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Dobrai vossos joelhos em oração.
Mensagem nº 2.741 - 03/10/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, rezai. A força da oração
transformará os corações endurecidos. Rezai pelo Brasil. Graves conflitos afligirão os Meus pobres
filhos. O terror se espalhará e os homens viverão momentos de angústia. Eu sou a vossa Mãe
dolorosa e sei o que vos espera. Não cruzeis os braços. Deus tem pressa.
Mensagem nº 2.747 - 17/10/2006 - Santuário de Nossa Senhora das Graças / São José do Rio
Preto/SP: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para encher-vos de coragem. Abri vossos
corações ao Senhor e confiai plenamente em Seu Poder. Não vos afasteis. Voltai-vos Àquele que é o
vosso único Caminho, Verdade e Vida. Quero dizer-vos que sois importantes para a realização dos
planos de Deus. Não cruzeis os braços. Deus tem pressa. O que tendes a fazer não deixeis para o
amanhã. A humanidade vive afastada do Criador e caminha pelas veredas da autodestruição.
Arrependei-vos, pois no arrependimento é o primeiro passo a ser dado no caminho da conversão. Os
homens do terror causarão graves conflitos. Rezai pela paz do mundo. Eu quero ajudar-vos, mas vós
não podeis viver no pecado. Sede fieis ao Senhor. Em tudo sede como Jesus.
Mensagem nº 2.749 - 21/10/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dizei a todos que este é o tempo
da graça. Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. O Senhor quer salvar-vos. Não
vivais afastados de Sua graça santificante. A humanidade está enferma por causa do pecado. Acolhei a
mensagem de salvação do Meu Jesus. Daí testemunho da vossa fé e sede bons uns para com os outros.
A humanidade carregará pesada cruz. O terror chegará a Tampa e a Tumbes. Rezai. Somente por
meio da oração os homens encontrarão a paz. Avante.
Mensagem nº 2.755 - 04/11/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, não vos aflijais. Deus está ao
vosso lado. Não percais a vossa esperança. Depois de toda tribulação surgirá para vós a vitória do
Senhor. Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade vive fortes tensões e os Meus pobres filhos
trilham como cegos a guiar outros cegos. Conheço vossas dificuldades e pedirei ao Meu Jesus por vós.
Coragem. Eu quero ver-vos felizes já aqui na Terra e mais tarde Comigo no Céu. Não recueis. Duas
cidades: branca e rosa. O terror chegará. Rezai. Rezai. Rezai.
Mensagem nº 2.775 - 21/12/2006- Angüera/BA: Queridos filhos, acolhei os Meus apelos e mudai de
vida. A humanidade será surpreendida pela ação maléfica dos homens do terror. Rezai muito pela
paz do mundo. A cidade das sete colinas beberá o cálice amargo da dor. Será banhada pelo
sangue e o terror se espalhará por toda parte. Voltai-vos ao Deus da Salvação e da Paz. O que digo
deve ser levado a sério. Não recueis. (Cidade das sete colinas: Roma)
Mensagem nº 2.821 - 07/04/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração.
A humanidade precisa de paz, mas os homens trilham pelas veredas da autodestruição. Não vos afasteis
de Jesus. Ele é o vosso único e verdadeiro Salvador. Sem Ele nada podeis fazer. Os habitantes de
Filadélfia viverão momentos de grandes dificuldades. O terror chegará. O Veneno se espalhará e
contaminará muitos dos Meus pobres filhos. Sofro por aquilo que vem para vós. Rezai. Rezai.
Rezai.
Mensagem nº 2.838 - 17/05/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a humanidade precisa de paz,
mas os homens trilham pelos caminhos da violência. Chegará o dia em que uma famosa cidade
brasileira será invadida. Os homens marcharão furiosos e espalharão terror e morte. Eu sou a
Rainha da paz. Vim do Céu para trazer-vos a paz. Rezai. Somente por meio da oração podeis alcançar a
paz. Não cruzeis os braços. Abri vossos corações ao Deus da Salvação e da paz.
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Mensagem nº 2.847 - 05/06/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a humanidade precisa de paz e
somente em Jesus é possível encontrar a paz. Meu Filho Jesus vos ama. Ele quer salvar-vos, mas vós
não podeis viver em pecado. Abri vossos corações à graça do Meu Filho e sereis transformados. A cruz
será pesada para muitos dos Meus pobres filhos. Os homens do terror espalharão o veneno e a
morte passará. Eu sofro por aquilo que vos espera. Dobrai vossos joelhos em oração. O que tendes a
fazer não deixeis para o amanhã. Voltai-vos depressa. O vosso tempo é curto. Avante.
Mensagem nº 2.851 - 16/06/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, sede do Senhor. Deixai que a
vossa vida fale do Senhor mais que vossas palavras. Não permitais que o demônio vos engane. Dobrai
vossos joelhos em oração. A humanidade corre grandes perigos e para que a paz reine em vossos
corações, deveis abraçar a graça da santidade. Somente servindo ao Senhor com fidelidade podeis
encontrar a paz. Os homens do terror agirão na Terra de Santa Cruz. A ação se dará na terra do
Divino. Sofro por aquilo que vos espera. Não recueis. Eu preciso do vosso sim sincero e corajoso. Abri
vossos corações.
Mensagem nº 2.878 - 18/08/2007- em Angüera/BA: Queridos filhos, enchei-vos do amor de Deus. Abri
vossos corações e sereis curados espiritualmente. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Confiai no
Senhor e sereis vitoriosos. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Dobrai vossos joelhos em oração. Viveis no
tempo pior que no tempo do dilúvio e é chegado o momento de vos converterdes. Arrependei-vos
sinceramente dos vossos pecados e voltai-vos Àquele que tem Palavras de Vida Eterna. A humanidade
precisa ser curada pelo amor Misericordioso do Senhor. Daí o melhor de vós na missão que o Senhor vos
confiou. Os homens do terror agirão com grande fúria. Um templo será destruído. Rezai. Rezai.
Rezai.
Mensagem nº 3.047 - 30/08/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e sei o que
vos espera. Abri vossos corações ao chamado do Senhor e deixai que Sua graça vos transforme. Viveis
no tempo pior que do dilúvio e é chegado o momento do vosso retorno. Peço-vos que vivais o Evangelho
do Meu Jesus e que não vos afasteis da oração. A humanidade caminha para o abismo da destruição
que os homens prepararam por suas próprias mãos. A ação maléfica dos homens do terror causará
grande destruição ao santuário. A Igreja do Meu Jesus beberá o cálice amargo da dor. Permanecei
firmes no caminho que vos apontei. Não recueis ante vossas dificuldades. Meu Senhor está ao vosso
lado. Coragem.
Mensagem nº 3.134 - 14/03/2009: Queridos filhos, vivei voltados para o paraíso para o qual unicamente
fostes criados. Sede somente do Senhor e aceitai a vontade de Deus para vós. Não recueis. Não
desanimeis. Deus está ao vosso lado. Conheço vossas necessidades e pedirei ao Meu Jesus por vós.
Fico feliz por estardes aqui. Levai os Meus apelos a todos. Não quero forçar-vos, mas o que digo deve
ser levado a sério. Dias virão em que o terror se espalhará pelo Brasil. Fatos assombrosos se darão
e os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Tudo aquilo que Eu vos anunciei no passado
vai realizar-se. Dobrai vossos joelhos em oração. Deus quer o vosso bem. Aproximai-vos d’Ele e sereis
felizes. Coragem.
Mensagem nº 3.169 – em 05/06/2009: Queridos filhos, sede mansos e humildes de coração, pois
somente assim podeis viver e testemunhar as Minhas mensagens. Deus enviou-Me até vós para chamarvos à conversão sincera. Não fiqueis estacionados, mas abri vossos corações ao Deus da salvação e da
paz. Se os homens acolhessem os Meus apelos, bem depressa a humanidade encontraria a paz. Sede
bons uns para com os outros. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Estai atentos. A humanidade vive fortes
tensões e os Meus pobres filhos caminham ao encontro da dolorosa tribulação. Os homens do terror
causarão grande destruição na Terra de Santa Cruz e os Meus pobres filhos beberão o cálice
amargo do sofrimento. Dobrai vossos joelhos em oração e caminhai sempre ao encontro do Meu Filho
Jesus. Não recueis. Avante com coragem.
Mensagem nº 3.319 - 15/05/2010: Queridos filhos, convido-vos a viverdes com alegria o Evangelho do
Meu Jesus, pois somente acolhendo os ensinamentos de Jesus podeis ser grandes na fé. Sei das vossas
dificuldades e pedirei por vós. Não desanimeis. Quando sentirdes o peso da cruz, chamai por Jesus. Ele
é o vosso grande amigo e jamais vos abandonará. Eu sou a vossa Mãe dolorosa. Sofro por aquilo que
vem para vós. Os homens do terror agirão contra a Igreja. Tentarão destruir um templo e os Meus
pobres filhos carregarão pesada cruz. A Itália será abalada por este doloroso acontecimento.
Rezai pela Igreja. Eis os tempos das dores.
Mensagem nº 3.331 - 12/06/2010: Queridos filhos, voltai-vos a Jesus. Ele é a verdade absoluta do Pai e
sem Ele não podeis encontrar a vossa salvação. Ele é o vosso Redentor e vos espera de braços abertos.
Confiai em Seu amor Misericordioso e entregai a Ele a vossa própria existência. Afastai-vos de toda
maldade e sede homens e mulheres de fé. A humanidade precisa do vosso sincero e corajoso
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testemunho. Daí o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou. Tende cuidado. Não vos deixeis
enganar. O demônio agirá com grande fúria contra os planos de Deus. Causará confusão e semeará
discórdia na Igreja do Meu Jesus. Convertei-vos na verdade do Meu Jesus e nos ensinamentos da Igreja.
Só há sincera e verdadeira conversão na verdade ensinada por Meu Filho Jesus. O inimigo de Deus
continuará agindo e atraindo multidões. Usará a verdade para enganar e muitos fervorosos na fé cairão e
se tornarão indiferentes. Não permitais que o demônio vos engane. Dias de sofrimentos se aproximam
para os Meus pobres filhos. O terror se espalhará e os Meus pobres filhos hão de chorar e
lamentar. Dobrai vossos joelhos em oração. Andai sempre na verdade, pois sois do Senhor e somente a
Ele deveis servir e seguir. Avante pelo caminho que vos apontei.
Mensagem nº 3.341 – 06/07/2010 - em Goiânia/GO: Queridos filhos, coragem. Deus está muito perto de
vós. Aconteça o que acontecer não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Enchei-vos de
esperança, pois o amanhã será melhor para todos os homens e mulheres de fé. Eu sou a vossa Mãe e
vim do Céu para dizer-vos que este é o tempo da graça. Não vivais afastados. O que tendes a fazer não
deixeis para o amanhã. Eis o tempo das grandes tribulações. A humanidade afastou-se de Deus. Meus
pobres filhos caminham como cegos a guiar outros cegos. Rezai. A oração é o recurso que vos ofereço
para estes tempos difíceis. A vossa vitória está no Senhor. Buscai-O sempre. Aproximai-vos da Eucaristia
e escutai Sua Palavra, pois somente assim podeis suportar o peso das provações que já estão a
caminho. Deixai-vos guiar pelo Senhor e Ele vos levará por caminho seguro. Não desanimeis. Quando
tudo parecer perdido virá para vós a grande vitória. Um fato assombroso acontecerá na Espanha e os
Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. O terror se espalhará e os homens temerão. Eis o
tempo do vosso retorno. Não cruzeis os braços. Avante. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós.
Mensagem nº 3.347 – 18/07/2010 - em Aracaju/SE: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vos amo.
Agradeço-vos por tudo aquilo que fazeis em favor dos planos de Deus. Dizei a todos que Deus tem
pressa e que não há mais tempo a perder. Voltai-vos Àquele que é o vosso único e verdadeiro Salvador.
Não cruzeis os braços. Deus tem presa. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Conheço cada
um de vós pelo nome e sei o que vos é necessário. Coragem. Mesmo nas provações, não desanimeis. É
preciso carregar a cruz com alegria, pois somente assim podeis experimentar a vitória. Eu estou ao vosso
lado. Sede dóceis. Acolhei os Meus apelos e não vos afasteis do caminho que vos apontei. A
humanidade ainda experimentará grandes provações. Os homens se afastaram de Deus e não sabem
para onde ir. Sofro por aquilo que vem para vós. O ninho da águia será invadido e haverá grande
destruição. O terror se espalhará e os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Buscai forças
em Jesus. Escutai Suas Palavras e caminhai ao Seu encontro na Eucaristia. Eu pedirei ao Meu Jesus por
vós. Avante sem medo. (Águia=EUA)

CATÁSTROFES CONSEQÜENTES
“(...) E haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares.” (Mt. 24, 7)

DESTRUIÇÕES
Mensagem nº 1.859 - 18/02/2001 – em Correntina/BA: Queridos filhos: Não vim do Céu para trazer-vos
novidades. Peço-vos que vivais a vossa fé na Igreja com fidelidade. Eu vos amo como sois e quero
ajudar-vos. Não vos sintais sozinhos, Eu estou ao vosso lado. Rezai. Quando rezais, dais imensa alegria
ao Meu Coração. Fugi todos do pecado. Arrependei-vos e voltai-vos. Sede igreja para a Igreja. Meu Filho
Jesus conta convosco. Dizei o vosso sim ao Seu chamado e vereis novos céus e novas terras. A
humanidade caminha para a destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Sofro
por causa dos Meus pobres filhos. Escutai-Me. Se vos abrirdes ao Senhor sereis salvos.
Mensagem nº 2.130 - 12/11/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, quando sentirdes o peso das
vossas dificuldades chamai por Jesus e Ele virá e vos fará sentir Sua vitória. Não desanimeis nunca.
Acreditai firmemente na bondade infinita do Senhor que vos ama e vos conhece pelo nome. Peço-vos
que continueis a rezar. A vossa oração vos conduzirá à conversão sincera. Coragem. Testemunhai com a
vossa vida que sois todos de Cristo. A humanidade vive cada vez mais próxima de uma grande
catástrofe. Arrependei-vos e respondei ao chamado do Senhor. Ele espera muito de vós. Avante.
Mensagem nº 2.466 – 06/01/2005: Queridos filhos, das águas profundas virá o destruidor. Por causa
dele várias nações sofrerão. O tempo se aproxima e Meu povo muito sofrerá. Agora viveis os tempos
das grandes provações para a humanidade. Rezai. Somente por meio da oração podeis encontrar
consolo e paz. Ó! homens, voltai-vos enquanto há tempo. Olhai os sinais que Deus vos envia e converteivos. Deus quer a vossa salvação. Afastai-vos do pecado. Voltai-vos à graça de Deus.
Mensagem nº 2.468 – 11/01/2005: Queridos filhos, uma grande cidade em ruínas e não haverá mais
rei em seu trono. Em vão disseram: o ouro não é mais ouro. Peço-vos nesta noite que intensifiqueis
vossas orações em favor da paz do mundo e em reparação aos pecados cometidos contra o Coração do
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Meu Filho Jesus. Confia no Senhor, pois somente n’Ele está a vossa vitória. Não desanimeis. Não
recueis. Quem está com o Senhor, vence. Avante.
Mensagem nº 2.529 – 31/05/2005: Queridos filhos, Rezai. Somente por meio da oração sincera e
perfeita a humanidade encontrará a verdadeira paz. Antes que o fogo se acenda, lágrimas cairão
sobre a terra em lamento. A humanidade experimentará grande sofrimento quando a terra for
sacudida pelo terremoto, o qual arrastará para o mar muitas regiões hoje habitadas. O palácio será
surpreendido pela invasão furiosa e sangrenta dos homens de barba grande. Permanecei firmes no
caminho que vos tenho indicado. Sabei que haverá grandes mudanças na natureza. Em muitas regiões
pobres do Brasil, o Senhor fará surgir grande riqueza. O pobre viverá bem. O rico orgulhoso viverá pela
misericórdia dos pobres. Não recueis. Eu sou a vossa Mãe e estou convosco. Avante.
Mensagem nº 2.601 – 12/11/2005: Queridos filhos, o Senhor espera o vosso sim ao Seu chamado. Não
cruzeis os braços. Eis os tempos mais difíceis para a humanidade. Dobrai vossos joelhos em oração e
sereis vitoriosos. Uma grande explosão provocará terríveis catástrofes e terremotos destruirão
muitas regiões da Terra. Uma falha geológica existente no Brasil causará destruição em muitas
regiões. Os homens sábios desconhecem. Os homens do terror agirão na terra da Madre e o
sofrimento será grande para os Meus pobres filhos. Será apanhado no Brasil. Voltai-vos enquanto há
tempo. Não vivais em pecado.
Mensagem nº 2.604 – 19/11/2005: Queridos filhos, abri vossos corações ao Senhor. Ele quer falar-vos.
Sede dóceis ao Seu chamado, pois somente assim podeis colaborar para a realização dos Meus planos.
Não quero forçar-vos, mas o que digo deve ser levado a serio. No céu do Brasil se verá uma grande
nuvem de fumaça. Os homens terão grandes perdas. A Arábia Saudita viverá momentos de dor.
Maior não existiu. A Indonésia tropeçará e chorará a morte de seus filhos. Maior também não existiu. Eu
sou a vossa Mãe e sofro pelos pecados dos homens. Voltai-vos. Deus vos ama e vos espera. Não
recueis.
Mensagem nº 2.613 – 10/12/2005: Queridos filhos, intensa aflição viverá a pequena Veneza e a terra da
rosa será sacudida. Um grande cataclismo ocorrerá no Brasil e os meus pobres filhos
experimentarão grande sofrimento. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por causa dos vossos
sofrimentos. Dobrai vossos joelhos em oração. Não cruzeis os braços. Esforçai-vos para serdes fiéis à
vossa fé. Estais atentos. Não permitais que o demônio vos afaste do Amor de Deus. Eu vos amo e
pedirei ao meu Jesus por vós. Não vos aflijais. Quem confia no Senhor, vence.
Mensagem nº 2.653 - 14/03/2006 – no Santuário São Judas Tadeu / Santo Amaro/SP: Queridos
filhos, deixai que a graça do Senhor transforme vossas vidas. Abri vossos corações e acolhei
amorosamente os Meus apelos. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para chamar-vos à santidade. Sede
bons uns para com os outros. Imitai Meu Filho Jesus e sereis grandes na fé. A humanidade caminha para
o abismo do pecado e eis que o Senhor vos chama à Sua graça. Sabei que a vossa cruz será pesada,
mas Deus estará ao vosso lado. Do vale da lua virá grande sofrimento. Regiões inteiras da terra
desaparecerão. Arrependei-vos dos vossos pecados e Deus vos salvará. Sede fieis ao Evangelho do
Meu Jesus. Amai. Somente amando podeis encontrar a felicidade. Coragem. Eu estarei ao vosso lado.
Mensagem nº 2.699 - 27/06/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a humanidade só encontrará a
paz quando os homens respeitarem as Leis do Senhor. A criatura se colocou no lugar do Criador e a
humanidade caminha para um grande abismo. Das profundezas da terra se ouvirá um gemido. A
terra foi ferida pelos homens e eis que as conseqüências futuras serão catastróficas. Dobrai
vossos joelhos em oração e suplicai a Misericórdia do Senhor para vós. Eu sou a vossa Mãe e sofro por
aquilo que vós espera. Arrependei-vos e voltai-vos. Deus vos espera de braços abertos.
Mensagem nº 2.724 - 24/08/2006- em Angüera/BA: Queridos filhos, reconciliai-vos com Deus por meio
do Sacramento da Confissão e sereis capazes de testemunhar a vossa fé àqueles que vivem nas trevas
da ignorância (religiosa). O Senhor vos espera de braços abertos e quer dar-vos a graça. Não recueis.
Avante ao encontro d’Aquele que é o vosso único Salvador. A humanidade carregará pesada cruz.
Ainda vereis horrores sobre a terra. Muitas regiões hoje habitadas se tornarão desertas. Onde está
Socotra? Eis a dolorosa pergunta que os homens farão. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vem
para vós. Dobrai vossos joelhos em oração. Somente Deus poderá salvar-vos. Confiai em Seu poder.
Somente Ele vos dará a vitória.
Mensagem nº 2.730 - 08/09/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a terra passará por grandes
transformações, as quais deixarão os homens sábios confusos. Os homens não terão explicação.
Eis que o Senhor fará cumprir suas promessas. Dobrai vossos joelhos em oração. Eu sou a vossa
Mãe e estou perto de vós. Tende confiança, fé e esperança. O amanhã será melhor para os homens e
mulheres de fé. Avante.
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Mensagem nº 2.785 - 13/01/2007- em Angüera/BA: Queridos filhos, um fogo veloz cairá sobre a grande
cidade. Dobrai vossos joelhos em oração. Escutai a voz do Senhor e acolhei os Meus apelos. Eu sou a
vossa Mãe e vim do céu para ajudar-vos. Não desanimeis ante vossos problemas. Confiai no poder de
Deus e sereis vitoriosos A humanidade viverá a angústia de um condenado. Um grave conflito
resultará em uma grande catástrofe. Rezai. Não vos afasteis da oração. Eu pedirei ao Meu Jesus por
vós.
Mensagem nº 2.843 - 29/05/2007- em Angüera/BA: Queridos filhos, rezai. Quando vos peço para rezar
deveis entender que a oração contribuirá para o vosso progresso espiritual. A oração é o recurso seguro
para vós nestes tempos difíceis. A humanidade beberá o cálice amargo do sofrimento e grandes
cidades desaparecerão. Suas grandes construções cairão como folhas secas nas grandes
ventanias. Eis o tempo das grandes provações para os homens. Mudai de vida. Voltai-vos. Deus vos
espera. Não recueis.
Mensagem nº 2.871- 02/08/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, vim do céu para conduzir-vos ao
Meu Filho Jesus. Sede homens e mulheres de oração. Mudai de vida para serdes salvos. Das
profundezas da terra surgirá um grande mistério. A ciência não explicará e os habitantes da Terra
de Santa Cruz temerão. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé. Não vos atemorizeis. É preciso
que aconteçam muitas coisas, mas por fim os justos levarão a melhor. Avante na oração.
Mensagem nº 2.937- 01/01/2008- em Angüera/BA: Queridos filhos, buscai forças na oração, na
Eucaristia e nas palavras do Meu Jesus. Vós deveis enfrentar grandes dificuldades. Sede corajosos. Não
desanimeis. Quem está com o Senhor sempre vencerá. Sabei que a Terra de Santa Cruz
experimentará grande destruição. A cruz será pesada para os Meus pobres filhos. Pequenas e
grandes cidades deixarão de existir. Aquele que se opõe a Cristo marchará com seu exército e
chegará a grande cidade. O trono de Pedro tremerá. Sofro por aquilo que vos espera. Em muitos lugares
os hereges ocuparão espaço privilegiado. Quando o Senhor perder seu lugar de honra, o grande castigo
virá. Poucos permanecerão firmes na fé. Peço-vos que vivais os Meus apelos. Eu vos conduzirei por
caminhos seguros. Peço-vos que façais parte do Meu exército vitorioso. Levai o rosário, É a arma para o
grande combate. Jamais experimentarão a derrota aqueles que rezam com fervor. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.107- 10/01/2009 – em Angüera/BA: Queridos filhos, coragem. O Senhor está muito
perto de vós. Abri vossos corações ao Seu chamado e vivei com alegria os Meus apelos. Não quero
obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Os Meus pobres filhos caminham como cegos a
guiar outros cegos. Sofro por aquilo que vos espera. A humanidade caminha para a destruição
preparada pelas próprias mãos dos homens. Os homens levarão ao interior da terra aquilo que
será o motivo da destruição de muitas regiões. Arrependei-vos. Buscai o Senhor. Eu sou a vossa
Mãe e vos amo. Não desanimeis. Quando sentirdes o peso da cruz, chamai por Jesus. Ele é o vosso
Tudo e sem Ele nada podeis fazer. Avante sem medo. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós.
Mensagem nº 3.108 – 13/01/2009 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a humanidade carregará a cruz
do sofrimento e os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Nas grandes tribulações, nações
inteiras desaparecerão e os lugares desertos se tornarão refúgios para os homens. O Senhor dará
o grande aviso. Caminhai na certeza de que vós não estais sozinhos. Dobrai vossos joelhos em oração.
Na oração está a vossa força e vossa vitória. Coragem.
Mensagem nº 3.112 – 23/01/2009: Queridos filhos, sabei que Deus está no controle de tudo. Deus não
vê a humanidade com vossos olhos, mas com a imensidão de Seu amor. Deus olha para vós com Seu
olhar de Misericórdia. Não vos esqueçais: somente Deus é o juiz Supremo. Acolhei os Meus apelos e
tudo será mais claro para vós. A vossa falta de compreensão é fruto de vossa cegueira espiritual. Eu vim
do céu para anunciar-vos a verdade. Estais atentos. Dobrai vossos joelhos em oração. Os homens
sábios serão surpreendidos: um incêndio devastador se dará no interior da terra e muitos
experimentarão pesada cruz. Sofro por aquilo que vos espera. Escutai-Me.
Mensagem nº 3.114 - 25/01/2009 - Comunidade do Batatan/ Maragogipe/BA: Queridos filhos, Eu vos
amo como sois e vim do céu para conduzir-vos Àquele que tem palavras de vida eterna. Sede dóceis aos
Meus apelos e em toda parte procurai imitar Meu Filho Jesus. Agradeço por tudo que fazeis em favor dos
Meus planos. Sabei que o Senhor vos recompensará generosamente. Conheço vossas necessidades e
pedirei ao Meu Jesus por vós. Não recueis. Não desanimeis. Dobrai vossos joelhos em oração e sereis
vitoriosos. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Voltai-vos ao Senhor. O que tendes a fazer
não deixeis para o amanhã. A humanidade beberá o cálice amargo do sofrimento quando vier o
grande ao encontro das águas. Os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Continentes
desaparecerão. O deserto deixará de ser deserto. Sofro por causa dos vossos sofrimentos. Avante
pelo caminho que vos apontei.
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Mensagem nº 3.117 - 03/02/2009: Queridos filhos, Eu vos amo e quero ver-vos felizes já aqui na terra e
mais tarde Comigo no céu. Enchei-vos do amor do Senhor. Se viverdes no amor sereis curados
espiritualmente. A humanidade está enferma e Eu vim do céu para oferecer-vos Jesus. Abri vossos
corações e acolhei as Minhas mensagens. Não quero obrigar-vos, mas sede dóceis aos Meus apelos.
Um doloroso acontecimento chamará a atenção do mundo. Virá das profundezas e será
provocado pelos homens. Sofro por aquilo que vos espera. Rezai. Rezai. Rezai.
Mensagem nº 3.147 - 14/04/2009: Queridos filhos, deixai que a graça do Senhor transforme vossas
vidas. Sede dóceis ao Seu chamado e em tudo imitai Meu filho Jesus. Não fiqueis de braços cruzados. O
Senhor vos ama e vos espera. Lede todos os dias um trechos do Evangelho e aproximai-vos da
Eucaristia. Em Deus está a vossa vitória e somente n’Ele encontrareis a salvação. A humanidade
beberá o cálice amargo do sofrimento. O sofrimento também chegará à Terra de Santa Cruz. Em
muitas regiões, a terra se partirá e grandes fendas surgirão. Muitos lugares que hoje contemplais
deixarão de existir. Sofro por aquilo que vos espera. Rezai. Rezai. Rezai.
Mensagem nº 3.160 - 13/05/2009: Queridos filhos, venho do céu para convidar-vos à oração e à
conversão sincera. Não podeis caminhar para a santidade vivendo afastados da oração. Eu sou a vossa
Mãe e sofro por aquilo que vos espera. Ainda tereis grandes provações. Ao longo destes anos Eu vos
chamei, ensinei e apontei o caminho da salvação, mas muitos preferiram seguir seus próprios caminhos.
Chegará o dia em que muitos hão de arrepender-se da vida transcorrida sem Deus, mas será tarde. Dias
de trevas se aproximam para o Brasil. Vós bebereis o cálice amargo da dor. A terra de Santa Cruz
será golpeada. Grandes catástrofes atingirão vossa nação e os Meus pobres filhos hão de chorar
e lamentar. Apressai-vos e voltai-vos ao Senhor. Escutai-Me e sereis amparados. Testemunhai os
Meus apelos e sereis recompensados. Não recueis ante vossas dificuldades. Deus está ao vosso lado.
Avante.
Mensagem nº 3.165 - 26/05/2009: Queridos filhos, acalmai vossos corações e alegrai-vos, pois Deus
está ao vosso lado. Não permitais que o demônio roube a vossa paz. No Senhor está a vossa vitória. Não
temais. Peço-vos que continueis a rezar. Somente pela força da oração podeis contribuir para a
conversão dos homens. Eu sou a vossa Mãe e não vos deixarei sozinhos. Coragem. Amai e defendei a
verdade. O vosso testemunho sincero atrairá ao Senhor aqueles que estão afastados. Sede dóceis. A
humanidade caminha para a destruição e é chegado o momento do vosso retorno. Os inimigos de Deus
agirão para destruir. A humanidade beberá o cálice amargo da dor. A terra sofrerá com grandes
destruições provocadas pelas próprias mãos dos homens. Rezai. Depois da grande e dolorosa
tribulação, o Senhor tudo restaurará e a terra será rica e cheia de beleza. Aqueles que provocam
destruição beberão do seu próprio veneno. Confiai em Deus.
Mensagem nº 3.177 - 23/06/2009: Queridos filhos, anunciai Jesus. A humanidade precisa conhecer o
amor do Senhor e vós sois chamados a contribuir para a salvação das almas. A humanidade vive
afastada do Criador e caminha para o abismo da autodestruição que os homens prepararam por suas
próprias mãos. Voltai-vos. O vosso Deus ainda vos espera. Não recueis. Buscai forças na oração e na
Eucaristia, pois somente assim podeis experimentar a vitória de Deus. Na grande tribulação para
os homens, Deus enviará os profetas para orientar os escolhidos. Dias difíceis virão para a
humanidade. A terra se agitará e se levantará como as ondas do mar. Será esta a grande
catástrofe para a humanidade. Rezai. Sofro por aquilo que vos espera. Avante pelo caminho que vos
apontei. Coragem.
Mensagem nº 3.186 – 07/2009 – em General Salgado/SP: Queridos filhos, a humanidade está enferma
e precisa ser curada. Não fiqueis de braços cruzados. Deus tem pressa. Dai o melhor de vós na missão
que o Senhor vos confiou. Não recueis. Eis o tempo das grandes confusões espirituais. Dobrai vossos
joelhos em oração. Somente rezando podeis encontrar forças para a vossa caminhada na fé. Ainda
tereis grandes provações. Chegará o dia em que a terra será envolvida em densas trevas. Os
homens gritarão por socorro e não saberão para onde ir. Será um tempo doloroso para os Meus
pobres filhos. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para abençoar-vos e socorrer-vos. Não vos afasteis do
Senhor. Vivei com alegria o Evangelho do Meu Jesus. Buscai forças em Suas palavras e alimentai-vos da
Eucaristia. Sem Deus não há vitória. Voltai-vos depressa. O Senhor vos ama e vos espera.
Mensagem nº 3.214 - 15/09/2009: Queridos filhos, das profundezas do oceano que banha o vosso
Brasil virá grande destruição e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Eu sou a vossa
Mãe dolorosa e sofro por causa dos vossos sofrimentos. Dobrai vossos joelhos em oração e sereis
vitoriosos. Peço-vos que sejais bons uns para com os outros. Amai sempre. O amor sobrenatural é a
maior riqueza contra todo mal. Entregai ao Senhor a vossa própria existência. Vós sois importantes para
o Senhor. Deixai-vos guiar por Ele. Eu vim do céu para conduzir-vos ao Porto Seguro da fé. Abri vossos
corações e sede dóceis aos Meus apelos.
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Mensagem nº 3.223 - 06/10/2009: Queridos filhos, dias difíceis virão e os Meus pobres filhos
experimentarão pesada cruz. Continentes desaparecerão e os homens contemplarão coisas que
hoje não são visíveis aos olhos humanos. Serão tempos dolorosos para vós. Rezai. Não podeis
suportar o peso da cruz se viverdes afastados da oração. Buscai forças na Palavra de Deus e na
Eucaristia. Se vos converterdes sereis vitoriosos. Não recueis. Permanecei firmes no caminho que vos
apontei. Coragem. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Depois da grande tribulação a humanidade será
purificada e os justos viverão em paz. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.287- 02/03/2010 - em Macaé/RJ: Queridos filhos, não há vitória sem cruz. Não
desanimeis ante vossas dificuldades. Depositai vossa confiança no Senhor. N’Ele está a vossa
esperança e sem Ele nada sois e nada podeis fazer. Peço-vos que vivais com alegria os Meus apelos.
Não vim do céu para obrigar-vos, mas escutai-Me. Viveis no tempo pior que no tempo do dilúvio. A
humanidade contaminou-se com o pecado e precisa ser curada. Eu vim do céu para chamar-vos à
conversão. Não recueis. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou. Deus tem pressa e
vós não podeis cruzar os braços. Apressai-vos, pois este é o tempo oportuno para o vosso retorno.
Caminhais para uma dolorosa tribulação. Ainda vereis horrores sobre a terra. Nações inteiras
desaparecerão e a humanidade beberá o cálice amargo da dor. Eu sofro por aquilo que vos espera.
Não vos afasteis do caminho que vos apontei. Eis que chegaram os tempos por Mim preditos. Não sejais
infiéis ao vosso Deus. Ele vos ama e vos espera de braços abertos. Eu pedirei ao Meu Jesus por cada
um de vós. Tende confiança, fé e esperança.
Mensagem nº 3.317 – 10/05/2010 - Santo Antonio de Jesus/BA: Queridos filhos, vim do céu para
chamar-vos à santidade. Vim em nome do Senhor para abençoar-vos e dizer-vos que sois amados um
por um pelo Pai, no Filho por meio do Espírito Santo. Abri vossos corações. Não recueis. Aconteça o que
acontecer, ficai com o Senhor, pois somente n’Ele está a vossa vitória. Viveis no tempo das grandes
tribulações espirituais. Não desanimeis. No Senhor encontrareis forças para assumirdes o vosso
verdadeiro papel de cristãos. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Peço-vos que mantenhais acesa a chama
da vossa fé e em toda parte procureis testemunhar que sois do Meu Filho Jesus. Conheço vossas
dificuldades e peço-vos que não recueis. Não há vitória sem cruz. Depois de todo sofrimento o Senhor
vos dará a graça da vitória. A humanidade trilha para o abismo da destruição que os homens prepararam
por suas próprias mãos. A terra passará por grandes transformações e muitos lugares deixarão de
existir. Famosas ilhas do vosso Brasil serão completamente destruídas. Do lado norte virá o
gigante que atormentará os Meus pobres filhos. Dobrai vossos joelhos em oração. Quando tudo
parecer perdido surgirá para vós o triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Eu estou ao vosso lado,
embora não Me vejais. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.336 - 24/06/2010: Queridos filhos, sofro por aquilo que vem para vós. O Brasil ainda
viverá momentos de grandes tribulações. Em muitas regiões haverá grandes destruições e os
Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Quando vos peço para rezar, deveis entender que não
vim do céu por brincadeira. A vossa nação afastou-se de Deus e os homens caminham para o abismo da
destruição. Voltai-vos a Deus, pois Ele vos ama e vos espera de braços abertos. Tudo aquilo que vos
anunciei no passado vai realizar-se. Dobrai vossos joelhos em oração. Eu quero ajudar-vos, mas
depende de vós aquilo que Eu desejo fazer em vosso favor. Abri vossos corações e aceitai a vontade de
Deus. Avante sem medo. Quem está com o Senhor jamais experimentará a derrota.

FOME
Mensagem nº 2.496 – 17/03/2005: Queridos filhos, um homem cego, um pássaro veloz, homens
reunidos e um prato quebrado. Quem olha somente para si perde a graça de Deus. O que será dos
ricos quando precisarem dos pobres? A mesa farta um dia estará sem pão. Não vos esqueçais:
Deus está no controle de tudo. Rezai. Não vos afasteis da oração. Deus vos ama e vos espera com
imenso amor de Pai. Convertei-vos depressa. Vereis horrores sobre a terra. As nações estarão em
guerras. A fé estará presente em poucos corações, mas Deus fará surgir alguém que conduzirá a
humanidade novamente à verdadeira fé. Este será um grande homem de fé, mas seu fim será doloroso
porque ensinou a verdade e conduziu o povo de Deus à vitória espiritual. Mesmo nos momentos difíceis,
lembrai-vos sempre que Deus não se esquece de vós.
Mensagem nº 2.517 – 01/05/2005 - no povoado de Boa Vista em Glória/SE: Queridos filhos, os anjos
do Senhor estão com as espadas nas mãos e ai daqueles que corromperam a terra. A humanidade
distanciou-se do Criador e agora deverá pagar pelos seus crimes. Os homens mais ricos do mundo
passarão por dificuldades; estenderão a mão ao pobre e pedirão clemência. A Europa chegará ao
fundo do poço. Os apelos do Senhor não foram atendidos e os homens se tornaram cegos
espiritualmente. O Anjo do Senhor passará e ferirá a terra. A humanidade viverá momentos de grande
dor. Rezai. Dizei a todos que Deus é Verdade e que Deus existe. Somente n’Ele está a vossa verdadeira
libertação. Avante.
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Mensagem nº 2.529 – 31/05/2005: Queridos filhos, rezai. Somente por meio da oração sincera e perfeita
a humanidade encontrará a verdadeira paz. Antes que o fogo se acenda, lágrimas cairão sobre a terra
em lamento. A humanidade experimentará grande sofrimento quando a terra for sacudida pelo terremoto,
o qual arrastará para o mar muitas regiões hoje habitadas. O palácio será surpreendido pela invasão
furiosa e sangrenta dos homens de barba grande. Permanecei firmes no caminho que vos tenho
indicado. Sabei que haverá grandes mudanças na natureza. Em muitas regiões pobres do Brasil, o
Senhor fará surgir grande riqueza. O pobre viverá bem. O rico orgulhoso viverá pela misericórdia
dos pobres. Não recueis. Eu sou a vossa Mãe e estou convosco. Avante.
Mensagem nº 3.020 - 08/07/2008- em Angüera/BA: Queridos filhos, Sou a vossa Mãe dolorosa e sofro
por aquilo que vos espera. A humanidade carregará pesada cruz e os homens gritarão por socorro,
mas não encontrarão auxílio. Muitos dos Meus pobres filhos sofrerão porque não haverá alimento
para saciar a fome. A humanidade será surpreendida. Dobrai vossos joelhos em oração. Eu sou a
Mãe que repete a mesma canção: Voltai-vos. Voltai-vos. Voltai-vos. Quando o reino for dividido, haverá
grande desordem entre os lideres religiosos. Muitos homens e mulheres de fé caminharão sem direção e
cheios de dúvidas. Não saberão em que lado deverão permanecer. Uma chaga será aberta no coração
da Igreja. Dizei a todos que Deus tem pressa. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Escutai
os Meus apelos e testemunhai a todos os que vos digo.
Mensagem nº 3.069 - 21/10/2008 - Angüera/BA: Queridos filhos, rezai, pois somente assim podeis
compreender os desígnios de Deus para vossas vidas. Sede dóceis ao chamado do Senhor. Abri vossos
corações ao amor de Deus e sereis capazes de amar e perdoar. A humanidade tornou-se cega por falta
de amor. Sofro por aquilo que vos espera. Levai a sério o que vos digo. Não fiqueis de braços cruzados.
A fome trará grande sofrimento à humanidade. Sofro por causa dos Meus pobres filhos. Para os fiéis
chegarão os momentos difíceis. Na Igreja buscarão o alimento precioso, mas voltarão famintos.
Caminhais para um futuro doloroso. Estais preparados. Confiai no Senhor e sereis vitoriosos. Avante.

PESTES E EPIDEMIAS
Mensagem nº 2.520 - 10.05.2005: Queridos filhos, Deus vos espera com imenso amor de Pai. Voltai-vos
a Ele que é o vosso Bem Absoluto e sabe o que vos é necessário. Libertai-vos do pecado e abraçai a
graça do Senhor. Não vos deixeis contaminar pelo veneno do demônio. A humanidade enfrentará
momentos difíceis. Rezai. A Rússia fará um acordo e deste acordo surgirá algo doloroso para os
homens. A peste que virá não permitirá àqueles que forem contaminados reconhecerem a si
mesmos. Os que forem contaminados não conseguirão mais pensar. Dobrai vossos joelhos em
oração. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vos espera.
Mensagem nº 2.538 – 21/06/2005: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vos
espera. Convertei-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Sabei que tornados funestos virão
para o Brasil e os homens terão grandes perdas. O erro causado por uma manipulação genética
causará grande destruição e sofrimento para a humanidade. Rezai. Somente por meio da oração
podeis seguir e servir fielmente o Meu filho Jesus.
Mensagem nº 2.559 - 09.08.2005: Queridos filhos, cuidai da vossa vida espiritual e sereis grandes aos
olhos do Senhor. Sede fortes e não recueis ante vossas dificuldades. Não vos esqueçais: Deus está
convosco. Peço-vos que intensifiqueis vossas orações nestes tempos difíceis. Eu sou a vossa Mãe e
estou sempre perto de vós. Sabei que uma famosa cidade ficará deserta. Uma epidemia afastará
dela muitos de seus habitantes e os outros morrerão. Rezai. Os tempos das tribulações chegaram.
Mensagem nº 2.592 - 22.10.2005: Queridos filhos, convido-vos nesta noite a vos abrirdes à graça de
Deus e a serdes em tudo semelhantes ao Meu Filho Jesus. Agora se avizinham os tempos das grandes
tribulações. A guerra virá. A ação maléfica dos homens causará morte e destruição em várias nações.
Voltai-vos ao Senhor. Respondei ao Seu chamado para serdes salvos. Um homem perverso comandará
uma grande invasão. Fúria e desejo de morte estarão nos corações dos homens. A cidade das sete
colinas será destruída. Arrependei-vos. Dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada. Uma
doença misteriosa surgirá. Da areia ela vem.
Mensagem nº 2.602 - 14.11.2005: Queridos filhos, abraçai o amor e defendei a verdade. Sede fieis à
missão que o Senhor vos confiou. Deus precisa muito de vós. A humanidade carregará pesada cruz
por causa de uma epidemia. Sofro por aquilo que vem para vós. Rezai. Somente por meio da oração
podeis encontrar a paz. De Karachi virá grande sofrimento. A Colômbia tropeçará e beberá o cálice da
dor. As águas do rio perderão seu brilho. Semelhante a um sepulcro estará. Não recueis. Não
desanimeis. Quem está com o Senhor vencerá.

44

MENSAGENS DE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ
APARIÇÕES EM ANGÜERA – BAHIA – BRASIL
CLASSIFICAÇÃO DE TEMAS DIVERSOS, TRANSMITIDOS DURANTE OS ANOS 2001 A 2010
(Organizado por www.mariamaedaigreja.net)
Mensagem nº 2.607 - 26.11.2005: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração suplicando a
Misericórdia do Senhor para vós. Eis os tempos das tribulações. A árvore do sangue perderá sua raiz.
Angola chorará pelos seus filhos. A doença que lembra um imenso campo com verdes gramas
atormentará os homens. Os homens do terror serão os culpados. Não recueis. Escutai os Meus
apelos. Não quero forçar-vos, mas o que digo deve ser levado a serio. Eu estou convosco. Coragem. Não
permitais que nada ou ninguém vos afaste do amor do Senhor.
Mensagem nº 2.626 - 10//01/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, não temais. Deus está ao vosso
lado. Vós que estais a escutar-Me permanecei firmes no caminho que vos apontei. Eis os tempos das
grandes tribulações. Uma epidemia se espalhará por várias nações e os Meus pobres filhos
experimentarão pesada cruz. Dobrai vossos joelhos em oração. Eu sou a vossa Mãe e caminho
convosco.Avante.
Mensagem nº 2.786 - 16/01/2007- em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu vos amo como sois. Peço-vos
que tenhais confiança, fé e esperança. Deus está no controle de tudo. Confiai n’Ele e vereis a paz reinar
no mundo. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou. Deus fará surgir grandes sinais e
grandes prodígios serão realizados sem que os homens possam explicar. Estais atentos. Acolhei os
Meus apelos e sereis transformados em homens e mulheres de oração. Uma descoberta se dará e
muitos se alegrarão. A cura virá. Deus é Pai Misericordioso e não abandona seus filhos. Sede mansos
e humildes de coração. A vossa bondade atrairá santidade. Avante.

CAOS NA ECONOMIA
“A cidade desordenada está em ruína, todas as casas fechadas, para que ninguém possa entrar
nelas. Gritam nas ruas, não há mais vinho, acabada a alegria, o regozijo foi banido da terra.”
(Is. 24, 10, 11)
Mensagem nº 2.518 - 03.05.2005: Queridos filhos, armas nucleares e biológicas serão usadas pelos
homens de barba grande e o terror se espalhará por várias nações. O demônio conseguiu seduzir grande
número de pobres filhos e os afastou da graça do Meu Divino Filho. Infelizes aqueles que vivem
apegados aos bens materiais. Sabei que haverá um grande caos na economia mundial e somente os
mansos e humildes de coração conseguirão sobreviver. Peço-vos que vos afasteis de toda vaidade.
Fugi das modas do mundo. Aprendei a vestir-vos com modéstia. Cuidai do vosso corpo, pois sois templo
do Espírito Santo. Tende cuidado. Sois do Senhor. Quem ofende ao Senhor por meio das modas corre o
risco da condenação eterna. Libertai-vos verdadeiramente das garras do demônio. Não entregueis a
vossa alma à condenação.

CASTIGO
“E as estrelas do céu caíram na terra como frutos verdes que caem da figueira agitada por forte
ventania.” (Ap. 6, 13)
Mensagem nº 1.877 - 03/04/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Rezai diante da cruz suplicando a
Misericórdia de Deus para os homens. A humanidade tornou-se incrédula e a cada dia se afasta da
verdade. Esforçai-vos para vos converterdes, pois se não mudardes de vida, um grande castigo
virá sobre a humanidade. Peço-vos que estejais atentos. Não tenhais medo. O que digo não é para
causar-vos medo. Sede corajosos e vivei com fidelidade os meus apelos. Não quero obrigar-vos, mas
aceitai com amorosidade o que vos digo. Aqueles que estão com o Senhor experimentarão uma grande
vitória. Avante pelo caminho que vos tenho indicado.
Mensagem nº 1.975 - 17/11/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: peço-vos nesta noite que
continueis a rezar, pois somente pela oração a humanidade será libertada das mãos do demônio. Eu sou
a vossa Mãe e sofro por causa dos vossos pecados. Arrependei-vos com sinceridade, pois o vosso
tempo é curto. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Convertei-vos depressa. Se não vos
converterdes um grande castigo cairá sobre a humanidade. O que digo não é para causar-vos
medo, mas para que estejais atentos e na oração. Voltai-vos ao Senhor para serdes salvos.
Mensagem nº 2.061 - 06/06/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, rezai suplicando a misericórdia de
Deus para a humanidade. A Terra está cheia de maldade e os homens caminham numa triste cegueira
espiritual. Convertei-vos depressa. Se os homens não se converterem um grande castigo cairá sobre
a humanidade. Vim do Céu para chamar-vos e oferecer-vos a graça do verdadeiro arrependimento. Não
fiqueis no pecado. Reconciliai-vos com Deus para serdes grandes na fé.
Mensagem nº 2.095 - 24/08/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, cuidai da vossa vida espiritual,
pois somente assim sereis grandes aos olhos do Senhor. Não vos preocupeis demasiadamente com
vossos problemas. Acreditai na bondade infinita do Senhor e Ele vos fará sentir Sua vitória. A
humanidade vive distante de Deus e mais próxima de um grande abismo. Se não vos converterdes um
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grande castigo cairá sobre a humanidade. Rezai muito, fazei penitência e assumi vosso verdadeiro
papel de cristãos. Eis o tempo oportuno para vos reconciliardes com Deus e com o vosso próximo. Não
fiqueis estacionados no pecado. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 2.119 - 19/10/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, abri vossos corações ao Meu
chamado e vivei com simplicidade os Meus apelos. A humanidade corre grandes perigos porque os
homens se afastaram de Deus. Se não vos converterdes não tardará cair sobre a humanidade um
terrível castigo. O que digo não é para causar-vos medo, mas para alertar-vos sobre aquilo que há
de vir. Não fiqueis no pecado. Esforçai-vos para serdes de Deus e dizei não ao pecado. Se viverdes em
pecado mortal e chegardes ao fim da vida neste estado, não tereis a salvação eterna. Sois do Senhor e
não podeis viver estacionados no pecado. Arrependei-vos depressa. Eu sou a vossa Mãe e bem sabeis o
quanto uma mãe ama seus filhos. Voltai-vos hoje mesmo se quereis a salvação.
Mensagem nº 2.129 - 10/11/2002 - em Sento Sé/BA: Queridos filhos, cuidai da vossa fé que é o grande
tesouro que o Senhor vos ofereceu. Somente pela fé sereis capazes de compreender os desígnios de
Deus para as vossas vidas. Vivei voltados para Jesus. Ele confia em vós e espera o vosso retorno ao
Seu Amor. Dai testemunho em toda parte das Minhas mensagens. Por meio delas desejo conduzir-vos a
um alto cume de santidade. Rezai. Não vos afasteis da oração. A humanidade vive afastada da graça do
Senhor e os Meus pobres filhos vivem como cegos a guiar outros cegos. Convertei-vos. Se não vos
converterdes um grande castigo virá sobre a humanidade. Reconciliai-vos com Deus e com o
próximo. Abri vossos corações ao Amor do senhor e vereis novos Céus e novas terras. Coragem. Avante
sem medo.
Mensagem nº 2.240 - 29.07.2003: Queridos filhos, sou a vossa Mãe e venho do Céu para abençoar-vos
e oferecer-vos o Meu amor. Convido-vos a assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristãos e a
acolherdes o Evangelho do Meu Filho Jesus. Peço-vos que não vos afasteis da oração. Rezai sempre
para serdes grandes na fé. Assim como as plantas não crescem sem a chuva, vós não podeis crescer
espiritualmente se não rezardes. Afastai-vos definitivamente do pecado e não permitais que as coisas do
mundo vos contaminem. Sede do Senhor. Sede fiéis e tudo acabará bem para vós. Se em algum
momento vos acontecer cair, chamai por Meu Filho Jesus. Ele vos ama e vos conhece pelo nome.
Somente n’Ele está a vossa plena felicidade e fora d’Ele jamais sereis salvos. Dai o melhor de vós na
missão que o Senhor vos confiou. Viveis no tempo pior que do dilúvio. Voltai-vos depressa. Se não vos
converterdes, não tardará cair sobre a humanidade um terrível castigo. Eu sou a vossa Mãe e
desejo ver-vos felizes já aqui na Terra e mais terdes Comigo no Céu. Não recueis.
Mensagem nº 2.289 – 21/11/2003: Queridos filhos, Eu vim do céu para trazer-vos a paz e desejo que
cada um acolha a verdadeira paz do Meu Filho Jesus. Os homens se distanciaram de Deus e caminham
para o abismo da autodestruição. Arrependei-vos e voltai-vos ao vosso Deus que vos ama e vos espera
com imenso amor de Pai. Sofro por causa dos pecados dos homens que a cada dia se afastam da
oração e da verdadeira conversão. Não quero obrigar-vos, mas se a humanidade não acolher o
Evangelho de Jesus, não tardará cair sobre os homens um grande castigo. Tenho pressa. Não
fiqueis de braços cruzados.
Mensagem nº 2.307 - 01.01.2004: Queridos filhos, Sou a Rainha da paz. Venho do céu para fazer-vos
construtores de justiça e paz. A humanidade encontra-se no abismo do pecado e é chegado o momento
do grande retorno. Peço-vos que sejais do Senhor. Abri vossos corações aos sentimentos de amor e de
paz e vereis novos céus e novas terras. Sede corajosos e testemunhai com a vossa própria vida que sois
de Cristo. Peço-vos também que estejais atentos e não permitais que o demônio vos afaste do
verdadeiro amor de Deus. Dobrai vossos joelhos em oração e pedi perdão ao Senhor. Rezai em
reparação aos pecados cometidos contra o Coração do Meu Filho Jesus. Eis os tempos mais
sangrentos para a humanidade. Se não houver arrependimento cairá sobre os homens um terrível
castigo. Dizei a todos que Deus tem pressa. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Eu sou a
vossa Mãe e desejo a vossa conversão o mais rápido possível. Voltai-vos depressa, pois o Senhor vos
espera de braços abertos. Coragem. Quem está como Senhor jamais experimentará o peso da derrota.
Mensagem nº 2.560 - 11.08.2005: Queridos filhos, chegará o dia em que os homens viverão em perfeita
comunhão com Deus. Passadas todas as tribulações vereis a paz reinar sobre a terra. Sabei que o
Senhor reservou para os justos aquilo que os olhos humanos jamais viram. Os anjos do Senhor
passarão e ai daqueles que corromperam a Terra. Ai daqueles que desafiaram o Criador e
seduziram os Meus pobres filhos ao erro. Eu sou a vossa Mãe e quero dizer-vos que o Senhor será
fiel às Suas promessas. Mudai de vida. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Rezai.
Mensagem nº 2.784 - 11/01/2007 – em Angüera/BA; Queridos filhos, a gigantesca montanha descerá. A
cidade do fim do mundo viverá momentos de grande aflição. Rezai. Levai a sério os Meus apelos. Não
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vim do céu por brincadeira. Cuidai da vossa vida espiritual e acolhei o Evangelho do Meu Jesus. Não
tardará cair sobre a humanidade um terrível castigo. Ó homens, para onde quereis ir? Sabei que
somente Jesus é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Não recueis. Ele vos ama e vos espera de braços
abertos.
Mensagem nº 2.853 - 21/06/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, buscai o Senhor e tereis vida
nova. Vim do céu para conduzir-vos Àquele que é o vosso único Caminho, Verdade e Vida. A
humanidade afastou-se de Deus e os homens caminham em direção ao abismo da destruição. Uma
grande multidão estará reunida. Corações de pedra e sem a graça de Deus. Sobre eles cairá Ira de
Deus. Eu sou a vossa Mãe dolorosa. Convertei-vos. Não ofendais ao Senhor. Tende cuidado. Sois do
Senhor. Não permitais que o demônio vos afaste da verdade. Fugi dos lugares profanos e voltai-vos ao
caminho da oração, do amor e da paz.
Mensagem nº 2.872 - 04/08/2007- em Angüera/BA: Queridos filhos, a humanidade afastou-se de Deus
e caminha para o abismo da autodestruição. Afastai-vos da maldade e buscai o Senhor para serdes
salvos. Os homens abraçaram toda espécie de imoralidade e desafiaram o Criador. Sabei todos
vós que a justiça do Senhor virá. Os anjos de Sodoma virão à terra e ai daqueles que vivem na
imoralidade e na desobediência ao Senhor. Sofro por aquilo que vos espera. Arrependei-vos dos
vossos pecados. O Senhor quer salvar-vos. Voltai-vos.
Mensagem nº 2.896 - 29/09/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, obrigada por terdes vindo. Eu
pedirei ao Meu Jesus por vós. Eu quero levar-vos a um ardente e continuo desejo de Deus. Abri vossos
corações ao Meu chamado. Dizei a todos que Deus tem pressa e que não há mais tempo a perder.
Dobrai vossos joelhos em oração. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para apontar-vos o caminho da
vitória. Sede dóceis. Amai. O amor é mais forte que a morte e mais poderoso que o pecado. Sabei que
tudo aquilo que fizerdes em favor dos Meus planos não ficará sem recompensa. A humanidade precisa
ser curada. Os homens se contaminaram com toda espécie de pecado e é chegado o momento do vosso
retorno. Os anjos do Senhor virão e ai daqueles que corromperam a terra. Três grandes expulsarão
os que praticam o mal e desafiam o Criador. Tende cuidado. Voltai-vos ao Senhor. O que tendes a
fazer não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 2.927 - 08/12/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Sou a Mãe do Senhor e vossa
Mãe. Sou a Mãe do Belo e Puro Amor. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé, pois somente
assim podeis testemunhar o amor do Senhor àqueles que vivem nas trevas do pecado. Enchei-vos do
Amor de Deus. A humanidade está enferma e somente por meio do amor poderá ser curada. Eu vim do
céu para chamar-vos à conversão. Não fiqueis estacionados. Voltai-vos ao Senhor que vos ama e vos
conhece pelo nome. Quando vier a grande e dolorosa tribulação muitos homens experimentarão
terrível angústia, pois buscarão e não encontrarão. Gritarão por socorro, mas ninguém os ajudará.
Muitos pedirão a morte, mas sofrerão por causa do pecado e por causa da vida transcorrida sem
Deus. Sofro por aquilo que vos espera. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Deus tem
pressa. Não cruzeis os braços.
Mensagem nº 2.928 - 11/12/2007 – em Brasília/DF: Queridos filhos, vivei os mandamentos do Senhor.
Caminhai segundo as leis do Senhor e sereis ricos espiritualmente. Sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por
causa dos vossos sofrimentos. No coração onde existe corrupção e injustiça, tudo cairá por terra.
Chegará o dia em que uma criança andando com seu pai por uma cidade brasileira, vendo sua
ruína, perguntará a seu pai: o que houve aqui? E este responderá: a ira de Deus caiu neste lugar.
Peço-vos que vos afasteis do pecado. Não vos afasteis do caminho que vos apontei. Sabei que este é o
momento do vosso retorno ao Senhor. Não recueis.
Mensagem nº 2.929 - 12/12/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a Terra de Santa Cruz caminha
para a autodestruição. Os homens criaram suas próprias leis e rejeitaram as leis de Deus. Caminhais ao
encontro do inevitável. Das profundezas da terra ainda virá grande dor para os Meus pobres filhos
brasileiros. Ainda vereis horrores em toda parte. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Sofro
por causa dos vossos sofrimentos. Buscai o Senhor. Fugi do pecado e sereis salvos.
Mensagem nº 3106 – 07/01/2009 – em Angüera/BA: Queridos filhos, abri vossos corações e acolhei
com alegria os Meus apelos. Vim do céu para conduzir-vos ao céu. Sede dóceis. Não cruzeis os braços.
Esforçai-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. A humanidade caminha para um grande
sofrimento. Deus vos chama e vos espera de braços abertos. Estais atentos. A grande luz será visível
no hemisfério sul. Se os homens não se converterem, cairá fogo do céu e grande parte da
humanidade será destruída. O que vos anunciei no passado vai realizar-se. Dobrai vossos joelhos
em oração. No Senhor está a vossa vitória. Avante. Apressai-vos e não recueis.
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Mensagem nº 3.166 - 28/05/2009: Queridos filhos, não temais. Meu Filho Jesus caminha ao vosso lado.
Abri vossos corações, pois somente assim podeis sentir Sua divina presença. Dobrai vossos joelhos em
oração pela paz do mundo. Caminhais para um futuro de grandes provações. Sustentai-vos na oração,
na Eucaristia e nas palavras do Meu Jesus. Eu sofro por aquilo que vos espera. Estai atentos. A
humanidade viverá momentos de grandes sofrimentos. Dor maior não existiu. Fogo cairá do céu e
as montanhas descerão. Rios de fogo correrão pela terra e a morte estará presente em toda parte.
Rezai. Dizei a todos que este é o tempo do grande retorno. O que tendes a fazer não deixeis para o
amanhã.
Mensagem nº 3.185 - 11/07/2009: Queridos filhos, vós sois livres pela graça do Senhor. Não sejais
escravos do demônio. Meu Filho Jesus é a solução para vossos problemas. Somente Ele vos dará
alegria, paz e esperança. Não vos atemorizeis. Confiai plenamente no Senhor e tudo acabará bem para
vós. Sei das vossas dificuldades e conheço o peso da vossa cruz. Não desanimeis. Deus está muito
perto de vós nestes momentos. Rezai. Quando rezais, estais atraindo sobre vós as bênçãos do Senhor.
Viveis no tempo muito pior que no tempo do dilúvio. Quando vier o castigo para a purificação da
humanidade, poucos permanecerão de pé. Cairá fogo do céu e os homens viverão momentos de
grandes sofrimentos. O fogo queimará a luz e a terra estremecerá. Sofro por causa dos vossos
sofrimentos. Buscai forças em Jesus. Escutai o que vos digo e permanecei firmes no caminho que vos
apontei.
Mensagem nº 3.194 - 30/07/2009: Queridos filhos, rezai. Somente pela força da oração podeis vencer o
demônio. Eis que chegaram os tempos por Mim preditos. Os homens caminham como cegos a guiar
outros cegos e a humanidade é conduzida pelo caminho da negação de Deus. Eu sou a vossa Mãe
Dolorosa e sofro por aquilo que vos espera. Eu sou incansável e chamo, mesmo quando estais afastados
e sem Deus. O poder de Deus transformará os corações endurecidos. Por meio da dor a
humanidade encontrará o caminho da salvação. Os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz.
Um grande castigo cairá sobre a humanidade e somente os homens e mulheres de fé
sobreviverão. Escutai-Me e caminhai ao encontro daquele que é o vosso único e verdadeiro Salvador.
Mensagem nº 3.206 - 27/08/2009: Queridos filhos, rezai. A humanidade vive afastada de Deus e os
homens caminham cegos espiritualmente. Não tardará cair sobre a humanidade um grande castigo.
Da natureza virá grande sofrimento para um continente. Por meio da água virá grande dor para os
Meus pobres filhos. A fúria da natureza atingirá os homens e milhares serão vítimas da grande
tragédia. Sofro por aquilo que vem para vós. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para alertar-vos e
socorrer-vos. Segui-Me pelo caminho que vos apontei. A vossa vitória está no Senhor. Voltai-vos a Ele.
Mensagem nº 3.207 - 29/08/2009: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para chamar-vos
à conversão sincera. Não fiqueis de braços cruzados. Deus tem pressa e vos espera com imenso amor
de Pai. Vós sois do Senhor e somente n’Ele deveis depositar toda vossa confiança e esperança. Viveis
no tempo pior que no tempo do dilúvio. A humanidade desafiou o Criador e caminha para o abismo da
autodestruição. Não tardará cair sobre a humanidade a ira de Deus. Convertei-vos depressa. Eu vos
amo e sou incansável. Sede fiéis aos Meus apelos. Não fiqueis afastados do Senhor. Eis o tempo
oportuno para vos reconciliardes com Deus. Dobrai vossos joelhos em oração. Chegará o dia em que a
Europa estenderá a mão ao mundo como um mendigo necessitado de auxílio. A Rússia será uma pedra
para muitas nações e Roma será destruída com fogo. Sofro por aquilo que vos espera. Peço-vos que
mantenhais acesa a chama da vossa fé. Vós que estais a escutai-Me não desanimeis. Na hora da dor,
vós sereis protegidos e nenhum mal vos atingirá. Confiai em Minha maternal proteção e sereis vitoriosos.
Mensagem nº 3.244 – 22/11/2009 - em Sento Sé/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu
para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Acreditai n’Ele que é o vosso Bem absoluto e os ama como sois.
Peço-vos que não percais a vossa esperança. Depositai vossa confiança no Senhor e tudo acabará bem
para vós. Vós sois os escolhidos de Deus. Não recueis. Permanecei firmes na oração. Assim como as
plantas não podem crescer sem a chuva, vós não podeis crescer na vida espiritual sem oração. Sem
oração vos tornais vazios e sem Deus. Quero conduzir-vos à vitória e somente acolhendo os Meus
apelos podeis alcançar a santidade. A humanidade vive afastada de Deus e é chegado o momento do
vosso retorno. Se os homens não se converterem, não tardará cair sobre a humanidade um terrível
castigo. Rios de fogo correrão pela terra. As águas estarão contaminadas e em muitas regiões da
terra os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Sofro por aquilo que vem para vós. Escutai-Me e
nenhum mal vos atingirá. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Sede dóceis. O que tendes a fazer não
deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 3.259 – 29/12/2009: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por causa dos
vossos sofrimentos. Dobrai vossos joelhos em oração suplicando a Misericórdia do Senhor para a
humanidade. Os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. A crosta terrestre se partirá em muitas
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regiões da terra. A energia vinda do seu interior causará sofrimento a muitos dos Meus pobres filhos.
Escutai o que vos digo. A humanidade está às vésperas dos mais terríveis flagelos e castigos. O
que outrora vos anunciei vai realizar-se. Sede fortes e firmes na fé. Sede do Senhor e sereis
vitoriosos.

CRUZ INDIVIDUAL
“Em seguida, convocando a multidão juntamente com seus discípulos, disse: “se alguém me quer
seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.” (Mc. 8, 34)
Mensagem nº 2.388 – 08/07/2004: Queridos filhos, avante com coragem. A estrada da santidade é cheia
de obstáculos, mas quem se abre ao Senhor encontra forças para vencer. Sabei suportar alegremente
o peso da vossa cruz e buscai na Eucaristia o sustento para a vossa caminhada espiritual. Rezai
muito. Somente rezando sereis capazes de compreender o que vos digo.
Mensagem nº 2.446 – 20/11/2004: Queridos filhos, não percais a vossa esperança no amanhã. Sabei
que Deus está ao vosso lado e a nada deveis temer. Quando sentirdes o peso da cruz, buscai forças
na Palavra de Deus e na Eucaristia, pois somente assim podeis experimentar a vitória. Vivei com
coragem os Meus apelos e em toda parte testemunhai as maravilhas do Senhor em vossas vidas. Não
desanimeis. Eu conheço cada um de vós e sei o que vos é necessário. Confiai plenamente na bondade
do Senhor e sereis cumulados de benções e graças. Avante.
Mensagem nº 3.060 - 29/09/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu
para trazer-vos a paz. Sou a Rainha da paz. Enchei-vos do amor de Deus, pois somente assim podeis
ser capazes de amar e perdoar. Quando sentirdes o peso da cruz, não desanimeis. Não há vitória
sem cruz. Deus está sempre perto de vós. Confiai plenamente em Seu amor e sereis grandes na fé. Eu
conheço cada um de vós. Conheço vossas necessidades e pedirei ao Meu Jesus em vosso favor. Buscai
a santidade. Não vivais afastados do caminho que vos apontei. Eu quero levar-vos a um ardente e
contínuo desejo de Deus. Eu preciso de vós. Não desanimeis. A vossa vitória está no Senhor. Aproximaivos d’Ele e sereis ricos espiritualmente. Dobrai vossos joelhos em oração pela Igreja do Meu Jesus. Ela
será fortemente atingida. A traição será dolorosa e a Igreja muito perderá. Rezai. Sofro por aquilo que
espera. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Avante sem medo. Neste
momento faço cair do céu sobre vós uma extraordinária chuva de graças. Coragem.
Mensagem nº 3.102 – 01/2009: Queridos filhos, Eu sou a Rainha da Paz e vim do céu para trazer-vos a
paz. Abri vossos corações ao amor do Senhor e sereis ricos de Sua Graça e Presença. Dobrai vossos
joelhos em oração. Caminhais para um futuro de grandes provações. A humanidade caminha para o
abismo da destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Sofro por causa dos vossos
sofrimentos. A vossa cruz será pesada. Por meio da água virá para os homens sofrimento e dor.
Gritos de desespero se ouvirão por todos os lados. Não vos afasteis do caminho que vos tenho indicado.
Sede fiéis. Escutai-Me e tudo acabará bem para vós. Nas grandes provações espirituais, ficai com a
Igreja. A vossa vitória está no Senhor. Buscai-O na Eucaristia e nas palavras do Meu Filho Jesus. Não
recueis. Eis o tempo do calvário para a humanidade. Coragem.

DEFESAS ESPIRITUAIS E PROTEÇÃO DIVINA
“Digo-vos ainda isto: se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, conseguilo-ão de Meu Pai que está nos céus. Porque onde dois ou três estão reunidos em meu nome, ai
estou eu no meio deles.” (Mt. 18, 19)
Mensagem nº 1.839 - 02/01/2001: Queridos filhos: Coragem. Se vos perseguirdes por causa de Jesus,
não recueis. Dai testemunho que sois verdadeiramente de Cristo e que nada ou ninguém vos separará do
Seu infinito amor. O mundo de hoje precisa do vosso testemunho autêntico e o Senhor confia em cada
um de vós. Nobre é a missão que recebestes. Eu vos escolhi para serdes do Meu Exército invencível.
Viveis agora o tempo de uma intensa batalha espiritual. O rosário é a solução, é a arma para este
grande combate. Avante sem medo.
Mensagem nº 1.857 - 16/02/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Eu sou a Rainha da Paz e venho
do Céu para chamar-vos a paz. Se os homens se curvassem diante de Deus e aceitassem a paz, bem
depressa a humanidade seria curada espiritualmente. Rezai. Agora é preciso rezar muito para
suportardes aquilo que há de vir. Eu sou a vossa Mãe e quero-vos em Meu Imaculado Coração.
Consagrai-vos a Mim e tereis sempre a Minha maternal proteção. Os que se consagram a Mim
com fidelidade, jamais experimentarão a derrota. Sedes construtores a anunciadores da paz. Quem
tem paz, tem Deus. A falta de paz leva ao egoísmo, ao desamor, ao ódio e a toda espécie de mal. Sofro
por causa dos Meus pobres filhos que são obrigados a praticar o mal, mesmo tendo uma grande reserva
de bondade em seus corações. Oh! Homens voltai-vos. Eis o tempo da graça.
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Mensagem nº 3.382 – 07/10/2010 – em Boquim/SE: Queridos filhos, Eu sou a Mãe que repete a mesma
canção: voltai-vos, voltai-vos. O Senhor vos espera com imenso amor de Pai. Não vivais no pecado.
Convertei-vos. Não cruzeis os braços. A humanidade esta enferma e precisa ser curada. Acolhei
corajosamente o Evangelho do Meu Jesus e em toda parte testemunhai com a vossa própria vida que
sois de Cristo. Somente Ele é o vosso Tudo e sem Ele nada podeis fazer. Convido-vos à oração e a
vivência das Minhas mensagens. Viveis no tempo da grande batalha espiritual. O rosário é a arma
que vos ofereço para este grande combate. Peço-vos também a consagração ao Meu Imaculado
Coração. Eu quero conduzir-vos Àquele que é o vosso Único Caminho, Verdade e Vida. Coragem. Sofro
por causa dos vossos sofrimentos. Um fato assombroso se dará em Fumaça. Rezai. Meus pobres filhos
carregarão pesada cruz.
Mensagem nº 3.203 - 21/08/2009: Queridos filhos, chegará o dia em que para os justos o Senhor
enviará chuvas extraordinárias de graças. Não haverá sofrimento para os eleitos do Senhor. Para
aqueles que rezam e acolhem os Meus apelos, virá a vitória. O Senhor enxugará as lágrimas dos
Seus escolhidos. Na grande tribulação, os olhos dos fiéis não contemplarão os sofrimentos. Eles
estarão protegidos e em seus corações haverá somente alegria e paz. Peço-vos que volteis ao
Senhor. Dai o melhor de vós. Escutai a voz de Deus e Ele vos guiará pelo caminho do bem. Não recueis.
Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Enchei-vos do amor de Deus, pois somente assim sereis
curados espiritualmente e podereis contribuir para o triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Avante.
Mensagem nº 3.205 - 25/08/2009: Queridos filhos, acolhei os Meus apelos, pois desejo transformar-vos
e conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Quero levar-vos todos para o céu. Voltai-vos depressa. Não fiqueis
afastados da oração. Quando rezais estais atraindo sobre vós as bênçãos do Senhor. Na oração sereis
capazes de descobrir os tesouros de Deus que estão dentro de vós. Dai a vossa contribuição para o
triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. No tempo da grande tribulação, os Meus consagrados
estarão protegidos. Os anjos do Senhor os ajudarão e não tropeçarão. O mal estará distante
deles. Coragem. Meu Jesus fará um grande milagre e todos os olhos verão. Será este milagre o motivo
da conversão dos ateus e de todos aqueles que abraçaram falsas doutrinas. Acontecerá em um dia de
domingo na festa de um grande mártir. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para apontar-vos o caminho da
salvação. Não recueis.
Mensagem nº 3.207- 29/08/2009: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para chamar-vos
à conversão sincera. Não fiqueis de braços cruzados. Deus tem pressa e vos espera com imenso amor
de Pai. Vós sois do Senhor e somente n’Ele deveis depositar toda vossa confiança e esperança. Viveis
no tempo pior que no tempo do dilúvio. A humanidade desafiou o Criador e caminha para o abismo da
autodestruição. Não tardará cair sobre a humanidade a ira de Deus. Convertei-vos depressa. Eu vos amo
e sou incansável. Sede fiéis aos Meus apelos. Não fiqueis afastados do Senhor. Eis o tempo oportuno
para vos reconciliardes com Deus. Dobrai vossos joelhos em oração. Chegará o dia em que a Europa
estenderá a mão ao mundo como um mendigo necessitado de auxílio. A Rússia será uma pedra para
muitas nações e Roma será destruída com fogo. Sofro por aquilo que vos espera. Peço-vos que
mantenhais acesa a chama da vossa fé. Vós que estais a escutai-Me não desanimeis. Na hora da dor,
vós sereis protegidos e nenhum mal vos atingirá. Confiai em Minha maternal proteção e sereis
vitoriosos.
Mensagem nº 3.209 - 01/09/2009 – em Brazlândia/DF: Queridos filhos, Eu vos amo como sois e desejo
conduzir-vos pelo caminho do bem e da santidade. Acolhei com alegria o Evangelho do Meu Jesus.
Deixai que as palavras do Meu Filho transformem vossas vidas. Não vos afasteis da verdade. A
humanidade vive afastada de Deus porque os homens se afastaram da verdade. Os Meus pobres filhos
vivem em uma triste cegueira espiritual e não sabem para onde ir. Eu vim do céu para apontar-vos o
caminho. Sede dóceis. Abri vossos corações e enchei-vos do amor do Senhor. Não recueis. Mesmo
quando sentirdes o peso da cruz, testemunhai que sois verdadeiramente do Senhor. Deus está muito
perto de vós. Não vos afasteis da oração. Caminhais para um futuro de grandes provações.
Depositai vossa esperança em Meu Filho Jesus. Nenhum mal atingirá os Meus escolhidos. Vós
que viveis os Meus apelos sereis amparados na hora da dor. Deus jamais abandonará aqueles que
forem fiéis até o fim. Para os justos virão graças abundantes do Senhor. Alegrai-vos, pois sois
amados um por um pelo Pai, no Filho por meio do Espírito Santo. Não vos sintais sozinhos. Eu estarei
sempre ao vosso lado.
Mensagem nº 3.222 - 03/10/2009: Queridos filhos, vós estais no mundo, mas sois unicamente do
Senhor. Peço-vos que vivais voltados para o paraíso para o qual fostes criados. Viveis no tempo das
grandes tribulações espirituais, mas não desanimeis. É preciso que tudo isso aconteça para que se
cumpra aquilo que Eu vos anunciei no passado. Segui-Me pelo caminho do bem e da santidade. Aqueles
que andarem pelo caminho que Eu apontei, jamais experimentarão a derrota. A vitória de Deus
será também a vossa vitória. Alegrai-vos, todos vós que estais a escutar-Me, porque não sereis
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derrotados pelo demônio. Eu cuidarei de vós. Sois vós os Meus eleitos, aqueles que Eu escolhi
para fazer parte da Minha falange vitoriosa. Tende coragem, fé e esperança. Eu estarei sempre ao
vosso lado. Não recueis. Os Meus fiéis não experimentarão dores físicas. Os anjos de Deus os
protegerão na grande e final batalha. Rezai. Somente rezando sereis capazes de aceitar os Meus
apelos.
Mensagem nº 3.225 - 10/10/2009: Queridos filhos, coragem. Eu vos amo e não vos abandonarei. No dia
da grande tribulação os Meus devotos serão amparados e protegidos. A dor será grande para a
humanidade. Muitos desejarão a morte, mas deverão passar pela tribulação. A humanidade será
purificada pelo sofrimento e Deus será o vencedor. Vós sois os eleitos de Deus. Rezai. Buscai
forças na Eucaristia e vivei corajosamente os Meus apelos. Se vos converterdes sereis vitoriosos.
Não fiqueis estacionados. Caminhai ao encontro do Meu Jesus. Ele é o vosso Caminho, Verdade e Vida.
Somente n’Ele está a vossa esperança. Não recueis.
Mensagem nº 3.226 – 12/1/2009 – em Brasília/DF: Queridos filhos, Eu sou a Mãe e Rainha do Brasil.
Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé e que em tudo procureis imitar Meu Filho Jesus. Eu
quero conduzir-vos ao Meu Filho, pois somente n’Ele está a vossa verdadeira libertação. Não fiqueis
estacionados. Deus espera muito de vós. Alegrai-vos. Eu rogarei ao Meu Jesus por vós. Dobrai vossos
joelhos em oração. A força da oração vos conduzirá à vitória. A vossa nação experimentará pesada
cruz. Dias difíceis virão, mas quero dizer-vos que o Brasil não experimentará a derrota. Eu amo o
Brasil e não deixarei os Meus pobres filhos desamparados. Sede fiéis. Escutai-Me. Depende de
vós aquilo que Eu faço. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.229 – 20/10/2009 - no Rio de Janeiro: Queridos filhos, não temais. Depositai vossa
confiança no Senhor e vivei voltados para o paraíso para o qual unicamente fostes criados. Não vos
afasteis do caminho que vos apontei. A humanidade caminha para o abismo da autodestruição que os
homens prepararam por suas próprias mãos. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para socorrer-vos. Abri
vossos corações ao amor de Deus e sereis grandes na fé. Deus tem pressa e vós não podeis ficar de
braços cruzados. Voltai-vos depressa. Não fiqueis afastados da oração. Se permanecerdes fiéis,
nenhum mal vos atingirá. A humanidade se aproxima de um grande sofrimento. Sabei que a vós
que estais a escutar-Me será concedida a graça da proteção nos momentos das grandes
tribulações. Não sofrerão aqueles que acolherem os Meus apelos e rezarem o rosário. Avante sem
medo. A vossa vitória está no Senhor. Coragem.
Mensagem nº 3.238 – 10/11/2009 - em Sorocaba/SP: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu
para chamar-vos à conversão sincera. Não fiqueis afastados da graça do Senhor. Ele vos ama e vos
espera com imenso amor de Pai. Voltai-vos a Ele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Caminhais
para um futuro de grandes provações. Buscai forças na oração. Quando estais afastados, vos tornais
alvo do demônio. Sede fortes. Segui-Me pelo caminho do bem e da santidade. Eu quero ajudar-vos, mas
depende de vós aquilo que Eu faço. Não desanimeis. Vós que estais a escutar-Me, alegrai-vos porque
grande será a vossa recompensa. Na tribulação final, vós sereis protegidos e vereis o triunfo de
Deus sobre as forças do mal. A terra será transformada e os homens experimentarão grande
alegria. Avente sem medo.
Mensagem nº 3.245 – 24/11/2009: Queridos filhos, peço hoje a vossa consagração ao Meu Imaculado
Coração, pois desejo conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. A vossa entrega total e consciente contribuirá
para o Triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Tempos difíceis virão para vós. Rezai. Nas grandes
tribulações, os que se consagram a Mim, estarão protegidos. O Meu Coração será para vós refúgio
seguro. Será a arca da vossa aliança com Deus e Ele vos salvará. Alegrai-vos. Não desanimeis.
Aconteça o que acontecer não vos sintais sozinhos. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Avante
sem medo.
Mensagem nº 3.253 – 14/12/2009 – em Campo Grande/MS: Queridos filhos, acalmai vossos corações e
depositai toda a vossa confiança no Senhor. Quando sentirdes o peso das vossas dificuldades, chamai
por Jesus. Ele é a certeza da vossa vitória. N’Ele está a vossa salvação e fora d’Ele jamais o homem
poderá ser salvo. Arrependei-vos dos vossos pecados e voltai-vos Àquele que é o vosso Caminho,
Verdade e Vida. Permanecei firmes na vossa fé. Buscai forças na Eucaristia e nas palavras do Meu Filho
Jesus. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Deus enviou-Me para apontar-vos o caminho
da santidade. Não fiqueis estacionados. Enchei-vos do amor do Senhor e sereis grandes na fé. Não
temais. Na grande tribulação o Senhor virá em vosso socorro. Nenhum mal atingirá os Meus
escolhidos. Não haverá derrota para os eleitos do Senhor. Um fato grandioso se dará nesta terra e os
homens ficarão maravilhados. Não recueis. Não permitais que nada vos afaste do Senhor. Avante sem
medo.
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Mensagem nº 3.277 – 09/02/2010 – em Valparaíso/GO: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe. Quero
dizer-vos que sois muito importantes para a realização dos Meus planos e que Deus espera muito de
vós. Não vivais afastados do Senhor. Buscai-O sempre, pois Ele vos ama e vos espera de braços
abertos. Eis que chegaram os tempos por Mim preditos. A humanidade está enferma e precisa ser
curada. Rezai. Somente rezando podeis aceitar a vontade de Deus. O demônio deseja afastar-vos do
caminho da graça, mas vós podeis vencê-lo. Caminhai ao encontro de Jesus. Escutai suas palavras e
recebei-O na Eucaristia. Sofro por causa dos Meus pobres filhos afastados de Deus. Sede fiéis. Não vos
afasteis da verdade. Quem está com o Senhor jamais será derrotado. Não desanimeis ante vossas
dificuldades. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Sabei que um grande milagre de Deus acontecerá em
favor dos Meus devotos. Na grande tribulação, os Meus escolhidos não experimentarão o
sofrimento. Serão os eleitos de Deus e herdarão o novo mundo. Não haverá dor. A morte não
existirá mais e todos viverão felizes. Será este o tempo do triunfo definitivo do Meu Imaculado
Coração. Coragem. Eu estarei ao vosso lado.
Mensagem nº 3.288 – 04/03/2010 – em Brasília/DF: Queridos filhos, Eu vim do céu para abençoar-vos
e dizer-vos que sois importantes para a realização dos Meus planos. Peço-vos que mantenhais acesa a
chama da vossa fé. A humanidade vive nas trevas do pecado e os Meus pobres filhos caminham cegos
espiritualmente. Não vivais afastados do caminho que vos apontei. Enchei-vos do amor de Deus. O amor
sobrenatural é a maior defesa contra todo e qualquer mal. Amai o Amor. Abri vossos corações e
deixai que a graça do Meu Filho Jesus vos transforme. Sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que
vos espera. A morte passará por Teixeira de Freitas e os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar.
Escutai o que vos digo. O vosso tempo é curto e este é o tempo da graça. Não recueis. Deus vos chama
e vos espera. Avante.
Mensagem nº 3.309 – 22/04/2010 - em Samambaia/DF: Queridos filhos, vós sois importantes para a
realização dos Meus planos. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Deus tem pressa e este é
o tempo do vosso retorno sincero e amoroso ao Deus da salvação e da paz. Eu sou a vossa Mãe e estou
muito perto de vós. Quando sentirdes o peso das vossas dificuldades, chamai por Mim e Eu vos
conduzirei ao Meu Filho Jesus. N’Ele encontrareis forças para vossa caminhada. A vossa plena felicidade
está em Jesus. Voltai-vos a Ele que vos ama e vos conhece pelo nome. Eis o tempo das grandes
tribulações espirituais. Buscai forças na oração e na Eucaristia. Quando tudo parecer perdido surgirá
para vós a grande vitória de Deus. Não haverá derrota para os Meus eleitos. Chegará para a
humanidade a hora do calvário. Grandes e dolorosos acontecimentos virão para vós, mas não
desanimeis. Os anjos do Senhor virão do céu e Seus escolhidos não experimentarão dores
físicas. Na grande e final tribulação os homens verão a mão poderosa de Deus agir. Avante sem
medo. Vós sois do Senhor e a nada deveis temer.
Mensagem nº 3.314 – 02/05/2010 - em Montes Claros/MG: Queridos filhos, vim do céu para abençoarvos e conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Sede dóceis. Não temais. Não recueis. Aconteça o que
acontecer, não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Peço-vos que sejais fiéis ao Meu
filho Jesus. Não vos deixeis contaminar pelas coisas do mundo, pois sois do Senhor e somente a Ele
deveis servir e seguir. A humanidade tornou-se pobre espiritualmente porque os homens se afastaram de
Deus. Sofro por aquilo que vos espera. Dobrai vossos joelhos em oração. Não haverá derrota para os
eleitos de Deus. Ainda tereis grandes sofrimentos, mas confiai em Jesus. N’Ele está a vossa vitória.
Um fenômeno assombroso se dará no mar da Galiléia e os homens não terão explicação. Eu sou a vossa
Mãe e sou incansável. Sede mansos e humildes de coração. Eu vim do céu para fazer-vos homens e
mulheres de fé. Avante sem medo. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Coragem.

DESCOBERTAS
“Por que também não julgais por vós mesmos o que é justo?” (Lc. 12, 57)
Mensagem nº 2.791 – 27/01/2007 - Angüera/BA: Queridos filhos, avante sem medo. Vós sois do Senhor
e a nada deveis temer. Confiai plenamente na Bondade de Deus e sereis grandes na fé. A humanidade
caminha afastada do Criador e precisa ser curada. Abri vossos corações ao Deus da Salvação. Conheço
vossas dificuldades e pedirei ao meu Jesus por vós. Não vos atemorizeis. Rezai. Na oração descobrireis
o tesouro que há dentro de vós. Cuidai da vossa vida espiritual e acolhei amorosamente as Minhas
mensagens. Deus permitirá e os homens sábios descobrirão a barreira impenetrável do universo.
Chegará o dia em que a sabedoria humana se perderá. O mistério não será desvendado.
Mensagem nº 2.925 - 04/12/2007- em Angüera/BA: Queridos filhos, uma descoberta da ciência trará
grande preocupação à humanidade. A cruz será pesada para muitos dos Meus pobres filhos.
Rezai. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para conduzir-vos ao Meu Jesus. Não recueis. Confiai na
Bondade do Senhor. Acreditai firmemente em Sua Misericórdia e o amanhã será melhor. Dizei a todos
que este é o momento do grande retorno. Fugi do pecado e buscai a graça do Senhor que vos liberta e
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salva. Sede corajosos. Não permitais que as coisas do mundo vos afastem de Deus. Avante pelo
caminho que vos apontei.
Mensagem nº 2.948 - 26/01/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e conheço
vossas necessidades. Não desanimeis. Confiai no Senhor e tudo acabará bem para vós. Quem está com
o Senhor jamais sentirá o peso da derrota. Uma descoberta arqueológica será feita em Roma e
causará grande confusão para a Igreja. Permanecei firmes na fé. Aconteça o que acontecer não
vos afasteis da verdade. Sede corajosos e em toda parte testemunhai que sois do Senhor. Amai
sempre. O amor é mais forte que a morte e mais poderoso que o pecado. Avante com alegria. Eu estou
convosco.
Mensagem nº 2.957- 16/02/2008 - Angüera/BA: Queridos filhos, uma descoberta no Vaticano
causará grande confusão. Dobrai vossos joelhos em oração em favor da Igreja. Eis que chegaram os
momentos difíceis para os fieis. Abri vossos corações ao amor do Senhor. Se viverdes no amor de Deus
sereis curados espiritualmente. Eu conheço vossas necessidades e pedirei ao Meu Jesus por vós.
Alegrai-vos, pois vossos nomes já estão inscritos no Céu. Mudai de vida. Fugi do pecado. Não fiqueis de
braços cruzados. O vosso tempo é curto. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.989 - 26/04/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, chegará o dia em que o opositor
espalhará seus erros sobre a terra e haverá grande desprezo aos bons costumes. A Igreja viverá
momentos de grandes perseguições e carregará pesada cruz. Por um determinado período a Igreja
andará sem Pedro, mas o Meu Jesus será fiel à sua promessa. Coragem. Eu estarei ao vosso lado.
Peço-vos que não vos afasteis da oração. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Voltai-vos
ao Senhor. Aproximai-vos do sacramento da confissão e sereis curados espiritualmente. Vivei na graça
do Senhor. Não vos contamineis com as coisas do mundo. Sois do Senhor. Somente a Ele deveis seguir
e servir. Os homens sábios farão grandes descobertas. Do universo virá a força que iluminará a
terra. Dobrai vossos joelhos em oração. Repito: rezai, rezai, rezai.
Mensagem nº 3.010 - 14/06/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu
para oferecer-vos o Meu amor. Não vos atemorizeis. Meu Senhor está ao vosso lado. Fugi do pecado e
voltai-vos Àquele que tem palavras de vida eterna. Testemunhai a todos que sois do Senhor e em tudo
sede como Jesus. Eis os tempos difíceis para a humanidade. A ciência tropeçará. Na tentativa de uma
grande descoberta, os homens causarão grande destruição. Sofro por causa dos Meus pobres filhos.
Dobrai vossos joelhos em oração. Um fato doloroso se dará na região norte da Itália. Para a Igreja
grande sofrimento virá. Não cruzeis os braços. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 3.132 – 10/03/2009 - em Ipameri/GO: Queridos filhos, coragem. Não desanimeis, pois
Deus caminha convosco. Peço-vos que vivais com alegria os Meus apelos e em tudo imitai Meu Filho
Jesus. Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Alimentai-vos da Eucaristia e acolhei o
Evangelho do Meu Filho Jesus. A humanidade caminha para a destruição preparada pelas próprias mãos
dos homens. Voltai-vos. Não fiqueis estacionados. Deus vos espera de braços abertos. Enchei-vos do
amor de Deus e dai testemunho da vossa fé a todos aqueles que estão afastados. Uma grande
descoberta será feita nesta terra. Será alegria para alguns, mas trará sofrimento para muitos dos
Meus pobres filhos. Deus está no controle de tudo. Quem está com o Senhor vencerá. Avante.
Mensagem nº 3.171 – 07/06/2009 - na Agrovila 23 / Carinhanha/BA: Queridos filhos, vós sois
importantes para a realização dos Meus planos. Sois preciosos para o Senhor e Ele espera muito de vós.
Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Dobrai vossos joelhos em oração e suplicai a
Misericórdia do Meu Jesus para vós. Viveis no tempo pior que no tempo do dilúvio e este é o momento
oportuno para o vosso retorno. Afastai-vos do mal e buscai o Senhor. Eu sou a vossa Mãe e estou
sempre ao vosso lado. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Eu vim do céu para conduzir-vos a
Jesus. N’Ele está a vossa verdadeira libertação e sem Ele nada podeis fazer. Encorajai-vos e
testemunhai em toda parte os Meus apelos. Desejo a vossa conversão sincera. Não fiqueis de braços
cruzados. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Uma descoberta será feita nesta terra e
os homens ficarão maravilhados. Rezai. Somente rezando podeis compreender as Minhas
mensagens. Eis que uma grande tribulação se aproxima para os habitantes da Argentina. Rezai.
Rezai. Rezai. Sofro por aquilo que vos espera. Não vos afasteis do caminho que vos tenho indicado.
Mensagem nº 3.237 - 07/11/2009: Queridos filhos, arrependei-vos sinceramente dos vossos pecados e
voltai-vos Àquele que é o vosso Único e verdadeiro Salvador. Não vos afasteis do caminho da verdade.
O Senhor vos espera de braços abertos. Não recueis. Não permitais que vossos problemas vos afastem
de Deus. Dobrai vossos joelhos em oração e Deus vos fortalecerá. Uma descoberta grandiosa se dará
para o bem dos homens. Objeto de um dos milagres feitos por Meu filho Jesus. Eis o mistério.
Sabei que tudo o Senhor fará para o vosso bem. Abri vossos corações a Ele e sereis felizes.
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Mensagem nº 3.257 – 25/12/2009: Queridos filhos, a ciência avançará e criará meios de transporte
espantosos aos olhos dos homens. O que está visível estará invisível aos olhos humanos. Eis os
tempos difíceis para a humanidade. Voltai-vos a Jesus. Deixai que Ele seja a vossa Luz, pois somente
assim não sereis contaminados pelas trevas do demônio. Dobrai vossos joelhos em oração. Avante.

ESPELHO (Juízo interior – Aviso de Garabandal)
“Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará
por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e anunciar-vos-á as coisas que virão.” (Jo. 16, 13)
Mensagem nº 2.765 - 27/11/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, chegará o dia em que o Senhor
derramará uma grande graça sobre a humanidade. Todos os homens serão tocados e verão seus
erros e pecados. Por um instante os homens verão todos os males praticados e terão consciência
do chamado de Deus para uma mudança radical de vida. Aí cada um poderá escolher o caminho a
seguir. Ainda não será o fim. A humanidade será melhor com homens e mulheres mais cheios de
espiritualidade, mas ainda não estará perfeita. Rezai. Por fim Meu Imaculado Coração triunfará. Eu
sou a vossa Mãe e sei o que vem para vós. Tudo isso acontecerá, mas antes a humanidade carregará
pesada cruz. Avante com coragem.
Mensagem nº 2.852 - 19/06/2007- em Brasília/DF: Queridos filhos, Eu vos amo como sois e quero vervos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé.
Não permitais que as trevas do pecado se apoderem de vossas vidas. Buscai o Senhor. Vivei na Sua
graça. Deus vos chama. Não recueis. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Deus enviou-Me
para chamar-vos à santidade. Abri vossos corações e sede homens e mulheres de oração. Sabei que o
Senhor agirá em vosso favor. Ele manifestará Sua bondade para vós. Ele permitirá e vós vereis
toda a vossa vida. Tudo vos será mostrado como em um espelho. Deus vos dará a chance do
arrependimento. Ele quer salvar-vos. Coragem. Um fenômeno extraordinário se dará no céu desta
terra. Será um aviso de Deus. Rezai. Somente por meio da oração podeis compreender os desígnios de
Deus para vós. Avante.
Mensagem nº 3.101 - 30/12/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, um homem de grande influência
se levantará contra a Igreja e a ele se juntarão outros poderosos que levarão a Igreja ao calvário.
Aqueles que se opõem a Cristo agirão com grande fúria. Os consagrados temerão e muitos fugirão.
Muitos fiéis se afastarão da Igreja por medo e em muitos lugares a Igreja estará em um grande vazio.
Por longos anos os homens estarão afastados da verdade, mas um milagre do Senhor despertará
em seus corações o desejo de servir unicamente ao Senhor. Deus permitirá e todos os homens
verão seus erros e arrependidos voltarão a servir ao único e verdadeiro Senhor. Três dias após o
grande milagre acontecerá o Triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração e a paz reinará para
sempre. Coragem. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para chamar-vos à conversão. Não recueis.
Avante pelo caminho que vos apontei.
Mensagem nº 3.143 - 04/04/2009: Queridos filhos, o Senhor reinará para sempre. Confiai n’Ele e sereis
vitoriosos. Não desanimeis. Buscai forças na Eucaristia e nas palavras do Meu Jesus. Aproximai-vos do
confessionário e recebereis a graça do Meu Senhor. Arrependei-vos com sinceridade, pois somente
assim podeis trilhar pela estrada da santidade. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para ajudar-vos. Abri
vossos corações ao Meu chamado e sereis grandes na fé. A humanidade vive fortes tensões e os Meus
pobres filhos caminham como cegos a guiar outros cegos. Voltai-vos. Não vos afasteis da oração. Estais
atentos aos sinais de Deus. Chegará o dia em que todos os homens serão tocados e muitos
regressarão. Deus vos ama e vos espera com imenso amor de Pai. Depois de toda tribulação não
haverá mais sofrimento sobre a terra. Deus transformará tudo e os justos hão de contemplar aquilo que
os olhos humanos jamais viram. Coragem. Nada ou ninguém está perdido. Servi ao Senhor com
fidelidade.
Mensagem nº 3.242 – 18/11/2009 – em Itaqui/RS: Queridos filhos, peço-vos que mantenhais acesa a
chama da fé, pois somente assim podeis caminhar pela estrada da santidade. Eu sou a vossa Mãe e vim
do céu para abençoar-vos e oferecer-vos Meu amor. Sede fiéis a Jesus. Abri vossos corações ao Seu
chamado para serdes salvos. Não fiqueis estacionados. Deus tem pressa. Não recueis. Dai o melhor de
vós na missão que o Senhor vos confiou. Acolhei com docilidade as Minhas palavras e sereis capazes de
contribuir para o triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Não desanimeis. Chegará o dia em que
todos os homens afastados terão a graça do arrependimento. O Senhor concederá aos Seus
filhos a oportunidade do retorno. Será um grande milagre. Alegrai-vos, pois o Senhor não vos
abandonará. Ele vos conhece pelo nome. Confiai n’Ele e sereis felizes já aqui na terra e mais tarde
Comigo no céu.
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Mensagem nº 3.250 – 08/12/2009: Queridos filhos, Sou a Imaculada Conceição. Vim do céu para
apontar-vos o caminho da santidade. Abri vossos corações, pois desejo conduzir-vos à perfeição. Afastaivos do pecado e voltai-vos ao Senhor. Vós sois importantes para os projetos de Deus. Não recueis. Dizei
o vosso sim e voltai-vos aos braços do Pai. Eu sou a vossa Mãe e bem sabeis o quanto uma mãe ama
seus filhos. Sede mansos e humildes de coração, pois somente assim podeis sentir o Amor de Deus em
vossas vidas. Deus está muito perto de vós. Ele tudo fará para salvar-vos. Chegará o dia em que os
homens alcançarão grande graça. Um grande milagre de Deus transformará os corações
endurecidos. Cada um verá os seus erros e terá a graça do arrependimento. Será a grande
oportunidade que o Senhor dará a Seus filhos afastados. Sabei que jamais sereis abandonados.
Dobrai vossos joelhos em oração e sereis capazes de compreender os desígnios de Deus para vossas
vidas. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.252 – 12/12/2009: Queridos filhos, abri vossos corações à Luz do Senhor. Sede dóceis,
pois somente assim podeis experimentar a presença do Meu Filho Jesus neste Natal. Peço-vos que
mantenhais acesa a chama da vossa fé. Não permitais que as coisas deste mundo vos afastem do
Senhor. Permanecei firmes na oração. Sem oração não podeis compreender a Minha presença no meio
de vós. Eu sou a vossa Mãe e quero dizer-vos que sois escolhidos e amados com um amor sem limites.
Esforçai-vos e levai a todos os Meus apelos. Eu vim do céu para preparar-vos. Dias de sofrimentos se
avizinham. Não percais a vossa confiança. Os profetas que foram, voltarão e anunciarão o dia do
grande aviso. Deus vos dará a oportunidade de vos arrependerdes. Estai atentos. O que tendes a
fazer não deixeis para o amanhã.

GRANDE TRIBULAÇÃO
“Porque naqueles dias haverá tribulações tais, como não as houve desde o princípio do mundo
que Deus criou até agora, nem haverá jamais.” (Lc. 13, 19)
Mensagem nº 1.839 - 02/01/2001: Queridos filhos: Coragem. Se vos perseguirdes por causa de Jesus,
não recueis. Dai testemunho que sois verdadeiramente de Cristo e que nada ou ninguém vos separará do
Seu infinito amor. O mundo de hoje precisa do vosso testemunho autêntico e o Senhor confia em cada
um de vós. Nobre é a missão que recebestes. Eu vos escolhi para serdes do Meu Exército invencível.
Viveis agora o tempo de uma intensa batalha espiritual. O rosário é a solução, é a arma para este
grande combate. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.514 – 26/04/2005: Queridos filhos, rezai muito diante da cruz pela conversão dos
homens. Viveis agora os momentos mais difíceis para a humanidade. Peço-vos que volteis ao Senhor o
mais rápido possível. A humanidade sofrerá e os homens hão de lamentar a vida transcorrida sem Deus.
A Cidade de Jerusalém será destruída e, quando passar a grande tribulação, não será
reconhecida; restará apenas um grande deserto. Ó homens, voltai-vos. Acolhei o Amor de Deus e
afastai-vos do ódio. A humanidade beberá o cálice amargo que os homens prepararam por suas próprias
mãos.
Mensagem nº 2.525 – 21/05/2005: Queridos filhos, depois da grande tribulação o Senhor enviará
Seus anjos para guiar Seus escolhidos. Peço-vos que não tenhais medo. Não vos esqueçais: Deus
está ao vosso lado. Aconteça o que acontecer esperai no Senhor com confiança. Sabei que tereis
grandes sofrimentos por causa da vossa fé, mas os que forem fiéis ao Senhor até o fim receberão a
recompensa dos justos. Rezai muito. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Um gigante cairá e no
encontro com as águas causará grande destruição. Regiões da terra sofrerão, mas os que estão com o
Senhor receberão conforto e paz. Avante.
Mensagem nº 2.700 - 29/06/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, convido-vos a viverdes na oração,
na humildade e na presença do Senhor. Dobrai vossos joelhos em oração em favor da Igreja. A fumaça
do demônio se espalhou e contaminou a muitos consagrados. A falta de zelo pelo sagrado se tornará
cada vez mais clara no interior da Igreja. Chegará o dia em que surgirá um homem com aparência de
bom e com sua falsa ideologia conseguirá enganar a muitos, até mesmo consagrados serão
seduzidos. Eis o tempo da grande tribulação para a humanidade. Sede do Senhor e afastai-vos das
coisas mundanas. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Coragem. Quem está com o senhor vencerá.
Mensagem nº 2.824 - 14/04/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, vejo uma grande devastação no
jardim. As flores estão murchas e grandes espinhos atravessam algumas pétalas. Buscai forças em
Deus. No meio da grande tribulação o Senhor virá a vós. Ele não vos abandonará. Confiai n’Ele e
sereis vitoriosos. A vossa Vitória está no Senhor. Abri vossos corações. Abraçai a Verdade e em toda
parte sede como Jesus. Não vos afasteis da oração.
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Mensagem nº 2.835 - 08/05/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, quando vier a grande tribulação
os anjos do Senhor serão enviados para socorrer os que permanecerem fiéis. Chegará o dia em
que os homens estarão cheios de cólera contra os ministros de Deus. Muitos serão levados ao
cárcere e outros renegarão à fé. Peço-vos que sejais fieis a Jesus. Aconteça o que acontecer não vos
afasteis da verdade. Eu caminharei convosco. Avante.
Mensagem nº 2.841 - 22/05/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, A Igreja do Meu Jesus será
perseguida de forma feroz. Eis o tempo em que Eu vos anunciei no passado. Rezai. Os Ministros de
Deus se afastarão da verdade e causarão graves conflitos. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e vim do
céu para chamar-vos a viverdes os Meus apelos. Quando chegar a grande tribulação, poucos
permanecerão firmes. Buscai forças em Jesus. Não vos deixeis contaminar. Sois do Senhor. Confiai
n’Ele e sereis vencedores.
Mensagem nº 2.927 - 08/12/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Sou a Mãe do Senhor e vossa
Mãe. Sou a Mãe do Belo e Puro Amor. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé, pois somente
assim podeis testemunhar o amor do Senhor àqueles que vivem nas trevas do pecado. Enchei-vos do
Amor de Deus. A humanidade está enferma e somente por meio do amor poderá ser curada. Eu vim do
céu para chamar-vos à conversão. Não fiqueis estacionados. Voltai-vos ao Senhor que vos ama e vos
conhece pelo nome. Quando vier a grande e dolorosa tribulação muitos homens experimentarão
terrível angústia, pois buscarão e não encontrarão. Gritarão por socorro, mas ninguém os ajudará.
Muitos pedirão a morte, mas sofrerão por causa do pecado e por causa da vida transcorrida sem
Deus. Sofro por aquilo que vos espera. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Deus tem
pressa. Não cruzeis os braços.
Mensagem nº 2.988 - 22/04/2008 – em Brasília/DF: Queridos filhos, peço-vos que mantenhais acesa a
chama da fé. Não permitais que as coisas do mundo vos afastem do Meu Jesus. Não vivais nas trevas,
mas buscai a luz de Deus. Eu quero ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Sede
corajosos. Testemunhai com a vossa própria vida que sois unicamente de Cristo. Alimentai-vos da
palavra de Deus e da Eucaristia. Amai sempre. O amor é mais forte que a morte e mais poderoso que o
pecado. Eu vim do céu para conduzir-vos pelo caminho da santidade. Sede dóceis. Não recueis. Não
desanimeis. Eu estou ao vosso lado embora não me vejais. Mesmo nos momentos difíceis para vós não
fiqueis tristes. Aceitai as provações que o Senhor vos manda. Aconteça o que acontecer permanecei
firmes na vossa fé. A humanidade vive fortes tensões e caminha para a grande tribulação. Não
fiqueis estacionados. Eis o momento oportuno para o grande retorno. Sabei todos vós que a vitória do
Senhor será grandiosa. O triunfo da Igreja levará os homens e mulheres afastados ao retorno ao Senhor.
Os hereges cairão por terra e arrependidos voltarão para a Igreja. Um grande sinal de Deus se verá na
Igreja. Será a chance para os Meus pobres filhos afastados. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.022 - 12/07/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe. Conheço
vossas necessidades e pedirei ao Meu Jesus por vós. Enchei-vos do amor do Senhor e esperai n’Ele
com inteira confiança. Eu vim do céu para transformar-vos e conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Dedicai
parte do vosso tempo à oração. A oração sincera e perfeita vos conduzirá a um alto cume de santidade.
Vivei com alegria os Meus apelos. Anunciai a todos o que vos digo. Não fiqueis em silêncio. Deus tem
pressa. Não deixeis para o amanhã o que podeis fazer hoje. Sede corajosos. Na grande tribulação à
Igreja, vós que sois fiéis sereis perseguidos e levados a julgamento. Será um tempo doloroso para
a Igreja. Em muitos lugares a Igreja perderá o direito de anunciar Cristo ao mundo. O Opositor
prepara uma terrível investida contra a Igreja do Meu Jesus. Rezai. Não vos afasteis da oração.
Permanecei firmes. Eu estou ao vosso lado.
Mensagem nº 3.044 - 23/08/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, convido-vos a assumirdes o vosso
verdadeiro papel de cristãos. Voltai-vos ao Meu Filho Jesus, pois somente Ele é o vosso Tudo e sem Ele
nada podeis fazer. Vivei afastados do mundo e sede do Senhor com alegria. Vivei Seus Mandamentos e
esforçai-vos para vos converterdes. Eu vim do céu para dizer-vos que estes são os momentos mais
dolorosos para a humanidade. Depois da grande tribulação a humanidade encontrará a paz. Sofro
por aquilo que vos espera. Não vos afasteis da oração. Dobrai vossos joelhos em oração e buscai forças
em Jesus. Da Inglaterra virá uma pesada cruz para a Igreja. Ficai com a verdade. Não permitais que a
vossa fé seja abalada. Avante com coragem.
Mensagem nº 3.122 - 14/02/2009: Queridos filhos, sois do Senhor e Ele vos ama. Peço-vos que sejais
bons uns para com os outros. Não vivais afastados do Senhor. Acolhei com coragem e alegria os Meus
apelos, pois desejo conduzir-vos Àquele que é o vosso Único Caminho, Verdade e Vida. A humanidade
afastou-se da paz e abraçou o ódio. Eis o tempo do grande retorno. Acolhei a paz e o amor. Não vos
esqueçais: a paz se constrói com a paz. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para ajudar-vos. Sede dóceis
ao Meu chamado. O que tendes a fazer, fazei agora. Sabei que o vosso tempo é curto. Não cruzeis os
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braços. Tendes ainda um longo caminho de sofrimento e dor. A terra passará por grandes
transformações. Depois da grande tribulação, o Senhor se manifestará e os justos receberão sua
recompensa.
Mensagem nº 3.149 - 18/04/2009: Queridos filhos, coragem. Não desanimeis ante vossas dificuldades.
Deus está ao vosso lado. Não recueis. Depois da grande tribulação a terra será transformada e tudo
será diferente. As coisas que hoje contemplais deixarão de existir. Tudo será novo.
Transformados, homens e mulheres justos habitarão a terra. Tudo isso virá depois do grande sinal,
que será a última chance para a conversão da humanidade. Dobrai vossos joelhos em oração. Na oração
descobrireis os tesouros espirituais necessários para vós. Avante.
Mensagem nº 3.171 – 07/06/2009 - na Agrovila 23 - Carinhanha/BA: Queridos filhos, vós sois
importantes para a realização dos Meus planos. Sois preciosos para o Senhor e Ele espera muito de vós.
Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Dobrai vossos joelhos em oração e suplicai a
Misericórdia do Meu Jesus para vós. Viveis no tempo pior que no tempo do dilúvio e este é o momento
oportuno para o vosso retorno. Afastai-vos do mal e buscai o Senhor. Eu sou a vossa Mãe e estou
sempre ao vosso lado. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Eu vim do céu para conduzir-vos a
Jesus. N’Ele está a vossa verdadeira libertação e sem Ele nada podeis fazer. Encorajai-vos e
testemunhai em toda parte os Meus apelos. Desejo a vossa conversão sincera. Não fiqueis de braços
cruzados. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Uma descoberta será feita nesta terra e os
homens ficarão maravilhados. Rezai. Somente rezando podeis compreender as Minhas mensagens. Eis
que uma grande tribulação se aproxima para os habitantes da Argentina. Rezai. Rezai. Rezai.
Sofro por aquilo que vos espera. Não vos afasteis do caminho que vos tenho indicado.
Mensagem nº 3.177 - 23/06/2009: Queridos filhos, anunciai Jesus. A humanidade precisa conhecer o
amor do Senhor e vós sois chamados a contribuir para a salvação das almas. A humanidade vive
afastada do Criador e caminha para o abismo da autodestruição que os homens prepararam por suas
próprias mãos. Voltai-vos. O vosso Deus ainda vos espera. Não recueis. Buscai forças na oração e na
Eucaristia, pois somente assim podeis experimentar a vitória de Deus. Na grande tribulação para
os homens, Deus enviará os profetas para orientar os escolhidos. Dias difíceis virão para a
humanidade. A terra se agitará e se levantará como as ondas do mar. Será esta a grande catástrofe
para a humanidade. Rezai. Sofro por aquilo que vos espera. Avante pelo caminho que vos apontei.
Coragem.
Mensagem nº 3.200 - 12/08/2009: Queridos filhos, chegará o dia em que o Senhor transformará toda
terra. Depois da grande tribulação os homens fiéis herdarão uma nova terra e todos viverão
felizes. O Senhor enxugará vossas lágrimas. O mal não mais existirá e os justos viverão para
servir ao Senhor. Alegrai-vos, sobretudo vós que estais a escutar-Me, pois o Senhor tem algo
grandioso para vós. Avante sem medo. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Dobrai vossos
joelhos em oração. Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Peço-vos que sejais
testemunhas do amor do Senhor. Amai sempre e fazei o bem a todos. Tudo nesta vida passa, mas a
graça de Deus em vós será para sempre. Acolhei os Meus apelos e a humanidade será transformada.
Mensagem nº 3.203 - 21/08/2009: Queridos filhos, chegará o dia em que para os justos o Senhor
enviará chuvas extraordinárias de graças. Não haverá sofrimento para os eleitos do Senhor. Para
aqueles que rezam e acolhem os Meus apelos, virá a vitória. O Senhor enxugará as lágrimas dos
Seus escolhidos. Na grande tribulação, os olhos dos fiéis não contemplarão os sofrimentos. Eles
estarão protegidos e em seus corações haverá somente alegria e paz. Peço-vos que volteis ao
Senhor. Dai o melhor de vós. Escutai a voz de Deus e Ele vos guiará pelo caminho do bem. Não recueis.
Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Enchei-vos do amor de Deus, pois somente assim sereis
curados espiritualmente e podereis contribuir para o triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Avante.
Mensagem nº 3.205 - 25/08/2009: Queridos filhos, acolhei os Meus apelos, pois desejo transformar-vos
e conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Quero levar-vos todos para o céu. Voltai-vos depressa. Não fiqueis
afastados da oração. Quando rezais estais atraindo sobre vós as bênçãos do Senhor. Na oração sereis
capazes de descobrir os tesouros de Deus que estão dentro de vós. Dai a vossa contribuição para o
triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. No tempo da grande tribulação, os Meus consagrados
estarão protegidos. Os anjos do Senhor os ajudarão e não tropeçarão. O mal estará distante deles.
Coragem. Meu Jesus fará um grande milagre e todos os olhos verão. Será este milagre o motivo
da conversão dos ateus e de todos aqueles que abraçaram falsas doutrinas. Acontecerá em um
dia de domingo na festa de um grande mártir. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para apontar-vos o
caminho da salvação. Não recueis.
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Mensagem nº 3.211 - 08/09/2009: Queridos filhos, os projetos do Senhor serão realizados em toda
terra. Chegará o dia em que o Senhor chamará e os justos ouvirão Sua voz. Haverá um só rebanho
servindo ao único Senhor. A idolatria cairá por terra. Os que pertencem ao demônio serão
separados daqueles que pertencem ao Senhor. Os verdadeiros filhos de Deus estarão em lugar
seguro. Os anjos do Senhor serão enviados para cuidar dos Meus escolhidos. Encorajai-vos e não
recueis. Tudo isso acontecerá depois da grande tribulação. Neste tempo a terra estará purificada.
Não vos afasteis do caminho que vos apontei. Sede Meus na oração, na escuta da palavra e na
fidelidade ao Senhor. Avante.
Mensagem nº 3.222 - 03/10/2009: Queridos filhos, vós estais no mundo, mas sois unicamente do
Senhor. Peço-vos que vivais voltados para o paraíso para o qual fostes criados. Viveis no tempo das
grandes tribulações espirituais, mas não desanimeis. É preciso que tudo isso aconteça para que
se cumpra aquilo que Eu vos anunciei no passado. Segui-Me pelo caminho do bem e da santidade.
Aqueles que andarem pelo caminho que Eu apontei, jamais experimentarão a derrota. A vitória de Deus
será também a vossa vitória. Alegrai-vos, todos vós que estais a escutar-Me, porque não sereis
derrotados pelo demônio. Eu cuidarei de vós. Sois vós os Meus eleitos, aqueles que Eu escolhi para
fazer parte da Minha falange vitoriosa. Tende coragem, fé e esperança. Eu estarei sempre ao vosso lado.
Não recueis. Os Meus fiéis não experimentarão dores físicas. Os anjos de Deus os protegerão na grande
e final batalha. Rezai. Somente rezando sereis capazes de aceitar os Meus apelos.
Mensagem nº 3.223 - 06/10/2009: Queridos filhos, dias difíceis virão e os Meus pobres filhos
experimentarão pesada cruz. Continentes desaparecerão e os homens contemplarão coisas que
hoje não são visíveis aos olhos humanos. Serão tempos dolorosos para vós. Rezai. Não podeis
suportar o peso da cruz se viverdes afastados da oração. Buscai forças na Palavra de Deus e na
Eucaristia. Se vos converterdes sereis vitoriosos. Não recueis. Permanecei firmes no caminho que vos
apontei. Coragem. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Depois da grande tribulação a humanidade será
purificada e os justos viverão em paz. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.225 - 10/10/2009: Queridos filhos, coragem. Eu vos amo e não vos abandonarei. No dia
da grande tribulação os Meus devotos serão amparados e protegidos. A dor será grande para a
humanidade. Muitos desejarão a morte, mas deverão passar pela tribulação. A humanidade será
purificada pelo sofrimento e Deus será o vencedor. Vós sois os eleitos de Deus. Rezai. Buscai
forças na Eucaristia e vivei corajosamente os Meus apelos. Se vos converterdes sereis vitoriosos.
Não fiqueis estacionados. Caminhai ao encontro do Meu Jesus. Ele é o vosso Caminho, Verdade e Vida.
Somente n’Ele está a vossa esperança. Não recueis.
Mensagem nº 3.229 - 20/10/2009 - no Rio de Janeiro: Queridos filhos, não temais. Depositai vossa
confiança no Senhor e vivei voltados para o paraíso para o qual unicamente fostes criados. Não vos
afasteis do caminho que vos apontei. A humanidade caminha para o abismo da autodestruição que os
homens prepararam por suas próprias mãos. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para socorrer-vos. Abri
vossos corações ao amor de Deus e sereis grandes na fé. Deus tem pressa e vós não podeis ficar de
braços cruzados. Voltai-vos depressa. Não fiqueis afastados da oração. Se permanecerdes fiéis,
nenhum mal vos atingirá. A humanidade se aproxima de um grande sofrimento. Sabei que a vós
que estais a escutar-Me, será concedida a graça da proteção nos momentos das grandes
tribulações. Não sofrerão aqueles que acolherem os Meus apelos e rezarem o rosário. Avante sem
medo. A vossa vitória está no Senhor. Coragem.
Mensagem nº 3.238 – 10/11/2009 - em Sorocaba/SP: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu
para chamar-vos à conversão sincera. Não fiqueis afastados da graça do Senhor. Ele vos ama e vos
espera com imenso amor de Pai. Voltai-vos a Ele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Caminhais
para um futuro de grandes provações. Buscai forças na oração. Quando estais afastados, vos tornais
alvo do demônio. Sede fortes. Segui-Me pelo caminho do bem e da santidade. Eu quero ajudar-vos, mas
depende de vós aquilo que Eu faço. Não desanimeis. Vós que estais a escutar-Me, alegrai-vos porque
grande será a vossa recompensa. Na tribulação final, vós sereis protegidos e vereis o triunfo de
Deus sobre as forças do mal. A terra será transformada e os homens experimentarão grande
alegria. Avente sem medo.
Mensagem nº 3.240 – 14/11/2009: Queridos filhos, vós não estais sozinhos. Deus está ao vosso lado,
embora não O vejais. Ele cuidará de vós. Na grande tribulação, o Senhor enviará Seus anjos e vós
estareis amparados. Não haverá derrota para os fiéis. A terra transformada pertencerá ao povo
eleito de Deus. O Senhor cumprirá Suas promessas e vereis as maravilhas de Deus em vossas
vidas. Não vos afasteis da oração. Rezai sempre. Somente pela oração a humanidade encontrará a paz.
Sede mansos e humildes de coração. Confiai no Senhor e sede misericordiosos com vossos irmãos. Eu
sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Não cruzeis os braços.
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Mensagem nº 3.245 – 24/11/2009: Queridos filhos, peço hoje a vossa consagração ao Meu Imaculado
Coração, pois desejo conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. A vossa entrega total e consciente contribuirá
para o Triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Tempos difíceis virão para vós. Rezai. Nas grandes
tribulações, os que se consagram a Mim, estarão protegidos. O Meu Coração será para vós refúgio
seguro. Será a arca da vossa aliança com Deus e Ele vos salvará. Alegrai-vos. Não desanimeis.
Aconteça o que acontecer não vos sintais sozinhos. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Avante
sem medo.
Mensagem nº 3.253 – 14/12/2009 – em Campo Grande/MS: Queridos filhos, acalmai vossos corações e
depositai toda a vossa confiança no Senhor. Quando sentirdes o peso das vossas dificuldades, chamai
por Jesus. Ele é a certeza da vossa vitória. N’Ele está a vossa salvação e fora d’Ele jamais o homem
poderá ser salvo. Arrependei-vos dos vossos pecados e voltai-vos Àquele que é o vosso Caminho,
Verdade e Vida. Permanecei firmes na vossa fé. Buscai forças na Eucaristia e nas palavras do Meu Filho
Jesus. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Deus enviou-Me para apontar-vos o caminho da
santidade. Não fiqueis estacionados. Enchei-vos do amor do Senhor e sereis grandes na fé. Não temais.
Na grande tribulação o Senhor virá em vosso socorro. Nenhum mal atingirá os Meus escolhidos.
Não haverá derrota para os eleitos do Senhor. Um fato grandioso se dará nesta terra e os homens
ficarão maravilhados. Não recueis. Não permitais que nada vos afaste do Senhor. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.277 – 09/02/2010 – em Valparaíso/GO: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe. Quero
dizer-vos que sois muito importantes para a realização dos Meus planos e que Deus espera muito de vós.
Não vivais afastados do Senhor. Buscai-O sempre, pois Ele vos ama e vos espera de braços abertos. Eis
que chegaram os tempos por Mim preditos. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Rezai.
Somente rezando podeis aceitar a vontade de Deus. O demônio deseja afastar-vos do caminho da graça,
mas vós podeis vencê-lo. Caminhai ao encontro de Jesus. Escutai suas palavras e recebei-O na
Eucaristia. Sofro por causa dos Meus pobres filhos afastados de Deus. Sede fiéis. Não vos afasteis da
verdade. Quem está com o Senhor jamais será derrotado. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Eu
pedirei ao Meu Jesus por vós. Sabei que um grande milagre de Deus acontecerá em favor dos Meus
devotos. Na grande tribulação, os Meus escolhidos não experimentarão o sofrimento. Serão os
eleitos de Deus e herdarão o novo mundo. Não haverá dor. A morte não existirá mais e todos
viverão felizes. Será este o tempo do triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Coragem. Eu
estarei ao vosso lado.
Mensagem nº 3.358 – 11/08/2010 - Núcleo Bandeirante/DF: Queridos filhos, avante na oração. Eis que
chegaram os tempos por Mim preditos. Não recueis. Deus precisa do vosso sincero e corajoso
testemunho. A humanidade caminha para o abismo da destruição que os homens prepararam por suas
próprias mãos. Voltai-vos a Jesus. Somente Ele é o vosso Tudo e sem Ele nada podeis fazer. Eu sou a
vossa Mãe e vim do céu para chamar-vos à conversão. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos
confiou. Sabei que muitos lugares que hoje contemplais deixarão de existir. A terra será
transformada e depois da grande tribulação os homens verão a Mão poderosa de Deus agir. Na
terra cheirosa haverá grande destruição e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Não cruzeis os
braços. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.

GRANDE SINAL (Cruz no céu)
“Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem; e todas as tribos da terra se lamentarão.”(Mt. 24;30)

Mensagem nº 2.857 - 30/06/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, voltai-vos ao Meu Filho Jesus. Não
fiqueis estacionados no pecado. Eis o tempo oportuno para vos converterdes. Meu Jesus espera muito de vós.
Alegrai-vos, pois vossos nomes já estão inscritos no céu. Sabei todos vós que o Senhor irá manifestar Sua
Misericórdia aos homens. Ele quer salvar-vos. O Senhor mostrará aos homens Seu grande sinal. A
grande cruz será vista em toda terra. Os homens poderão contemplá-la e o Senhor abençoará suas
vidas. Será a grande chance para a conversão da humanidade. Não vos afasteis da oração. O que tendes
a fazer não deixeis para o amanhã. Avante.
Mensagem nº 2.907- 24/10/2007- em Maceió/Al: Queridos filhos, confiai plenamente no poder de Deus. Sabei
todos vós que o Senhor quer salvar-vos. A humanidade afastou-se do caminho da graça e abraçou o pecado.
Voltai-vos depressa. Ainda há tempo para o vosso retorno. O Senhor vos espera com imenso amor de Pai. Não
recueis. Sede dóceis e acolhei amorosamente os Meus apelos. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve
ser levado a sério. Buscai forças na Eucaristia e nas palavras do Meu Jesus. Tenho ainda nobres coisas a
realizar em favor dos Meus pobres filhos. Abri vossos corações. Quando vos afastais de Deus, o demônio
vence. Sede somente do Senhor. Ele vos ama. Ele vos quer. Ele fará grandes coisas para salvar a
humanidade. O grande sinal será visto por todos. A grande cruz iluminará o céu e todos os olhos verão.
Será a grande chance para todos se arrependerem e voltarem ao Deus da salvação e da paz. Dobrai
vossos joelhos em oração e vereis a Mão poderosa de Deus agir. Avante.
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Mensagem nº 3.091 - 06/12/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu vos amo como sois e quero dizervos que sois importantes para a realização dos Meus planos. Ajudai-Me. Preciso de vós. Não recueis. O
Senhor vos escolheu para serdes instrumentos de Sua graça. Tende coragem. Eis os tempos difíceis para a
humanidade. Viveis no mundo pior que no tempo do dilúvio. Dobrai vossos joelhos em oração, pois somente
assim podeis compreender os desígnios de Deus para vossas vidas. Depois de toda tribulação que o Senhor
permitirá à Sua Igreja, virá a grande vitória. O Senhor enxugará as lágrimas de Seus fiéis que atravessarão o
doloroso caminho da tribulação. Entre a paixão e a ressurreição, os profetas virão e anunciarão ao
mundo o grande sinal. Eu sou a vossa Mãe e quero ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no
céu. Avante.

HOMENS DE BARBA GRANDE
“Eis que estais prevenidos.” (Mt. 24, 25)
Mensagem nº 2.518 – 03/05/2005: Queridos filhos, armas nucleares e biológicas serão usadas pelos
homens de barba grande e o terror se espalhará por várias nações. O demônio conseguiu seduzir
grande número de pobres filhos e os afastou da graça do Meu Divino Filho. Infelizes aqueles que vivem
apegados aos bens materiais. Sabei que haverá um grande caos na economia mundial e somente os
mansos e humildes de coração conseguirão sobreviver. Peço-vos que vos afasteis de toda vaidade. Fugi
das modas do mundo. Aprendei a vestir-vos com modéstia. Cuidai do vosso corpo, pois sois templo do
Espírito Santo. Tende cuidado. Sois do Senhor. Quem ofende ao Senhor por meio das modas corre o
risco da condenação eterna. Libertai-vos verdadeiramente das garras do demônio. Não entregueis a
vossa alma à condenação.
Mensagem nº 2.529 – 31/05/2005: Queridos filhos, Rezai. Somente por meio da oração sincera e
perfeita a humanidade encontrará a verdadeira paz. Antes que o fogo se acenda, lágrimas cairão sobre a
terra em lamento. A humanidade experimentará grande sofrimento quando a terra for sacudida pelo
terremoto, o qual arrastará para o mar muitas regiões hoje habitadas. O palácio será surpreendido pela
invasão furiosa e sangrenta dos homens de barba grande. Permanecei firmes no caminho que vos
tenho indicado. Sabei que haverá grandes mudanças na natureza. Em muitas regiões pobres do Brasil, o
Senhor fará surgir grande riqueza. O pobre viverá bem. O rico orgulhoso viverá pela misericórdia dos
pobres. Não recueis. Eu sou a vossa Mãe e estou convosco. Avante.
Mensagem nº 2.531 – 04/06/2005: Queridos filhos, sois do Senhor e a nada deveis temer. Rezai muito e
entregai ao Senhor a vossa própria existência. Afastai-vos do pecado e dizei o vosso sim ao chamado do
Senhor. A varíola será usada como arma contra uma nação pelos homens de barba grande. O
sofrimento será grande para muitos. O vosso Brasil também sofrerá com a vinda da onda gigante. Uma
região do Brasil viverá momentos de angústia. Rezai. Pedi ao Senhor misericórdia Vós que estais a
escutar- Me, confiai em Minha especial proteção. Não recueis. Não temais.
Mensagem nº 2.536 – 14/06/2005: Queridos filhos, a humanidade caminha para o abismo da
autodestruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Os homens de barba grande
serão traídos e grande fúria se levantará contra muitas nações. Aquele que espalha o terror será
apanhado e a mãe das nações terríveis será golpeada. A Indonésia irá chorar a morte de seus filhos. A
autodestruição chegará para a Indonésia. A Rússia pisará em muitas nações e a humanidade viverá
momentos de grande dor. Voltai-vos Aquele que é o vosso único Caminho, Verdade e Vida. Não quero
forçar-vos a nada, mas peço-vos que sejais do Senhor. Eu sou a vossa Mãe e quero ajudar-vos. Afastaivos do pecado e dizei o vosso sim ao Senhor.
Mensagem nº 2.548 – 14/07/2005: Queridos filhos, é chegado o momento oportuno para viverdes na
graça de Deus. A humanidade busca a morte, mas o Senhor quer oferecer-vos a vida. Se acolherdes
com alegria o Evangelho do Meu Jesus sereis salvos. Eu sou a vossa Mãe e sofro por causa dos vossos
sofrimentos. A humanidade experimentará o amargo preparado pelas próprias mãos dos homens.
Uma grande ação maléfica está sendo preparada pelos homens de barba grande. Sofrimento e dor
se darão em várias partes ao mesmo tempo. Um exército vai explodir. O ódio se apoderou do
coração de muitos dos Meus pobres filhos e estes caminham como cegos a guiar outros cegos. Rezai.
Rezai muito.
Mensagem nº 2.553 – 24/07/2005 – em Marechal Deodoro/AL: Queridos filhos, a humanidade
distanciou-se de Deus e é chegado o momento do grande retorno. A humanidade viverá momentos de
grandes sofrimentos. Muitos dos Meus pobres filhos caminham como cegos e trilham para o abismo da
autodestruição. Voltai-vos depressa. Sois importantes para o Senhor. Não vos afasteis da Sua graça. Os
homens do terror chegarão ao Vaticano. A praça estará repleta de cadáveres. A humanidade verá
a ação maléfica dos homens de barba grande. O coliseu cairá por terra. Sabei que o Senhor está
contristado por causa dos pecados dos homens. Eis os tempos das grandes tribulações. Dobrai vossos
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joelhos em oração. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vos espera. Sede do Senhor. Ele é o
vosso Tudo e sem Ele nada podeis fazer. Avante com coragem.
Mensagem nº 2.575 – 13/09/2005: Queridos filhos, sofro por aquilo que vos espera. Dobrai vossos
joelhos em oração, pois somente assim tereis força para suportardes o peso da vossa cruz. Os homens
de barba grande agirão em uma grande cidade. Em laboratório foi preparada a arma da grande
destruição. Voltai-vos depressa. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Não recueis. Eu sou
a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Avante.
Mensagem nº 2.579 – 24/09/2005: Queridos filhos, Deus está no controle de tudo. Não temais. A
humanidade viverá momentos de grandes tribulações, mas quem permanecer fiel será salvo. Um
homem perverso surgirá. Por causa dele os fiéis experimentarão grande sofrimento. Sanaa é a
capital de seu País. A Itália será invadida. Os homens de barba grande agirão com grande fúria.
Dobrai vossos joelhos em oração. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Coragem.
Mensagem nº 2.743 - 07/10/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, rezai. Não vos afasteis da oração.
Acolhei os Meus apelos e sereis grandes na fé. A humanidade caminha para o abismo da destruição que
os homens prepararam por suas próprias mãos. Os homens de barba grande agirão com grande
fúria. A Alemanha sofrerá. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e vim do céu para reclamar o que é de Deus.
Esforçai-vos para viverdes na graça do Senhor. Não permitais que o pecado vos afaste do caminho da
santidade. Sede do Senhor. Ele vos ama e vos espera de braços abertos.
Mensagem nº 2.863 - 14/07/2007- em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe dolorosa e
sofro por aquilo que vos espera. Dobrai vossos joelhos em oração. A cruz será pesada para muitos dos
Meus pobres filhos. Os homens de barba grande preparam uma terrível ação contra o palácio do rei.
Abri vossos corações ao chamado do Senhor. Não vos atemorizeis ante vossas dificuldades. Acolhei os
Meus apelos. Buscai a paz em Jesus. Ele é o vosso Tudo e sem Ele nada sois e nada podeis fazer.
Voltai-vos Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida.
Mensagem nº 2.919 - 20/11/2007- em Campinas/SP: Queridos filhos, acolhei com amor os Meus
apelos, pois somente assim poderei transformar-vos e conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Não fiqueis de
braços cruzados. Deus tem pressa. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Esforçai-vos para
viverdes na graça do Meu Senhor. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou. A
humanidade precisa do vosso testemunho e da vossa fé. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para
oferecer-vos o Meu amor. Abri vossos corações. Chegará o dia em que a cruz será pesada para os
fieis. Os homens de barba grande preparam um grande ataque contra o povo de Deus. Dobrai
vossos joelhos em oração. Confiai em Meu Filho Jesus. Ele é o vosso único Caminho, Verdade e Vida.
Sem Ele nada sois e nada podeis fazer. Vivei também e, sobretudo, o Evangelho do Meu Jesus. Se os
homens acolhessem o Evangelho, bem depressa a humanidade seria curada espiritualmente. Coragem.
A vitória será do senhor.
Mensagem nº 2.968 - 11/03/2008 – em Nova Luzitânia/SP: Queridos filhos, sabei que o Senhor está
convosco e que nada ou ninguém poderá afastar-vos do Senhor se viverdes na fidelidade à Sua palavra.
Encorajai-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Eu vim do céu para oferecer-vos a
oportunidade de vos reconciliardes com Deus. Abri vossos corações. Não quero forçar-vos, mas o que
digo deve ser levado a sério. Sede mansos e humildes de coração. A humanidade precisa ser curada e
vós não podeis cruzar os braços. Acolhei os Meus apelos. Não recueis. Os homens de barba grande
agirão contra os cristãos. As paredes do palácio estarão manchadas de sangue. Eis que virão dias
de grandes dores para os Meus pobres filhos. Dobrai vossos joelhos em oração. Eu pedirei ao Meu
Jesus por vós. Coragem.

IGREJA
“E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a Minha Igreja; as portas do inferno não
prevalecerão contra ela.” (Mt. 16, 18)

ABALO DA FÉ E APOSTASIA
“Ninguém de modo algum vos engane. Porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se
o homem da iniqüidade, o Filho da perdição (...)” (II Ts. 2, 3)
Mensagem nº 1.848 - 26/01/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Avante na fé, pois somente pela fé
sereis capazes de acolherdes os meus suplicantes apelos; somente pela fé sereis capazes de viverdes
voltados para o Paraíso, para o qual unicamente fostes criados. Valorizai o grande dom que recebestes
de Deus. Quem tem fé possui um grande tesouro. A humanidade trilha pelo caminho da apostasia e
da falta de Deus. Sede corajosos e dai testemunho de que sois unicamente de Cristo. Dizei a todos que
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somente em Jesus a humanidade encontrará a paz e a salvação. Rezai. Se tiverdes fé, sereis
transformados pelos efeitos da oração. Não recueis. Coragem.
Mensagem nº 2.123 - 29/10/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, permanecei firmes no caminho
que vos apontei, pois somente assim sereis capazes de conservar a vossa fé. Chegará o dia em que
muitos dos que são fervorosos na fé tornar-se-ão indiferentes. Rezai muito. Acreditai firmemente no
Evangelho do Meu Jesus e vivei com coragem Seus ensinamentos. O demônio penetrou na Igreja do
Meu Jesus levando grande número de consagrados ao caminho do erro e da apostasia. Aquilo
que vos predisse no passado está se realizando nos dias de hoje. Tereis ainda grandes
tribulações e sereis perseguidos por causa da vossa fé. Não recueis. Quem está com o Senhor
jamais sentirá o peso da derrota. Acolhei os Meus apelos. O que vos digo deveis levar a sério. Avante
com alegria. Eu estou ao vosso lado.
Mensagem nº 2.325 – 12/02/2004: Queridos filhos, acolhei alegremente em vossos corações o
Evangelho do Meu Jesus e deixai que Suas palavras transformem vossas vidas. A humanidade vive
afastada de Deus e os Meus pobres filhos trilham pelos caminhos da apostasia e da infidelidade.
Voltai-vos, pois o Senhor vos espera de braços abertos. Não recueis. Sede mansos e humildes de
coração e sereis capazes de compreender e viver os Meus apelos.
Mensagem nº 2.505 - 04.04.2005: Queridos filhos, rezai com o coração e não vos afasteis da verdade.
Chegará o dia em que haverá desprezo na casa de Deus e o sagrado será lançado fora. Um xino
estará no trono contrariando a muitos, mas Deus é o Senhor da Verdade. O que vos digo agora
não podeis compreender, mas um dia vos será revelado e tudo estará claro para vós. O espelho:
eis o mistério. Como crianças, confiai. Como servos, sejais fiéis. Deus está no controle de tudo.
Mensagem nº 2.700 - 29/06/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, convido-vos a viverdes na oração,
na humildade e na presença do Senhor. Dobrai vossos joelhos em oração em favor da Igreja. A fumaça
do demônio se espalhou e contaminou a muitos consagrados. A falta de zelo pelo sagrado se tornará
cada vez mais clara no interior da Igreja. Chegará o dia em que surgirá um homem com aparência
de bom e com sua falsa ideologia conseguirá enganar a muitos, até mesmo consagrados serão
seduzidos. Eis o tempo da grande tribulação para a humanidade. Sede do Senhor e afastai-vos das
coisas mundanas. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Coragem. Quem está com o senhor, vencerá.
Mensagem nº 2.823 - 12/04/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, chegará o dia em que a fé estará
presente em poucos corações. Haverá grande desprezo ao sagrado e os ministros de Deus serão
contaminados pela corrupção moral em número cada vez maior. O banquete será desprezado e
muitos estarão famintos. Estenderão as mãos e em poucos lugares encontrarão aqueles que
poderão lhes dar o precioso alimento. Quando chegar este tempo, sabei que estará se aproximando o
grande dia. Acolhei os Meus apelos. Buscai o Senhor. Fugi do pecado.
Mensagem nº 2.916 - 14/11/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, eis o tempo oportuno para o vosso
retorno ao Senhor. Caminhai ao encontro daquele que é o vosso único Caminho, Verdade e Vida. Dobrai
vossos joelhos em oração em favor dos Meus planos. Chegará o dia em que os homens perversos
ocuparão espaço privilegiado na casa do Senhor. Serão estes que atrairão para dentro da Igreja
aquele que se opõe a Cristo. Será o tempo em que o Sagrado será lançado fora e os fiéis serão
perseguidos. Poucos permanecerão firmes na fé, mas por meio destes poucos, Deus fará surgir
grande esperança para Seu povo. Depois de toda tribulação a Igreja experimentará grande alegria. A
vitória do Senhor será visível àqueles que permanecerem fiéis até o fim. Avante. Não recueis. Jamais o
Senhor vos abandonará. Confiai e esperai com alegria.
Mensagem nº 2.926 - 06/12/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração
em favor da Igreja. Chegará o dia em que os fiéis buscarão por homens piedosos e tementes a
Deus, mas não encontrarão. Haverá grande perseguição aos lugares sagrados e os que buscam
viver os Meus apelos carregarão pesada cruz. Confiai no Senhor. Rezai. Rezai. Rezai.
Mensagem nº 2.936 - 29/12/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, quando a serpente do oriente
partir em direção a Roma, chegará para a Igreja o momento de sua agonia. Com sua cauda
derrubará grandes pilares da Igreja. Peço-vos que continueis a rezar. Não vos afasteis do caminho que
vos apontei. Este é o momento oportuno para vos converterdes. Não quero obrigar-vos, mas o que digo
deve ser levado a sério. A humanidade carregará pesada cruz porque a criatura é hoje mais valorizada
que o próprio Criador. Voltai-vos. Não fiqueis estacionados no pecado. Quando sentirdes o peso da cruz,
não desanimeis. Eu estarei ao vosso lado. Pedirei ao Meu Jesus por vós e por vossas necessidades.
Avante sem medo.
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Mensagem nº 2.938 - 01/01/2008 - Angüera/BA: Queridos filhos, eis o tempo da grande batalha
espiritual. Não recueis. Sabei enfrentar com coragem as provações que já estão a caminho. Por culpa
dos maus pastores a Igreja viverá momento de grandes aflições; estará enfraquecida por causa
dos grandes escândalos e heresias. Dobrai vossos joelhos em oração. Enchei-vos do amor de Deus e
não vivais afastados. O Senhor vos ama e vos espera de braços abertos. Eu preciso de cada um de vós.
Dizei o vosso sim ao Meu chamado e tudo acabará bem para vós. Tudo que fizerdes em favor dos Meus
planos o Senhor vos recompensará generosamente. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.940 - 08/01/2008- em Angüera/BA: Queridos filhos, quando o trono cair e já não for
possível a permanência do rei, haverá grande desprezo aos dogmas e poucos permanecerão
firmes na fé. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vos espera. Viveis no tempo pior que do dilúvio
e é chegado o momento de vos arrependerdes, pois o Senhor vos espera de braços abertos. Não
recueis. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 2.947 - 25/01/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a Igreja carregará a cruz da
aflição, desolação e humilhação. Por causa dos maus pastores, se negarão grandes dogmas da fé
e os fiéis se tornarão frios e cheios de dúvidas. A Igreja será atormentada por grandes
tempestades e poucos permanecerão firmes na fé. Serão tempos difíceis para os Meus pobres filhos,
mas o Senhor não estará distante de vós. Depois de toda tribulação, virá a grande vitória do Senhor.
Rezai. Não vos afasteis da oração. O Senhor vos espera. Caminhai ao Seu encontro com alegria.
Mensagem nº 2.955 - 11/02/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, intensificai vossas orações em
favor da Igreja. O Senhor está no controle de tudo, mas para o bem dos homens permitirá grandes
provações à Sua Igreja. Chegará o dia em que na Igreja se verá poucos homens piedosos e
defensores da verdade. Estarão contaminados pelas falsas doutrinas aplicadas pelos maus
teólogos e muitos corações estarão endurecidos e não aceitarão a verdade. Eu sofro por aquilo que
vos espera. Escutai a voz do Senhor e acolhei os ensinamentos do sucessor de Pedro. O futuro da
Igreja será de dor. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.956 - 12/02/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, o demônio perseguirá os
escolhidos de Deus e muitos cairão. Haverá grandes escândalos e muitos terão sua fé abalada.
Dias virão em que não haverá mais respeito aos ministros do Senhor e o desprezo à Casa de
Deus será maior que em vossos dias. Vim do céu para encorajar-vos. Mesmo diante dos problemas,
muitas vezes, sem respostas, não desanimeis. Como já disse no passado, por fim a vitória será do
Senhor. Rezai apenas.
Mensagem nº 2.959 - 21/02/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, com o objetivo de enfraquecer
a Igreja do Meu Jesus, o opositor convocará os líderes das falsas religiões e muitos falsos
pastores. Juntos farão de tudo para destruir o Sagrado e conseguirão muitos dos seus objetivos,
mas a vitória final será do Senhor. Por meio dos homens e mulheres de fé, haverá grande esperança
para os Meus pobres filhos afastados. Deus não vos abandonará. Dobrai vossos joelhos em oração. Não
desanimeis. Eu estarei sempre perto de vós. Sede corajosos e não permitais que a chama da fé se
apague dentro de vós.
Mensagem nº 2.973 - 20/03/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração
em favor da Igreja do Meu Jesus. Sabei que de agora em diante haverá mais desprezo aos
sacramentos e os ministros de Deus serão desprezados e perseguidos. O demônio conseguirá
destruir muitas ordens sagradas com escândalos que abalarão a fé de muitos homens e
mulheres. Haverá uma rebelião declarada contra os verdadeiros ensinamentos da Igreja e o
sucessor de Pedro carregará pesada cruz. Atacarão com grande fúria o sacramento da Eucaristia,
levando muitos a perderem a fé na presença real do Meu Jesus. A Igreja perderá seu brilho em
muitos lugares e muitos andarão como cegos a guiar outros cegos. O que vos digo deve ser levado
a sério. A Igreja do Meu Jesus caminha para um futuro de grandes provações e poucos
consagrados permanecerão firmes na verdade. Rezai. Rezai. Rezai. O Senhor vencerá. Escutai-O.
Mensagem nº 2.982 - 10/04/2008 – em Osasco: Queridos filhos, Sou a vossa Mãe e vos amo. Não
vivais em pecado. Meu Senhor vos chama. Acolhei Seu chamado e em tudo sede como Jesus. Os
homens se afastaram do caminho de Deus e se tornaram cegos espiritualmente. Eis o tempo do grande
retorno. Chegará o dia em que as casas religiosas serão fechadas por falta de vocações e muitas
Igrejas estarão vazias. Rezai. A humanidade vive fortes tensões e os Meus pobres filhos não sabem
para onde caminhar. Voltai-vos depressa. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Coragem.
Eu estarei sempre perto de vós.
Mensagem nº 3.016 - 28/06/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, quando o reino se dividir, um
rei se unirá à ciência e negarão Deus e Suas obras. Muitos homens de fé se tornarão indiferentes
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e haverá grande sofrimento para a Igreja. Dobrai vossos joelhos em oração. Eis os tempos difíceis
para a humanidade. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vos espera. Não vos afasteis do caminho
da verdade. Depositai toda vossa confiança em Jesus. N’Ele está a vossa vitória e fora d’Ele jamais
podeis encontrar a felicidade. Sede corajosos. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Deus está ao
vosso lado. Coragem. Eu sou a vossa Mãe e vos amo como sois. Avante.
Mensagem nº 3.017 - 29/06/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, peço-vos que sejais fiéis ao
sucessor de Pedro e que mantenhais acesa a chama de vossa fé. Não vos afasteis da igreja do Meu
Jesus. Não vos deixeis enganar pelas falsas ideologias e pelos falsos profetas. Sabei que a
verdade é mantida integra apenas na Igreja Católica. Abri vossos corações à verdade. A Igreja
enfrentará grandes provações. Uma grande apostasia levará muitos dos Meus pobres filhos a se
afastarem de Deus. Tende cuidado. O que vos digo deve ser levado a serio. Os que não andam na
verdade da Igreja se perderão na confusão das falsas religiões. Eu sou a vossa Mãe e sofro por
causa de vossos sofrimentos. Não recueis. Avante pelo caminho que Eu vos indiquei.
Mensagem nº 3.028 - 18/07/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, ficai com o Senhor. Confiai Nele e
abri vossos corações à Sua graça santificante. Eis os tempos mais dolorosos para os Meus pobres filhos.
Eis o tempo em que a Igreja do Meu Jesus começa a sua caminhada para o calvário. Por culpa
dos maus pastores, muitos se tornarão indiferentes na fé. A Igreja do Meu Jesus andará pelo vale
tenebroso e enfrentará a fúria dos inimigos. O desprezo pelo sagrado conduzirá a Igreja à divisão.
O Senhor vos chama. Não recueis. Acolhei os ensinamentos do Papa. Abraçai a verdade. Não permitais
que o demônio vos afaste do caminho do bem. Depois de toda tribulação, um novo tempo de graça
chegará para a Igreja. Rezai. Quem está com o Senhor será vitorioso. Avante.
Mensagem nº 3.033 - 27/07/2008 – em Bananal/SP: Queridos filhos, coragem! Nada está perdido. Meu
Jesus é a vossa força e vossa salvação. Confiai n’Ele e tudo acabará bem para vós. Peço-vos que
mantenhais acesa a chama da fé. Não vos afasteis da verdade. Sede defensores do Evangelho. Anunciai
a todos as maravilhas de Deus. Deus quer a vossa salvação. Buscai-O com alegria. Ainda tereis grandes
sofrimentos sobre a terra. Por causa da vossa fé sereis perseguidos por aqueles que deveriam
defender-vos. Haverá grande desprezo ao sagrado e o vosso direito de servir a Deus será tirado.
A grande perseguição atingirá, sobretudo, os homens e mulheres de fé. Os sacerdotes fiéis serão
açoitados e levados às prisões. Na Terra de Santa Cruz se criarão leis para afastar-vos de Deus.
Não recueis. Ficai com a verdade e sede defensores da Sã Doutrina. Eu caminharei convosco. Avante!
Mensagem nº 3.037 - 06/08/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, confiai em Minha Maternal
proteção e não desanimeis ante vossas dificuldades. Sede mansos e humildes de coração, pois somente
assim sereis capazes de compreender a Minha presença no meio de vós. Eu sou a vossa Mãe e vim do
céu para chamar-vos à conversão. Não recueis. Abri vossos corações e deixai que a graça do Senhor
vos transforme. Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade precisa do vosso sincero e corajoso
testemunho. Com vossos exemplos e palavras testemunhai que sois verdadeiramente de Cristo. Nas
grandes provações que a Igreja enfrentará, buscai forças na Eucaristia e nas palavras do Meu Jesus.
Grande tempestade atingirá a Igreja e muitos fervorosos na fé se tornarão indiferentes. A cruz será
pesada para os Meus pobres filhos, mas os que forem fiéis até o fim receberão a recompensa do Senhor.
Coragem. Vivei afastados do mundo e procurai cada vez mais aproximar-vos das coisas do céu. Deus
vos espera. Não fiqueis estacionados no pecado. Voltai-vos depressa.
Mensagem nº 3.052 - 11/09/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração
em favor da Igreja. Um líder religioso se levantará contra a autoridade do Papa e causará grande
divisão na Igreja. As trevas da apostasia cairão sobre a Igreja do Meu Jesus. Não vos afasteis da
verdade. Escutai-Me. Sede fervorosos na vossa fé, pois somente assim podereis alcançar vitória. Não
recueis. Permanecei no amor e testemunhai com alegria o Evangelho do Meu Jesus. Coragem.
Mensagem nº 3.053 - 13/09/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, coragem. Não desanimeis. Eu sou
a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Não percais a vossa esperança. Confiai em Meu Filho Jesus. Ele é o
vosso Tudo e sem Ele nada podeis fazer. Não vos afasteis da oração. Assim como as plantas precisam
da chuva, vós precisais de oração para crescerdes na fé. A humanidade vive fortes tensões e os homens
caminham como cegos a guiar outros cegos. Vim do céu para resgatar-vos e conduzir-vos Àquele que é
o vosso Caminho, Verdade e Vida. Dias virão em que os homens desprezarão por completo a
Palavra de Deus. Na Igreja restarão poucos fiéis e estes carregarão pesada cruz. A Igreja do Meu
Jesus será perseguida e em muitas nações os fiéis serão proibidos de anunciarem Jesus. Eu sofro
por aquilo que vos espera. Não vos atemorizeis. Por fim a vitória será do Senhor. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.056 - 20/09/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe. Convido-vos
a assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristãos e a viverdes com coragem os Meus apelos. Não vim
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do céu por brincadeira. Dizei a todos que este é o tempo oportuno para vos reconciliardes com Deus.
Não vivais afastados do Senhor. Buscai-O sempre na Eucaristia e sereis grandes na fé. Confiai em
Jesus. Somente Ele é o Salvador do mundo e fora d’Ele não há salvação. Entregai-vos a Ele que vê o
oculto e vos conhece pelo nome. Enchei-vos de amor e bondade. No coração dos que amam o Senhor
não deve haver espaço para o ódio. Sede somente do Senhor. A humanidade caminha para o abismo da
destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Rezai. Rezai também e sobretudo pela
Igreja. Chegará o dia em que serão poucos os pastores fiéis. A ação do demônio levará muitos
consagrados a abandonarem sua vocação. O sagrado terá pouco valor e a verdade estará
presente em poucos corações. Permanecei firmes no caminho que vos apontei. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.090 - 04/12/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, estai atentos. O demônio deseja
afastar-vos da graça do Senhor. Dobrai vossos joelhos em oração. A vossa vitória virá pela força da
oração. Rezai também pela Igreja do Meu Jesus. O rebanho se dispersará e os lobos com pele de
cordeiro os atrairão. Chegará o dia em que poucos defenderão a verdade e a apostasia estará
presente em toda parte. Os maus pastores cairão e não se levantarão. Dos poucos pastores que
ficarão, virá para a Igreja um novo tempo. Os poucos fiéis, com a graça do Meu Jesus,
contribuirão para o grande triunfo de Deus. Peço-vos que não recueis. Segui pelo caminho que vos
apontei e sereis vitoriosos. Coragem.
Mensagem nº 3.094 – em 13/12/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Deus tem pressa e vós não
podeis viver afastados da Sua graça. Abri vossos corações ao seu chamado e sereis grandes na fé. Dai
o melhor de vós na missão que vos foi confiada. Não desanimeis. Não recueis. Quem está com o Senhor
jamais sentirá o peso da derrota. Sede fiéis ao Evangelho. Deixai que as palavras do Meu Jesus
transformem vossas vidas. Sede dóceis. Rezai. Somente rezando sereis capazes de suportar o peso das
provações que hão de vir. A grande apostasia atingirá a Igreja na terra de Santa Cruz e o demônio
causará grande cegueira espiritual em muitos consagrados. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo
que vos espera. Não fiqueis de braços cruzados. Eu preciso de vós. Avante.
Mensagem nº 3.096 - 19/12/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, chegará o dia em que sobre a
terra poucos serão os homens e mulheres de fé. A Igreja andará sem Pedro e muitos procurarão
seguir seus próprios pensamentos. Faltarão vocações para o sacerdócio e para a Igreja será um
tempo de dolorosa provação. Rezai muito pela Igreja. O desprezo pelo sagrado estará presente em
toda parte e muitas almas estarão frias e sem Deus. Sofro por aquilo que vos espera. Amo-vos, e vim
do céu para socorrer-vos. Acolhei os Meus apelos. Não permitais que o demônio vos afaste da verdade.
Coragem.
Mensagem nº 3.118 - 06/02/2009: Queridos filhos, dizei a todos que este é o tempo oportuno para o
grande retorno ao Senhor. Peço-vos que sejais mansos e humildes de coração, pois somente assim
podeis contribuir para o Triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Buscai Jesus. Ele é a vossa
esperança. N’Ele está a vossa felicidade e fora d’Ele não podeis encontrar a salvação. Fazei o bem a
todos e enchei-vos do amor do Senhor para serdes capazes de compreender a Minha presença no meio
de vós. Dias virão em que os homens serão impedidos de praticar as boas ações e as leis divinas
serão desprezadas. Os poderosos deste mundo criarão suas leis e os Meus pobres filhos serão
levados a renegar a fé. Eis o tempo da grande confusão espiritual. Estais atentos. Vós podeis
vencer o mal pela força da oração. Rezai. Eu estou convosco.
Mensagem nº 3.121 - 12/02/2009: Queridos filhos, amai e defendei a verdade. Anunciai a todos o
Evangelho do Meu Jesus, pois Suas palavras transformam os corações endurecidos e vos levam à
santidade. Chegará o dia em que os homens rejeitarão a Luz e abraçarão as trevas. Muitos
consagrados abandonarão a verdadeira doutrina e se unirão aos inimigos. Haverá grande
desprezo pelo Sagrado e a falta de ordem estará presente em toda parte. Não cruzeis os braços.
Rezai e sereis capazes de compreender os Meus apelos. Coragem.
Mensagem nº 3.131 – 07/03/2009: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Sabei que sois
amados um por um pelo Pai, no Filho, por meio do Espírito Santo. Sois importantes para a realização dos
planos de Deus. Abri vossos corações e sede dóceis ao chamado do Senhor. Não vos afasteis da
oração. Assim como as plantas não crescem sem a chuva, vós não podeis crescer sem oração. Rezai.
Rezai. Rezai. A humanidade está enferma por causa da triste cegueira espiritual dos Meus pobres filhos.
Deus quer salvar-vos. Dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada. Aquele que se opõe a
Cristo causará grande confusão na casa de Deus. Pisará no sagrado e levará muitos homens de fé
a se afastarem da verdade. Coragem. Quando sentirdes o peso da cruz, chamai por Jesus. Ele virá a
vos sustentará na Sua graça. Sede justos.
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Mensagem nº 3.133 - 12/03/2009: Queridos filhos, libertai-vos verdadeiramente de todo mal e voltai-vos
Àquele que é o vosso Tudo. Deus vos deu liberdade, mas não permitais que a vossa liberdade vos
conduza à cegueira espiritual. Percorrei o caminho que vos apontei. Eu quero conduzir-vos ao Meu
Jesus. Com Jesus sereis plenamente felizes e as vossas vidas falarão de Jesus mais que vossas
palavras. Buscai as coisas do alto. Eu sou a vossa Mãe e quero ajudar-vos. Sede fortes e firmes na
fé. Caminhais para a grande confusão que os homens causarão. Muitos dos que hoje são
fervorosos na fé se tornarão indiferentes. Muitos homens de fé acreditarão na ciência e negarão a
Deus. Haverá grande frieza no coração dos homens. Sustentai-vos nas palavras do Meu Jesus e
acolhei os Meus apelos. Avante sem medo. O Senhor vencerá.
Mensagem nº 3.145 - 10/04/2009: Queridos filhos, somente em Jesus está a vossa salvação. Recordais
hoje Sua entrega total e consciente pela salvação da humanidade. Confiai em Seu amor. Ele vos
conhece pelo nome e quer salvar-vos. Não recueis. Sede corajosos e testemunhai em toda parte que
sois unicamente de Cristo. Quando sentirdes o peso da cruz, chamai por Meu Filho Jesus, pois somente
Ele é o vosso socorro nos momentos difíceis. Dias virão em que sobre a terra poucos serão os
homens e mulheres de fé. A grande confusão espiritual afastará muitos dos Meus pobres filhos do
caminho de Deus. A humanidade enfrentará grandes provações. Jerusalém e muitas cidades
vizinhas experimentarão pesada cruz. Grande será a devastação. Dobrai vossos joelhos em oração.
Somente pela oração sereis capazes de suportar o peso das provações que hão de vir. Avante.
Mensagem nº 3.202 - 18/08/2009: Queridos filhos, confiai plenamente em Jesus, pois somente Ele é a
certeza da vossa vitória. Ele é o vosso Deus para sempre e fora d’Ele jamais o homem poderá ser salvo.
Peço-vos que continueis a rezar. Rezai pela Igreja. Muitos consagrados serão contaminados.
Negarão os dogmas e se afastarão da verdade. Surgirá um homem, aparentemente cheio de
virtudes, mas na verdade será um enviado do demônio. Enganará a muitos com sua doutrina, mas
encontrará uma grande barreira na força e fidelidade dos Meus devotos e escolhidos. Peço-vos
que mantenhais acesa a chama da vossa fé. Quem permanecer fiel será salvo.
Mensagem nº 3.264 - 09/01/2010: Queridos filhos, coragem. Segui-Me pelo caminho da santidade.
Sabei que a estrada para a santidade é cheia de obstáculos, mas o Senhor estará ao vosso lado. Dizei o
vosso sim ao chamado do Senhor e sereis felizes. Eu vim do céu para chamar-vos a ser em tudo
semelhantes ao Meu Filho Jesus. Não vivais afastados da verdade. Sede fiéis. Dobrai vossos joelhos em
oração e tudo acabará bem para vós. Confiai planamente em Meu Filho Jesus. Ele vos espera de braços
abertos. A humanidade afastou-se do Criador e os Meus pobres filhos caminham como cegos a guiar
outros cegos. As trevas cobrem toda terra e os homens não sabem para onde ir. Eu vim do céu para
apontar-vos o caminho. Não recueis. Um doloroso acontecimento abalará a fé de muitos homens. A
igreja irá chorar e lamentar. Rezai muito diante da cruz. Suplicai a Misericórdia de Deus para vós. Eu
estarei sempre ao vosso lado. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.284 - 25/02/2010: Queridos filhos, rezai. A força da oração vos conduzirá a uma sincera
e verdadeira conversão. A humanidade precisa acolher o amor do Senhor. Abri vossos corações e não
permitais que o demônio vos contamine. Sois do Senhor. Aos olhos de Deus tendes um grande valor.
Escutai os Meus apelos. Rezai muito pela Igreja do Meu Jesus. A Igreja beberá o cálice amargo do
sofrimento. As trevas da falta de fé e da infidelidade se espalharão cada vez mais dentro da Igreja.
Um grande escândalo abalará a fé dos homens e a Igreja muito perderá. Peço-vos que mantenhais
acesa a chama vossa fé. Não vos afasteis da verdade. Acolhei com alegria o Evangelho e sereis salvos.
Mensagem nº 3.327 - 03/06/2010: Queridos filhos, vivei voltados para o Senhor. Buscai-O sempre na
Eucaristia, pois somente Ele é o vosso Bem Absoluto e vos conhece pelo nome. Sois do Senhor e
somente a Ele deveis servir com amor e fidelidade. Não sois do mundo. Vós estais no mundo, mas a
vossa vida pertence ao Senhor. Ele vos criou à Sua Imagem e Semelhança e espera o vosso sim
corajoso ao Seu chamado. A humanidade caminha para o abismo da destruição que os homens
prepararam por suas próprias mãos. O desprezo pelo sagrado crescerá cada dia mais. Os homens
rejeitarão o que é de Deus e abraçarão falsas doutrinas e falsas ideologias. O demônio causará
grande confusão na Igreja. Ainda vereis horrores. Muitos perderão a fé e se afastarão da
verdadeira doutrina. Os falsos profetas semearão discórdia e confusão. O demônio enganará com
falsos sinais e prodígios. O Brasil será alvo de grandes ataques do demônio. Afastai-vos de toda
mentira e enganação do demônio. Ficai com a verdade do Meu Filho Jesus. Estai atentos. Escutai-Me
para não serdes enganados. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para reclamar o que é de Deus. Amai e
defendei a verdade.
Mensagem nº 3.346 - 17/07/2010: Queridos filhos, cuidai da vossa vida espiritual. Sois importantes para
a realização dos planos de Deus e Ele espera muito de vós. Não vivais afastados da graça do Senhor.
Eis o tempo oportuno para o vosso retorno Àquele que é o vosso único Caminho, Verdade e Vida. Dai o
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melhor de vós na missão que vos foi confiada. Fazei o bem a todos. Não fiqueis apegados às coisas
materiais. Apegai-vos às coisas do céu para serdes salvos. Afastai-vos de tudo aquilo que vos distancia
do Senhor. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para conduzir-vos à santidade. Chegará o dia em que
poucos serão os homens e mulheres que permanecerão na verdade. As falsas ideologias atrairão
grande número de pessoas. Mesmo aqueles que são fervorosos na fé se tornarão indiferentes.
Estai atentos. Não permitais que o demônio vos afaste da verdade. Haverá na terra um tempo de
grande apostasia e aquele que se opõe a Cristo enganará a muitos. Dobrai vossos joelhos em
oração. Depois de toda tribulação a vitória do Senhor virá para os justos. Coragem.

CISMA (divisão da Igreja)
“Filhinhos, esta é a última hora. Vós ouvistes dizer que o Anticristo vem. Eis que já há muitos
anticristos, por isto conhecemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos
nossos. Se tivessem sido dos nossos ficariam certamente conosco, mas isto se dá para que se
conheça que nem todos são dos nossos.” (1 Jo. 2, 18-19)
Mensagem nº 2.384 – 29/06/2004: Queridos filhos, não vos afasteis do caminho que vos tenho indicado.
Peço-vos que sejais fiéis a Jesus, pois somente Ele é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Amai a verdade
e em toda parte procurai testemunhar o amor de Deus. Rezai muito pela conversão dos homens e
aproximai-vos da Eucaristia para serdes grandes na fé. Peço-vos também que sejais fiéis a Igreja do Meu
Jesus e que intensifiqueis vossas orações em favor do sucessor de Pedro, o Papa João Paulo II. Rezai
pelo futuro da Igreja que está internamente dividida e ameaçada de perder a verdadeira fé. Sabei
que estes são os tempos das grandes tribulações para a Igreja. Sede corajosos. Acolhei os Meus
apelos e sereis vitoriosos.
Mensagem nº 2.530 – 01/06/2005: Queridos filhos, a busca pelo poder resultará em uma grande
guerra entre os religiosos e um sucessor de Pedro verá a morte de muitos de seus sacerdotes. O
seqüestro de um líder religioso deixará a Igreja dividida, mas o Senhor cuidará do Seu povo. O
ouro: eis o desejo dos inimigos. Os homens tentarão apagar o brilho, mas não conseguirão.
Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade viverá dolorosos momentos. Continentes irão se mover
e a Terra se partirá em vários pedaços. Quem for fiel até o fim viverá para testemunhar o amor de Deus.
Não quero causar-vos medo, mas é preciso que tudo isso chegue ao vosso conhecimento. Peço-vos que
em tudo façais a vontade de Deus. Não desanimeis. Não recueis.
Mensagem nº 2.814 - 22/03/2007- em Angüera/BA: Queridos filhos, amai a verdade e não vos afasteis
do caminho que Eu vos apontei. Dobrai vossos joelhos em oração e confiai plenamente na Misericórdia
do Meu Jesus. Sede defensores da fé. Não recueis. Não permitais que nada ou ninguém vos afaste da
verdadeira doutrina. A Igreja será abalada e uma grande divisão se dará. Abraçai a verdade. Não vos
esqueçais de tudo aquilo que Eu vos falei no passado. Sede fortes. Quem está com o Senhor será
vitorioso.
Mensagem nº 2.828 - 23/04/2007- em Angüera/BA: Queridos filhos, Rezai. A ação do demônio levará
muitos a negarem a fé. Um terrível plano será colocado em prática com o objetivo de destruir a
Igreja do Meu Jesus. Muitos irão recuar e o rei se sentirá sozinho. Confiai em Deus. Escutai os Meus
apelos e vivei voltados para o Senhor. Ele é a vossa força e vossa esperança. Eu sou a vossa Mãe
dolorosa e sei o que vem para vós. Rezai. Rezai. Rezai.
Mensagem nº 2.933 - 22/12/2007- em Angüera/BA: Queridos filhos, deixai que a graça do Meu Jesus
penetre vossos corações, pois somente assim sereis capazes de amar e perdoar. A humanidade somente
poderá encontrar a salvação no amor do Senhor. Muitos dos Meus pobres filhos foram escravizados pelo
demônio e não conseguem abrir os corações. Sofro por causa deles. Rezai. Somente pela força da
oração os corações fechados poderão voltar ao Senhor. Não vos afasteis do caminho que vos apontei ao
longo destes anos. Rezai também pela Igreja, pois será perseguida como nunca. Os inimigos estão
em seu interior e esperam a oportunidade para atacar. A ação maléfica causará grande destruição.
Rezai. Rezai. Rezai.
Mensagem nº 2.943 - 15/01/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a Igreja caminha em direção ao
calvário. Eis os tempos das grandes provações para a Igreja. Dentro dela estão aqueles que
abrirão as portas para entrarem os assassinos e escarnecedores. Dobrai vossos joelhos em oração.
Somente pela força da oração a humanidade encontrará a paz. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso
lado. Não recueis. Aconteça o que acontecer não vos afasteis da graça do Meu Jesus. Peço-vos que
sejais bons uns para com os outros. Amai. O amor é mais forte que a morte e mais poderoso que o
pecado. Enchei-vos do amor do Senhor e sereis capazes de compreender Seus desígnios para vós.
Avante com coragem.
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Mensagem nº 2.944 - 17/01/2008 - Angüera/BA: Queridos filhos, Meu Jesus foi traído por um dos
Seus escolhidos e entregue aos inimigos. Chegará o dia em que Sua Igreja será traída por um
daqueles escolhidos para defendê-la. O inimigo terá grande força porque terá o apoio de muitos
consagrados. Eis o tempo da grande batalha espiritual para a Igreja. Sabei que mesmo diante do
estrago que causará o opositor, a Igreja jamais será derrotada. No coração dos fiéis a Igreja
permanecerá viva e forte. Rezai. Não vos atemorizeis. É preciso que tudo isso aconteça, mas por
fim a vitória será do Senhor. Avante na fé e na esperança.
Mensagem nº 2.950 - 01/02/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, viveis no tempo das grandes
tribulações espirituais. Dobrai vossos joelhos em oração, pois somente assim podeis suportar o peso das
dificuldades. A Igreja andará por caminhos difíceis. Enfrentará muita ingratidão dos maus pastores
e beberá o cálice amargo da dor. De Malta virá uma ordem que abalará a Igreja e fará sofrer os
fiéis. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sei o que vos espera. Não vos afasteis da verdade. Confiai no
Senhor. Ele é a vossa vitória e sem Ele nada sois e nada podeis fazer. Coragem. Avante.
Mensagem nº 2.951 - 02/02/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, um reino se dividirá e outro
reino surgirá e causará grande confusão. Um rei será tirado de seu trono e o povo de Deus
perderá. Eu sou a vossa Mãe e quero dizer-vos que estes são os momentos decisivos para a
humanidade. A Igreja do Meu Jesus sofrerá com grande traição. Estais atentos e não vos afasteis da
oração. Abri vossos corações. Acolhei o Senhor e buscai forças na Eucaristia. Sois importantes para a
realização dos Meus planos. Sede fortes e fervorosos na fé. Depois de toda tribulação o Senhor virá a
vós com grande vitória.
Mensagem nº 2.963 - 01/03/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, em uma data majestosa a Igreja
chorará. Os fiéis hão de lamentar e os rumos da Igreja mudarão. Peço-vos que continueis a rezar.
Sois importantes para a realização dos Meus planos. O Senhor vos chama. Não fiqueis de braços
cruzados. Deus tem pressa e o que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. A humanidade distanciouse do Criador e os homens trilham pelas veredas da autodestruição. Voltai-vos. O Senhor vos espera de
braços abertos. Não desanimeis. Eu sou a vossa Mãe e estarei sempre perto de vós.
Mensagem nº 2.969 - 13/03/2008 – em General Salgado/SP: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em
oração. Eu sou a vossa Mãe Dolorosa e sofro por causa dos vossos sofrimentos. A discórdia entre dois
irmãos causará grande dor para a Igreja do Meu Jesus. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da
fé. Não vos afasteis do caminho que vos apontei. Deus tem pressa. Não vivais em pecado. Acolhei com
alegria o Evangelho do Meu Jesus. Abri vossos corações ao Senhor. Ele vos ama e vos conhece pelo
nome. Sede bons uns para com os outros. Nestes tempos de tribulações buscai forças no Senhor. Eis os
tempos das grandes confusões espirituais. Avante pelo caminho da santidade.
Mensagem nº 2.977 - 29/03/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração.
Os momentos em que viveis são de grandes tribulações. Não vos afasteis do Senhor. A grande
embarcação se partirá ao meio e para os Meus pobres filhos chegará a hora da grande dor. Eu sou
a vossa Mãe e vim para oferecer-vos Meu amor e para dizer-vos que sois importantes para a realização
dos Meus planos. Buscai as coisas do alto. Não vivais apegados às coisas mundanas. Sois do Senhor e
as coisas do mundo não são para vós. Sede zelosos com tudo aquilo que pertence a Deus. Se agirdes
como vos peço, o Senhor vos recompensará generosamente.
Mensagem nº 2.985 - 17/04/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a Igreja do Meu Jesus sofrerá
por causa da grande perseguição. Um atentado chamará a atenção do mundo e para os homens e
mulheres de fé será um momento de grande dor. A ação do inimigo provocará danos e a Igreja
estará dividida. Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade precisa do Senhor e somente por meio
de Sua graça encontrareis a paz. Enchei-vos do amor do Senhor e sereis capazes de amar e perdoar.
Coragem. Eu estou ao vosso lado.
Mensagem nº 2.989 - 26/04/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, chegará o dia em que o opositor
espalhará seus erros sobre a terra e haverá grande desprezo aos bons costumes. A Igreja viverá
momentos de grandes perseguições e carregará pesada cruz. Por um determinado período a
Igreja andará sem Pedro, mas o Meu Jesus será fiel à sua promessa. Coragem. Eu estarei ao vosso
lado. Peço-vos que não vos afasteis da oração. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Voltaivos ao Senhor. Aproximai-vos do sacramento da confissão e sereis curados espiritualmente. Vivei na
graça do Senhor. Não vos contamineis com as coisas do mundo. Sois do Senhor. Somente a Ele deveis
seguir e servir. Os homens sábios farão grandes descobertas. Do universo virá a força que iluminará a
terra. Dobrai vossos joelhos em oração. Repito: rezai, rezai, rezai.
Mensagem nº 2.992 - 03/05/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração.
Um grave conflito causará grande destruição. A Igreja do Meu Jesus há de chorar e lamentar.
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Sabei todos vós que o inimigo deseja afastar-vos da fé. Muitos escândalos farão os homens se
afastarem da verdade. Rezai. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vos espera. Sede honestos
em vossos atos. Acolhei o Evangelho do Meu Jesus e em toda parte testemunhai que sois unicamente
de Cristo. Não recueis. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós.
Mensagem nº 3.004 - 31/05/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, uma pedra atingirá a grande
embarcação que se partirá ao meio e haverá grande sofrimento para os Meus pobres filhos. Dobrai
vossos joelhos em oração. Sabei que a humanidade caminha para o abismo da destruição que os
homens prepararam por suas próprias mãos. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vos espera.
Acolhei os Meus apelos e mudai e vida. Eu vim do céu para conduzir-vos ao caminho do bem e da
santidade. Abri vossos corações e Eu vos conduzirei Àquele que é o vosso Tudo. Chegará o dia em que
uma guerra entre religiosos deixará muitos homens e mulheres afastados da verdade. Aquilo que
Eu vos predisse no passado virá. Sede dóceis e não e não vos afasteis da oração. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.009 - 10/06/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, as ordens religiosas estarão
enfraquecidas e muitas deixarão de existir. Os consagrados perderão o direito de usarem o hábito
religioso e haverá grande confusão na Igreja. Sede fiéis aos Meus apelos. Não fiqueis estacionados.
Deus conta convosco. Abri vossos corações e aceitai, com alegria, a vontade de Deus para as vossas
vidas. Não fiqueis em silêncio. Anunciai a todos as maravilhas do Senhor. O que fizerdes em favor dos
Meus planos, o Senhor vos recompensará com abundantes e ricas graças. Avante pelo caminho que vos
apontei.
Mensagem nº 3.014 - 24/06/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a revolta de muitos
consagrados causará grande sofrimento para a Igreja. Uma chaga se abrirá no coração da Igreja
por causa do grande cisma. A ação do demônio levará muitos consagrados a se afastarem da
verdade. Rezai pela Igreja. Sede fiéis. Não vos afasteis do caminho que Eu vos apontei ao longo destes
anos. Sede dóceis. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.016 - 28/06/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, quando o reino se dividir, um
rei se unirá à ciência e negarão Deus e suas obras. Muitos homens de fé se tornarão indiferentes
e haverá grande sofrimento para a Igreja. Dobrai vossos joelhos em oração. Eis os tempos difíceis
para a humanidade. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vos espera. Não vos afasteis do caminho
da verdade. Depositai toda vossa confiança em Jesus. N’Ele está a vossa vitória e fora d’Ele jamais
podeis encontrar a felicidade. Sede corajosos. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Deus está ao
vosso lado. Coragem. Eu sou a vossa Mãe e vos amo como sois. Avante.
Mensagem nº 3.020 - 08/07/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Sou a vossa Mãe dolorosa e sofro
por aquilo que vos espera. A humanidade carregará pesada cruz e os homens gritarão por socorro, mas
não encontrarão auxílio. Muitos dos Meus pobres filhos sofrerão porque não haverá alimento para saciar
a fome. A humanidade será surpreendida. Dobrai vossos joelhos em oração. Eu sou a Mãe que repete a
mesma canção: Voltai-vos. Voltai-vos. Voltai-vos. Quando o reino for dividido, haverá grande
desordem entre os lideres religiosos. Muitos homens e mulheres de fé caminharão sem direção e
cheios de dúvidas. Não saberão em que lado deverão permanecer. Uma chaga será aberta no
coração da Igreja. Dizei a todos que Deus tem pressa. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Escutai os Meus apelos e testemunhai a todos os que vos digo.
Mensagem nº 3.028 - 18/07/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, ficai com o Senhor. Confiai Nele e
abri vossos corações à Sua graça santificante. Eis os tempos mais dolorosos para os Meus pobres filhos.
Eis o tempo em que a Igreja do Meu Jesus começa a sua caminhada para o calvário. Por culpa
dos maus pastores, muitos se tornarão indiferentes na fé. A Igreja do Meu Jesus andará pelo vale
tenebroso e enfrentará a fúria dos inimigos. O desprezo pelo sagrado conduzirá a Igreja à divisão.
O Senhor vos chama. Não recueis. Acolhei os ensinamentos do Papa. Abraçai a verdade. Não permitais
que o demônio vos afaste do caminho do bem. Depois de toda tribulação, um novo tempo de graça
chegará para a Igreja. Rezai. Quem está com o Senhor será vitorioso. Avante.
Mensagem nº 3.029 - 19/07/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, as vossas dúvidas e incertezas
são interferências do Meu adversário. Tende cuidado. Afastai-vos do pecado e voltai-vos ao Senhor que
vos ama e vos espera de braços abertos. Esforçai-vos para vos converterdes. O vosso tempo é curto e já
não podeis viver longe da graça de Deus. Eu sou a vossa Mãe e quero o vosso bem espiritual. Vim do
céu para conduzir-vos Àquele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Não recueis. Sede fortes e
firmes na fé. Defendei a vossa Igreja. Chegará para Ela o momento de Sua maior provação. A
revolta de muitos consagrados abalará o trono de Pedro. As provas serão frutos de falsidade.
Ficai com a verdade. Não vos afasteis dos ensinamentos do Papa. Coragem. Vós não estais
sozinhos. Deus caminha convosco. Avante.
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Mensagem nº 3.035 - 02/08/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, eis os tempos difíceis para a
humanidade. Esforçai-vos para viverdes na graça do Meu Jesus. Não permitais que o demônio vos
engane. Sede somente de Jesus. Confiai n'Ele e sereis vitoriosos. Vim do céu para conduzir-vos à
conversão. Não recueis. Deus vos chama. Abri vossos corações e aceitai a vontade de Deus para
vossas vidas. Dobrai vossos joelhos em oração. Acolhei com alegria o Evangelho do Meu Jesus. Sede
fiéis à Igreja. A Igreja carregará pesada cruz por causa da grande traição. As portas serão abertas
para os inimigos e a dor será grande para os fiéis. O trono de Pedro será abalado. Eu sou a vossa
Mãe e sofro por aquilo que vossa espera. Voltai-vos depressa. Meu Senhor vos espera de braços
abertos. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.046 - 29/08/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração
em favor da Igreja do Meu Jesus. Aquele que poderá ser Pedro se tornará Judas. Abrirá as portas
aos inimigos e fará sofrer os homens e mulheres de fé. Dizei a todos que Deus tem pressa. Não
fiqueis de braços cruzados. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para conduzir-vos à verdade. Abri vossos
corações e sede dóceis aos Meus apelos. Não vim do céu por brincadeira. O que tendes a fazer não
deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 3.049 - 04/09/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a ação do demônio levará
muitos teólogos a negarem grandes dogmas da Igreja. Causarão divisões na Casa de Deus e o
sofrimento será grande para os homens e mulheres de fé. Peço-vos que não vos afasteis da
verdade. Escutai o verdadeiro Magistério da Igreja. Caminhai pelo caminho que Eu vos apontei. Se
permanecerdes firmes, nada vos afastará da verdade. Eu sou a vossa Mãe e vos chama à conversão
sincera e perfeita. Não cruzeis os braços. Avante. Não recueis.
Mensagem nº 3.052 - 11/09/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração
em favor da Igreja. Um líder religioso se levantará contra a autoridade do Papa e causará grande
divisão na Igreja. As trevas da apostasia cairão sobre a Igreja do Meu Jesus. Não vos afasteis da
verdade. Escutai-Me. Sede fervorosos na vossa fé, pois somente assim podereis alcançar vitória. Não
recueis. Permanecei no amor e testemunhai com alegria o Evangelho do Meu Jesus. Coragem.
Mensagem nº 3.062 - 04/10/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, um rei tomará uma importante
decisão, mas seus súditos causarão grande confusão. Muitos rejeitarão a verdade e haverá
divisão. Sofro por aquilo que vos espera. Dobrai vossos joelhos em oração. Eis os tempos da dolorosa
purificação. Sede fortes e firmes na fé. Os que permanecerem fiéis até o fim serão salvos. Avante. Não
percais a vossa esperança. Conheço cada uma das vossas necessidades e pedirei ao Meu Jesus por
vós. Coragem. Lede todos os dias um trecho do Evangelho. A palavra de Deus vos orienta e vos
transforma. Não recueis.
Mensagem nº 3.066 - 12/10/2008 – em Boquim/SE: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe. Peço-vos que
façais o bem a todos e que em tudo procureis imitar o Meu filho Jesus. Sofro por causa dos vossos
sofrimentos. Sabei que estes são os tempos em que Eu vos anunciei no passado. Estes são os tempos
das grandes tribulações. A humanidade está enferma e é chegado o momento do grande retorno ao
Senhor. Voltai-vos depressa. Não permitais que o demônio vos engane com dúvidas e incertezas. Abri
vossos corações ao Deus da Salvação e da paz. Sede fiéis a Jesus. Acolhei o Evangelho e assumi o
vosso verdadeiro papel de cristãos. Uma grande crise abalará a Igreja do Meu Jesus. Um líder
religioso tropeçará e haverá grande confusão. Na Terra de Santa Cruz haverá choro e
lamentações. Dobrai vossos joelhos em oração. Permanecei firmes no caminho que vos apontei. Não
recueis. Deus vos ama e vos espera de braços abertos. Coragem.
Mensagem nº 3.068 - 18/10/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a Igreja do Meu Jesus será
abalada. A morte estará presente no seio da Igreja e haverá grande divisão. A discórdia levará à
morte. Rezai. Eis o tempo da grande confusão espiritual. Deus tem pressa. Não cruzeis os braços.
Sabei que sem oração não podeis alcançar vitória. Confiai plenamente na Bondade do Senhor e voltaivos a Ele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Abri vossos corações ao Meu chamado. Não posso
fazer-vos crer se continuardes fechados a toda ação de Deus. Eu sou a vossa Mãe. Amo-vos como sois
e quero ajudar-vos. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.083 - 16/11/2008 – em Sento Sé/BA: Queridos filhos, um homem revoltado sairá do
palácio, às pressas, e se unirá aos inimigos. Fará sofrer os fiéis e causará grande divisão. Eis que
virão tempos difíceis para a humanidade. Escutai o que vos digo e permanecei firmes no caminho que
vos apontei. Eu tenho pressa e chamo-vos à conversão urgente. Não recueis. Sede dóceis ao Meu
chamado e Eu vos conduzirei pelo caminho do bem e da santidade. Alegrai-vos todos vós que estais a
escutar-Me, pois vossos nomes já estão inscritos no céu. Dobrai vossos joelhos em oração e sereis
conduzidos à grande vitória. Avante sem medo.
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Mensagem nº 3.093 - 09/12/2008 - Angüera/BA: Queridos filhos, entregai-vos com docilidade nas mãos
do Senhor. Buscai-O sempre para serdes grandes na fé. A humanidade precisa do vosso corajoso
testemunho. Não fiqueis estacionados no pecado. Eis o tempo oportuno para vos converterdes. Eu sou a
vossa Mãe e sei o que vos espera. Sofro por causa dos vossos sofrimentos. Sede fiéis aos Meus apelos.
Acolhei o Evangelho do Meu Jesus para serdes salvos. A fumaça de satanás se espalhou por toda parte
e os Meus pobres filhos se tornaram cegos espiritualmente. Poucos serão aqueles que permanecerão
fiéis a Deus. Rezai. Rezai. Rezai. A Igreja do Meu Jesus beberá o cálice amargo da dor. O trono de
Pedro será abalado e a confusão estará presente em toda parte. Pela graça Misericordiosa do
Senhor, um homem contribuirá para o regresso dos Meus pobres filhos afastados e a verdade
reinará na casa de Deus. Chegará o dia em que no trono de Pedro estará sentado aquele que
mudará para sempre os rumos da Igreja. Não vos afasteis da verdade.
Mensagem nº 3.095 - 16/12/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, abri vossos corações ao amor de
Deus. Deixai que Sua graça Misericordiosa penetre vossas vidas e vos transforme. Deus precisa de
homens e mulheres de coragem para que a todos transmitam Sua mensagem de Salvação. Peço-vos
que façais o bem a todos. Enchei-vos de amor, pois o amor sobrenatural é a maior riqueza que o Senhor
vos oferece. Eu sou a vossa Mãe e conheço vossas necessidades. Não desanimeis. Quando sentirdes o
peso das vossas dificuldades, chamai por Jesus. Ele é o vosso Tudo e sem Ele nada sois e nada podeis
fazer. A humanidade precisa de paz e vós podeis alcançá-la por meio da oração sincera e perfeita. Dizei
a todos que este é o tempo da graça. Chegará o dia em que muitos hão de arrepender-se da vida
transcorrida sem Deus, mas será tarde. A fumaça negra do demônio causará grande cegueira
espiritual em muitos consagrados e a Igreja do Meu Jesus estará dividida. Os fiéis se perderão
sem rumo em meio à grande confusão espiritual que se espalhará pelo mundo. Ficai com o Senhor.
Amai a verdade e escutai os Meus apelos.
Mensagem nº 3.098 - 23/12/2008 – em Maceió-AL: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu
para abençoar-vos e oferecer-vos Meu amor. Sede dóceis e em tudo procurai imitar Meu Filho Jesus.
Deixai que a graça do Senhor vos transforme. Não recueis. Acolhei os Meus apelos e Eu vos conduzirei
a um alto cume de santidade. Encorajai-vos e em toda parte testemunhai as Minhas mensagens.
Conheço vossas necessidades e pedirei ao Meu Jesus por vós. Alegrai-vos porque tendes um lugar
especial em Meu Imaculado Coração. Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade está enferma e
precisa ser curada. Abri vossos corações e sentireis a presença do Meu Jesus em vossas vidas. Não
fiqueis estacionados no pecado. Sois do Senhor e as coisas do mundo não são para vós. A Igreja do
Meu Jesus carregará pesada cruz. Chegará o dia em que haverá dois tronos, mas somente em um
estará o verdadeiro sucessor de Pedro. Será este o tempo da grande confusão espiritual para a
Igreja. Ficai com a verdade. Escutai o que vos digo e permanecei firmes na fé.
Mensagem nº 3.138 – 22/03/2009 - em Maceió/AL: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vós bem
sabeis o quanto uma Mãe ama seus filhos. Peço-vos que sejais fiéis ao Meu chamado e que em toda
parte procureis testemunhar os Meus apelos. Sede corajosos. Deus precisa de vós. Não recueis. A
humanidade contaminou-se com o pecado e os Meus pobres filhos trilham em uma triste cegueira
espiritual. Eu vim para dizer-vos que ainda há chance e todos podem ser salvos. Sede dóceis. Dobrai
vossos joelhos em oração, pois somente assim podeis contribuir para o triunfo definitivo do Meu
Imaculado Coração. Estais atentos. Chegará o dia em que o rei será tirado de seu trono. O reino
estará dividido e em toda parte haverá grande confusão espiritual. Não desanimeis. Ficai com a
verdade e sereis vitoriosos.
Mensagem nº 3.148 - 17/04/2009: Queridos filhos, um rei orgulhoso dividirá a Igreja. Suas ordens
serão obedecidas e o precioso será lançado fora. A grande confusão espiritual está a caminho.
Rezai. Somente pela força da oração podeis vencer o demônio. Ficai com a verdade e acolhei o
Evangelho do Meu Jesus. Quem permanecer fiel até o fim encontrará a salvação. Avante.
Mensagem nº 3.195 - 01/08/2009: Queridos filhos, não há vitória sem cruz. Quando sentirdes o peso das
vossas dificuldades, não desanimeis. Deus está ao vosso lado. Confiai plenamente em Sua Misericórdia
e sereis vitoriosos. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Rogarei ao Meu Filho Jesus por vós.
Nestes tempos difíceis, dobrai vossos joelhos em oração. Enchei-vos do amor do Senhor e em tudo imitai
Meu Filho Jesus. A humanidade afastou-se de Deus e caminha para o abismo da destruição. Ainda
vereis horrores sobre a terra. O vosso Brasil muito sofrerá. Um cisma abalará a fé dos homens.
Amai a verdade e não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Avante sem medo. A vossa
libertação se aproxima. Coragem.
Mensagem nº 3.202 - 18/08/2009: Queridos filhos, confiai plenamente em Jesus, pois somente Ele é a
certeza da vossa vitória. Ele é o vosso Deus para sempre e fora d’Ele jamais o homem poderá ser salvo.
Peço-vos que continueis a rezar. Rezai pela Igreja. Muitos consagrados serão contaminados.
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Negarão os dogmas e se afastarão da verdade. Surgirá um homem, aparentemente cheio de
virtudes, mas na verdade será um enviado do demônio. Enganará a muitos com sua doutrina, mas
encontrará uma grande barreira na força e fidelidade dos Meus devotos e escolhidos. Peço-vos
que mantenhais acesa a chama da vossa fé. Quem permanecer fiel será salvo.
Mensagem nº 3.315 - 04/05/2010: Queridos filhos, a verdadeira Igreja do Meu Jesus será vitoriosa. A
derrota virá para a falsa igreja que penetrou na Igreja do Meu Jesus. Deus separará o joio do trigo.
Chegará o dia em que tudo aquilo que é falso cairá por terra. Deus vai separar-vos da maldade e
aqueles que escutarem o verdadeiro magistério da Igreja hão de experimentar grande vitória. Deus
enviou-Me para anunciar-vos a verdade. As mensagens que vos tenho anunciado aqui são apelos
urgentes de conversão. Os alertas que vos faço são para que todos possam tomar conhecimento e
dobrar os joelhos em oração. Como já disse no passado, somente a força da oração poderá transformar
a humanidade. Dizei a todos que não vim do céu por brincadeira. O que digo deve ser levado a sério.
Abri vossos corações ao Meu chamado e em tudo sede como Jesus. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e
sofro por aquilo que vos espera. Voltai-vos. O vosso Deus ainda vos espera.
Mensagem nº 3.409 - 07/12/2010: Queridos filhos, sois do Senhor e a nada deveis temer. A vossa vitória
está n’Ele que é o vosso Bem absoluto e sabe o que vos é necessário. Abri vossos corações e aprendei
com Jesus que somente os mansos e humildes de coração herdarão o Reino dos céus. Sede dóceis ao
Meu chamado e em tudo imitai Jesus. Caminhais para um futuro de grandes dificuldades. Dias
difíceis virão para os homens e mulheres de fé. Muitos se voltarão contra o sucessor de Pedro e
haverá uma grande crise de fé. Um sucessor de Pedro carregará pesada cruz e verá a morte de
muitos consagrados. Rezai muito pela Igreja. Os que permaneceram firmes na fé serão vitoriosos. Não
temais. Eu sou a vossa Mãe e estou convosco. Avante pelo caminho que vos apontei.

CONFISSÃO
“Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável
do Corpo e do Sangue do Senhor.” (1 Cor. 1, 27)
Mensagem nº 1.878 - 05/04/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Jamais sereis derrotados se, nos
momentos de dificuldades, depositardes toda a vossa confiança e esperança no Meu Filho Jesus. Ele é o
vosso Tudo e somente n’Ele encontrareis respostas as vossas interrogações. Não vos esqueçais que Ele
age sempre para o vosso bem espiritual. É Ele o Cordeiro de Deus que tira todos os vossos pecados
no Sacramento da confissão. Voltai-vos a Ele que vos ama e vos espera de braços abertos. Sois
importantes para a realização dos planos do Senhor. Abri vossos corações ao seu chamado e sereis
grandes na fé. Rezai. Somente rezando compreendereis os desígnios de Deus para vossas vidas. Eu sou
a vossa Mãe. Não recueis. Eis que viveis no tempo da graça. Avante com alegria.
Mensagem nº 1.908 - 15/06/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: viveis agora o tempo da grande
batalha espiritual. Sede fervorosos na vossa fé e não vos afasteis da oração. Rezai. Quando rezais vos
tornais fortes e estando fortes, nenhum mal vos atingirá. Eu sou vossa Mãe e estou ao vosso lado. Não
percais a vossa esperança. Continuai firmes ao encontro do Senhor. Buscai-O na Eucaristia que é
fonte de graça para todos vós. Quando sentirdes o peso do pecado em vossas vidas, aproximaivos do Sacramento da confissão. Coragem. O Senhor está convosco e será sempre a luz do vosso
caminho.
Mensagem nº 1.931 - 06/08/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: valorizai a vida que é o grande
dom de amor que recebestes do Senhor. Fostes criados à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado
contaminou vossos corações e vos afastou do Amor do Senhor. Eis o tempo oportuno para que possais
restaurar a imagem e semelhança que tendes do Criador. Peço-vos que vivais na graça de Deus e que
procureis sempre vos reconciliar com Ele por meio do Sacramento da confissão. Não permitais que
o demônio vos afaste do vosso Deus. Conheço vossas fraquezas e quero dizer-vos que o Senhor está à
espera do vosso retorno e do vosso arrependimento. Tende no Céu um Pai que vos compreende e vos
perdoa facilmente. Fazei vossa parte e Deus fará a Sua. Em toda parte procurai testemunhar o Amor de
Deus aos outros. O vosso próximo sente necessidade do vosso sorriso sincero, do vosso amor e do
vosso testemunho. Sois ricos, pois sois do Senhor. Esforçai-vos para serdes sempre fiéis ao vosso Único
e Verdadeiro Senhor. Avante com coragem e alegria.
Mensagem nº 1.944 - 07/09/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: convido-vos nesta noite a
acolherdes, em vossos corações, os Meus apelos, pois somente assim poderei conduzir-vos ao Meu
Filho Jesus. A humanidade afastou-se de Deus e precisa ser curada pelo amor misericordioso do Senhor.
Peço-vos que vos afasteis do pecado e que vos aproximeis do Sacramento da confissão para
receberdes o perdão de Deus. Rezai. Somente pela oração sereis capazes de compreenderdes os

72

MENSAGENS DE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ
APARIÇÕES EM ANGÜERA – BAHIA – BRASIL
CLASSIFICAÇÃO DE TEMAS DIVERSOS, TRANSMITIDOS DURANTE OS ANOS 2001 A 2010
(Organizado por www.mariamaedaigreja.net)
meus apelos. Eu sou a vossa Mãe e quero ajudar-vos. Sedes dóceis. Abri vossos corações ao Senhor
que vos ama e vos espera de braços abertos.
Mensagem nº 1.964 – em 22/10/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: dobrai vossos joelhos em
oração suplicando a Misericórdia de Deus para a humanidade. Se não tiverdes uma vida de oração sereis
enganados pelo demônio. Não vivais distantes do Senhor. Buscai forças na Eucaristia, no jejum, na
leitura da Palavra de Deus, nos Meus apelos e no Sacramento da confissão. Eu vim do céu para
apontar-vos o Caminho. Não desvieis vossas vidas para o pecado. Vossas vidas são preciosas para o
Senhor e Ele deseja ardentemente a vossa salvação. Coragem. Quando sentirdes o peso das
dificuldades, chamai por Mim. Eu sou a vossa Mãe e desejo socorrer-vos. A humanidade está poluída
pela fumaça de ódio espalhada por satanás. Os homens estão como cegos a guiar outros cegos e não
querem acolher a Luz de Deus que os guiará para a salvação. Rezai muito. Rezai sempre para que os
homens se abram ao Senhor e aceitem a paz.
Mensagem nº 2.022 - 07/03/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, peço-vos que sejais homens e
mulheres de oração para serdes capazes de aceitar os Meus apelos. Convido-vos também a refletirdes
sobre a vossa vida espiritual, pois somente assim sereis capazes de acolherdes a graça de Deus em
vossos corações. Viveis agora no tempo oportuno para vos converterdes. Fazei um exame de
consciência e recordai vossos pecados para melhor poder confessá-los. Muitas vezes o pecado
acumulado em vossos corações cria profundas raízes e não sois capazes de arrancá-lo. Repitovos que a graça de Deus vos ajudará a vos arrependerdes e assumirdes vosso verdadeiro papel
de cristãos. Reconciliai-vos com o Senhor por meio do Sacramento da confissão. Não fiqueis
afastados da confissão. A confissão é o melhor remédio para vossos males espirituais. Rezai. A
oração sincera e perfeita vos fará grandes na fé. Coragem. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.045 - 30/04/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, rezai. Rezai muito. Sem oração
não tereis forças para suportardes o peso das vossas provações. A humanidade caminha para um
grande abismo e é chegado o momento de vos converterdes ao Senhor. Eu sou a vossa Mãe e sofro por
causa dos vossos sofrimentos. Arrependei-vos com sinceridade dos vossos pecados e reconciliaivos com Deus por meio da confissão. Valorizai os tesouros que o Senhor vos deixou. Os
Sacramentos são os canais da ação salvadora de Deus. Abraçai-os com alegria para serdes
salvos.
Mensagem nº 2.076 - 09/07/2002 - Angüera/BA: Queridos filhos, rezai. Somente rezando a humanidade
voltará a ter paz. Viveis no tempo pior que do dilúvio e é chegado o momento de vos converterdes e
abrirdes vossos corações Àquele que é o vosso Tudo. Não fiqueis no pecado. Buscai a graça do
Senhor para vossas vidas através do Sacramento da confissão. Se não vos arrependerdes e não
voltardes a Deus jamais sereis salvos. Não quero que nenhum dos Meus filhos se perca. Eu sou a
vossa Mãe e vos quero Comigo no Céu. Convertei-vos depressa.
Mensagem nº 2.127 - 07/11/2002 – em Angüera/BA; Queridos filhos, peço-vos que sejais homens e
mulheres de oração, pois somente por meio da oração sincera e perfeita a humanidade encontrará a
verdadeira paz. Estais atentos. Nestes dias aproximai-vos do confessionário e da Eucaristia
buscando forças no Senhor. O demônio deseja destruir os Meus planos e vós podeis impedi-lo por
meio da oração. Não cruzeis os braços. Eis o tempo que vos anunciei no passado. O tempo das grandes
confusões espirituais chegou. Coragem. Vós não estais sozinhos. Eu estou convosco.
Mensagem nº 2.139 - 05/12/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, escutai com atenção o que eu vos
digo. Não quero forçar-vos a nada, pois tendes liberdade. Eu sou a vossa Mãe e desejo ardentemente
cuidar da vossa espiritualidade, estai atentos para não serdes enganados pelo demônio. Tende
cuidado para não serdes levados a uma falsa conversão. Vigiai e continuai firmes na oração.
Aproximai-vos dos Sacramentos que são os canais da ação salvadora de Deus. Sede sinceros em
vossos atos. Eis que viveis o tempo da grande batalha espiritual. Sede somente do Senhor. Cuidado.
Não permitais que o mal se apodere de vós. Avante com alegria.
Mensagem nº 2.153 – 07/01/2003: Queridos filhos, voltai-vos depressa. Não fiqueis estacionados no
pecado, mas abraçai a graça do Senhor para serdes grandes na fé. Convido-vos também a rezardes com
mais fervor, pois somente rezando a humanidade encontrará o caminho da paz. Não quero obrigar-vos,
mas o que digo deve ser levado a sério. A humanidade contaminou-se com o pecado e precisa ser
curada. Arrependei-vos e reconciliai-vos com Deus. Aproximai-vos do Sacramento da confissão para
receberdes o perdão de Deus e sereis transformados. Meu Filho Jesus vos ama e vos espera com
imenso amor de Pai. Não recueis. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Coragem. Vós sois
do senhor e Ele está muito perto de vós.
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Mensagem nº 2.160 – 23/01/2003: Queridos filhos, afastai-vos do pecado e buscai Jesus no
Sacramento da Reconciliação. O pecado contaminou a humanidade e os Meus pobres filhos
precisam ser curados. Convido-vos a vos decidirdes por Deus e a lutardes contra as tentações do
demônio. Sede forte. Rezai. Quando estais afastados da oração correis o risco de cair no pecado. Sois
somente do Senhor. Confiai Nele e esperai Nele com inteira confiança, pois Ele não abandona nenhum
dos Seus filhos. Eu espero o vosso retorno. Não fiqueis de braços cruzados.
Mensagem nº 2.244 – 06/08/2003: Queridos filhos, afastai-vos definitivamente do pecado e voltai-vos
Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Vivei na graça do Senhor. Não permitais que as coisas
impuras manchem a vossa alma e vos distancie do vosso Criador. Arrependei-vos e reconciliai-vos
com Deus. Aproximai-vos do Sacramento da confissão e buscai a Misericórdia de Deus para
serdes salvos. Rezai. Jamais podeis compreender o que vos digo se não vos abrirdes à oração. Eu sou
a vossa Mãe e desejo a vossa conversão. Não recueis. O Senhor vos espera de braços abertos.
Mensagem nº 2.282 – 04/11/2003: Queridos filhos, libertai-vos verdadeiramente do pecado e abraçai a
graça santificante de Deus para serdes salvos. Não permitais que o demônio vos escravize e vos
conduza ao seu reino de trevas. Sois do Senhor e Ele deseja perdoar-vos. Arrependei-vos com
sinceridade. Aproximai-vos do Sacramento da confissão para receberdes a graça da Misericórdia
do Senhor. Rezai. Quando estais afastados da oração o demônio se aproxima de vós para tentar-vos.
Sede forte. Sede corajosos e dizei não ao pecado. Eu sou a vossa Mãe e desejo a vossa conversão e
salvação. Avante pelo caminho que vos tenho indicado.
Mensagem nº 2.315 – 20/01/2004: Queridos filhos, convido-vos a assumirdes o compromisso de
verdadeiros filhos de Deus e a lutardes contra o demônio. Peço-vos que vos afasteis do pecado e que
busqueis a Misericórdia do Senhor no Sacramento da confissão. Se os homens se reconciliassem
com Deus a humanidade seria curada espiritualmente. Entregai-vos ao Senhor com inteira
confiança e acreditai firmemente em Seu poder para serdes salvos.
Mensagem nº 2.330 – 24/02/2004: Queridos filhos, arrependei-vos com sinceridade dos vossos pecados
e voltai-vos ao Senhor que é rico em Misericórdia. Não fiqueis estacionados no pecado, mas libertaivos verdadeiramente. Buscai a graça do Senhor no Sacramento da confissão e sereis
transformados. Rezai muito e fazei penitência em reparação aos pecados cometidos contra o
Coração do Meu Filho Jesus. Não vos deixeis contaminar pelo demônio. Sois inteiramente do Senhor e
somente a Ele deveis servir. Sede fortes e corajosos na fé. A humanidade precisa do vosso testemunho
sincero e corajoso. Não recueis. Deus espera de vós grandes coisas.
Mensagem nº 2.356 – 24/04/2004: Queridos filhos, avante sem medo. Deus caminha convosco. Desejo
que sejais bons uns para com os outros e que em toda parte procureis testemunhar que sois de Cristo.
Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Afastai-vos definitivamente do pecado e
buscai a Misericórdia de Deus no Sacramento da confissão. Não vos esqueçais: o arrependimento
é o primeiro passo a ser dado no caminho da conversão. Sede fortes e formes na missão que o
Senhor vos confiou. Alimentai-vos da Eucaristia e jamais sentireis o peso da derrota. Não temais. Eu
sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado.
Mensagem nº 2.361 – 07/05/2004: Queridos filhos, permanecei firmes no caminho que vos tenho
indicado e sereis conduzidos para a graça do Meu Filho Jesus. Esforçai-vos para vos converterdes.
Arrependei-vos sinceramente dos vossos pecados e buscai, por meio da Confissão, a
Misericórdia de Deus para vós. Sede corajosos. Eu preciso do vosso testemunho. A humanidade
necessita de homens e mulheres que testemunhem Jesus com a própria vida. Rezai. A oração é a vossa
grande arma de defesa. Não recueis.
Mensagem nº 2.379 – 17/06/2004: Queridos filhos, aproximai-vos do Sacramento da confissão para
receberdes o perdão de Deus e para poderdes receber Jesus na Eucaristia. Sabei que a Eucaristia
é o Sacramento da vitória e por meio deste Sacramento podeis vencer as tentações do demônio.
Dobrai vossos joelhos em oração a fim de compreender o profundo amor de Deus por vós. Abri vossos
corações ao Meu chamado, pois desejo conduzir-vos à verdadeira conversão. Sede corajosos. Eu estou
ao vosso lado.
Mensagem nº 2.390 – 13/07/2004: Queridos filhos, voltai-vos ao Senhor que vos ama e vos espera de
braços abertos. Afastai-vos do pecado, pois o pecado cega espiritualmente e destrói vossas conquistas
espirituais. Sois do Senhor e somente a Ele deveis servir. Não permitais que o demônio vos engane.
Peço-vos que vos afasteis de tudo aquilo que vos distancia de Deus. Aproximai-vos da Confissão para
receberdes o perdão de Deus. Não recueis. Eu estou convosco.
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Mensagem nº 2.463 – 31/12/2004: Queridos filhos, afastai-vos do egoísmo e fugi do pecado para não
serdes enganados pelo demônio. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para chamar-vos à santidade.
Dizei sim ao chamado do Senhor e buscai na Eucaristia o sustentáculo para a vossa caminhada
na fé. Sabei que sem a graça do Meu Filho Jesus nada podeis fazer. Sede mansos e humildes de
coração. Aproximai-vos do Sacramento da confissão para receberdes a Misericórdia do Meu
Jesus. A humanidade está enferma por causa do pecado e é chegado o momento do grande retorno.
Não cruzeis os braços. Deus tem pressa e já não há mais tempo a perder. Voltai-vos depressa. O que
vos digo deve ser levado à sério. Avante.
Mensagem nº 2.539 – 24/06/2005: Queridos filhos, voltai-vos ao Senhor. Somente n’Ele está a vossa
plena felicidade. Arrependei-vos dos vossos pecados e reconciliai-vos com o Senhor por meio do
Sacramento da confissão. Na Eucaristia está a vossa força. Preparai-vos e recebei o Precioso
Alimento. O sol do meio dia será mais valorizado do que o sol do entardecer. Um pássaro do palácio
fará morada em outro ninho. Pássaro perigoso do país dos reis; terra de pecados. Escutai com atenção o
que vos digo. Rezai sempre e rezai muito É bom rezar pelo Papa Bento XVI. A pedra da pedra será
quebrada.
Mensagem nº 2.547 – 12/07/2005: Queridos filhos, buscai força na Eucaristia e na Palavra de Deus.
Não fiqueis estacionados no pecado. Voltai-vos ao Senhor por meio do Sacramento da confissão.
Eis os tempos das grandes tribulações para a humanidade. Dobrai vossos joelhos em oração para serdes
vitoriosos. O terror chegará a uma grande cidade por meio da água. O que os homens farão para saciar a
sede? Muitos inocentes morrerão. Ó homens, arrependei-vos das vossas maldades. Sereis apanhados
no deserto.
Mensagem nº 2.701 - 01/07/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a vossa vitória está no Senhor.
Aproximai-vos do Meu Jesus para serdes curados dos vossos males físicos e espirituais. Buscai a graça
de Deus no Sacramento da confissão e em toda parte testemunhai que sois do Senhor. A
humanidade beberá o cálice amargo do sofrimento. As placas continentais serão abaladas com o grande
sismo, o qual nunca houve desde os tempos de Adão. Rezai. Mudai de vida e Deus vos salvará.
Mensagem nº 2.711 - 25/07/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu
para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Permanecei firmes no caminho da fé, da perseverança e da
humildade. Aproximai-vos do Sacramento da confissão e reconciliai-vos com Deus. A humanidade
precisa ser curada e vós não podeis viver no pecado. A morte passará pela Aquitânia e os Meus pobres
filhos viverão momentos de grandes dificuldades. Rezai. A vossa vitória está no Senhor.
Mensagem nº 2.724 - 24/08/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, reconciliai-vos com Deus por
meio do Sacramento da confissão e sereis capazes de testemunhar a vossa fé àqueles que vivem
nas trevas da ignorância (religiosa). O Senhor vos espera de braços abertos e quer dar-vos a graça.
Não recueis. Avante ao encontro d’Aquele que é o vosso único Salvador. A humanidade carregará
pesada cruz. Ainda vereis horrores sobre a terra. Muitas regiões hoje habitadas se tornarão desertas.
Onde está Socotra? Eis a dolorosa pergunta que os homens farão. Eu sou a vossa Mãe e sofro por
aquilo que vem para vós. Dobrai vossos joelhos em oração. Somente Deus poderá salvar-vos. Confiai em
Seu poder. Somente Ele vos dará a vitória.
Mensagem nº 2.737 - 23/09/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu vos amo como sois. Peço-vos
que mantenhais acesa a chama da fé e que em toda parte procureis testemunhar que sois unicamente de
Cristo. A humanidade precisa ser curada pelo Amor Misericordioso do Senhor. Não vivais em pecado.
Reconciliai-vos com Deus por meio do Sacramento da confissão e dedicai parte do vosso tempo à
oração. Sofro por causa dos vossos pecados. Os que estão à margem do Reno gritarão por socorro.
Cuidai da vossa vida espiritual e sede honestos em vosso atos. Coragem. Eu pedirei ao Meu Jesus por
vós. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.989 - 26/04/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, chegará o dia em que o opositor
espalhará seus erros sobre a terra e haverá grande desprezo aos bons costumes. A Igreja viverá
momentos de grandes perseguições e carregará pesada cruz. Por um determinado período a Igreja
andará sem Pedro, mas o Meu Jesus será fiel à sua promessa. Coragem. Eu estarei ao vosso lado.
Peço-vos que não vos afasteis da oração. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Voltai-vos
ao Senhor. Aproximai-vos do Sacramento da confissão e sereis curados espiritualmente. Vivei na
graça do Senhor. Não vos contamineis com as coisas do mundo. Sois do Senhor. Somente a Ele deveis
seguir e servir. Os homens sábios farão grandes descobertas. Do universo virá a força que iluminará a
terra. Dobrai vossos joelhos em oração. Repito: rezai, rezai, rezai.
Mensagem nº 3.085 - 22/11/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, amai a verdade e testemunhai em
toda parte que sois unicamente do Senhor. Acolhei o evangelho do Meu Jesus e aproximai-vos do
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Sacramento da confissão. Se os homens se reconciliassem com Deus por meio do Sacramento da
confissão, a humanidade seria curada espiritualmente. Permanecei fiéis à Igreja do Meu Jesus.
Depois do calvário a Igreja ressurgirá vitoriosa. Os inimigos farão grandes estragos espirituais, mas por
fim a vitória será do Senhor. Ficai com a Igreja. Eu sou a vossa Mãe e quero ajudar-vos. Abri vossos
corações ao Meu chamado e Eu vos conduzirei por caminho seguro. Avante sem medo. Eu estou
sempre convosco.
Mensagem nº 3.281 - 17/02/2010: Queridos filhos, a Terra de Santa Cruz viverá momentos difíceis.
Sofro por aquilo que vos espera. Não vos afasteis da oração. Voltai-vos ao Meu Filho Jesus por
meio dos Sacramentos. Neste tempo oportuno para a vossa conversão, não recueis, mas buscai
força na Eucaristia e nas Palavras do Meu Jesus. Estai atentos. Escutai o que vos digo. Chegará o dia
em que o leão furioso deitará aos pés do dragão. A união das feras trará grande sofrimento para os Meus
pobres filhos. Rezai. Rezai. Rezai. Dizei a todos que Deus tem pressa e já não há mais tempo a perder.
Avante pelo caminho que vos apontei.
Mensagem nº 3.285 - 27/02/2010: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe dolorosa. Sofro por causa dos
vossos sofrimentos. Peço-vos que sejais sempre do Senhor. Não vos deixeis contaminar. Dobrai vossos
joelhos em oração. Somente rezando podeis encontrar forças para a vossa caminhada. A humanidade
vive afastada e é chegado o momento do vosso retorno. Abri vossos corações ao amor do Senhor.
Quando sentirdes o peso das vossas dificuldades, chamai por Jesus. Ele é o vosso grande amigo.
Aproximai-vos do Sacramento da confissão e da Eucaristia. Eis o tempo oportuno para vossa
conversão. Chegaram os tempos que Eu vos anunciei no passado. Sede fortes. A morte passará pela
Espanha. Costa Rica viverá momentos de angústia. Um gigante adormecido levará sofrimento e
morte à África. Voltai-vos ao Senhor. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 3.329 - 08/06/2010: Queridos filhos, Eu estou muito perto de vós embora não Me vejais.
Abri vossos corações, pois somente assim podeis sentir a Minha presença em vossas vidas. Eu vos amo
como sois e peço-vos que façais a vontade do Meu Filho Jesus. Voltai-vos a Ele por meio dos
Sacramentos da confissão e da Eucaristia. Não permitais que o demônio vos afaste do caminho da
verdade. O demônio continuará criando falsos sinais. Tende cuidado com as armadilhas do demônio.
Deus vos dará grandes sinais e estes não serão apenas para chamar a vossa atenção, mas para mudar
vossas vidas. Os falsos sinais atraem multidões, mas não convertem. Estai atentos. Deus quer falar-vos.
Abri vossos corações e escutai Sua voz. Sois chamados a ser em tudo semelhantes ao Meu Filho Jesus.
Dobrai vossos joelhos em oração. Eu preciso de vós. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Avante sem medo. Chegará o dia em que um fato grandioso se dará em uma casa religiosa das irmãs
carmelitas. Diante de um Bispo e três sacerdotes uma imagem chorará. Será o primeiro e único milagre
ocorrido em vosso Brasil. O fenômeno repetirá treze vezes e será motivo de conversão para muitos filhos
afastados. Ficai atentos. Os sinais de Deus não podem ser desprezados. Eu vim do céu para anunciarvos a verdade. Afastai-vos de toda mentira e enganação e voltai-vos ao Senhor que vos ama e vos
perdoa.
Mensagem nº 3.343 - 10/07/2010: Queridos filhos, sofro por aquilo que vem para vós. As águas se
levantarão com grande fúria e causarão grande destruição. A Terra de Santa Cruz beberá o cálice
amargo do sofrimento. Dobrai vossos joelhos em oração. Sede fiéis ao Senhor e em tudo testemunhai
que sois de Cristo. Quando sentirdes o peso da cruz, chamai por Meu filho Jesus. Ele é o vosso Grande
amigo e estará sempre perto de vós. Voltai-vos a Ele que vos ama e vos chama. Não fiqueis
estacionados. Reconciliai-vos com Deus por meio do Sacramento da confissão. Buscai Jesus na
Eucaristia e sereis grandes na fé. Não vos deixeis enganar pelo demônio. Sois do Senhor e somente a
Ele deveis seguir e servir. Avante.

EUCARISTIA
“Quem come a Minha carne e bebe o Meu Sangue permanece em Mim e Eu nele.” (Jo. 6, 56)
Mensagem nº 1.908 - 15/06/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: viveis agora o tempo da grande
batalha espiritual. Sede fervorosos na vossa fé e não vos afasteis da oração. Rezai. Quando rezais vos
tornais fortes e estando fortes, nenhum mal vos atingirá. Eu sou vossa Mãe e estou ao vosso lado. Não
percais a vossa esperança. Continuai firmes ao encontro do Senhor. Buscai-O na Eucaristia que é
fonte de graça para todos vós. Quando sentirdes o peso do pecado em vossas vidas, aproximai-vos do
Sacramento da confissão. Coragem. O Senhor está convosco e será sempre a luz do vosso caminho.
Mensagem nº 1.916 - 02/07/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: convido-vos hoje a rezardes muito
pela paz do mundo e pela conversão de todos os homens. Rezai também em reparação aos pecados
cometidos contra o Sagrado Coração do Meu Filho Jesus. Peço-vos que façais o bem a todos e que
tenhais sempre presente em vossos corações o amor do Senhor. Adorai o Senhor que está presente
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em todos os tabernáculos da terra. Não vos esqueçais que a vossa vitória está em Jesus. Buscai
força na Eucaristia e na palavra do Meu Filho Jesus. Se vos abrirdes ao chamado do Senhor, a vossa
vida será repleta de bênçãos e graças. Avante sem medo.
Mensagem nº 1.927 - 28/07/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Cristo é a vossa esperança.
Somente n’Ele está a salvação dos homens e fora dele não há outro que possa salvar-vos. Peço-vos que
vivais com alegria o Evangelho do Meu Jesus e que em toda parte procureis testemunhar as maravilhas
de Deus em vossas vidas. Sois o povo eleito do Senhor e Ele vos ama. Afastai-vos do pecado e voltaivos ao Senhor por meio de uma conversão sincera. Peço-vos também que participeis da Santa Missa
com devoção e respeito. Caminhai ao encontro do Meu Jesus que vos espera na Eucaristia.
Comportai-vos como verdadeiros filhos de Deus e sedes sempre exemplo para os outros. Abri vossos
corações ao meu chamado à conversão, ao arrependimento e à oração. Se viverdes os meus apelos
sereis salvos.
Mensagem nº 1.964 - 22/10/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: dobrai vossos joelhos em oração
suplicando a Misericórdia de Deus para a humanidade. Se não tiverdes uma vida de oração sereis
enganados pelo demônio. Não vivais distantes do Senhor. Buscai forças na Eucaristia, no jejum, na
leitura da Palavra de Deus, nos Meus apelos e no sacramento da Confissão. Eu vim do céu para
apontar-vos o Caminho. Não desvieis vossas vidas para o pecado. Vossas vidas são preciosas para o
Senhor e Ele deseja ardentemente a vossa salvação. Coragem. Quando sentirdes o peso das
dificuldades, chamai por Mim. Eu sou a vossa Mãe e desejo socorrer-vos. A humanidade está poluída
pela fumaça de ódio espalhada por satanás. Os homens estão como cegos a guiar outros cegos e não
querem acolher a Luz de Deus que os guiará para a salvação. Rezai muito. Rezai sempre para que os
homens se abram ao Senhor e aceitem a paz.
Mensagem nº 2.008 - 02/02/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, buscai forças em Jesus que é o
vosso bem absoluto e vos conhece pelo nome. Aproximai-vos da Eucaristia que é fonte de graça
para todos vós. Vossa vitória está no Senhor. Buscai-O sempre para serdes salvos. Não quero
obrigar-vos, mas sedes dóceis ao Meu chamado. Permanecei firmes na oração, pois sem oração a vida
cristã perde seu valor e eficácia. Sedes construtores de paz e amor. Em toda parte dai testemunho que
sois verdadeiramente de Cristo. A humanidade perdeu a paz porque os homens se afastaram do Criador.
Voltai-vos depressa. O Senhor vos espera de braços abertos.
Mensagem nº 2.026 - 16/03/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, confiai plenamente no Senhor e
sereis vitoriosos. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Acreditai no poder do Senhor e vereis que
tudo será transformado. Rezai. Somente rezando compreendereis os planos de Deus para vós. Eu venho
do Céu para oferecer-vos a possibilidade do retorno ao Deus da Salvação e da Paz. Abraçai com
coragem a vossa missão. Sois chamados um por um pelo Pai, no Filho, por meio do Espírito Santo. Não
recueis. O mundo de hoje precisa do vosso testemunho público e corajoso. Avante sem medo. Vós não
estais sozinhos. Buscai forças na Eucaristia e jamais sereis confundidos pelo demônio. Sedes
firmes e fortes na fé.
Mensagem nº 2.048 - 07/05/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, convido-vos nesta noite à oração
e à escuta da Palavra de Deus. O Senhor vos confiou uma nobre missão e para cumpri-la com fidelidade
deveis estar preparados como um soldado que parte para a batalha. A arma que vos ofereço é o Santo
Evangelho. Lede todos dias a Palavra de Jesus e vivei amorosamente o que Ele diz. Conscientizai-vos
que a vossa luta é contra o inimigo. Vós não estais conscientes de como o inimigo agirá, mas ele sabe
onde está a vossa maior fraqueza. Ficai sempre com o Senhor. Buscai-O na Eucaristia e tereis
forças para combater o demônio. Estais atentos. Confiai no Senhor. Ele é o vosso sustentáculo e
a certeza da vossa vitória. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.127 - 07/11/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, peço-vos que sejais homens e
mulheres de oração, pois somente por meio da oração sincera e perfeita a humanidade encontrará a
verdadeira paz. Estais atentos. Nestes dias aproximai-vos do confessionário e da Eucaristia
buscando forças no Senhor. O demônio deseja destruir os Meus planos e vós podeis impedi-lo por
meio da oração. Não cruzeis os braços. Eis o tempo que vos anunciei no passado. O tempo das
grandes confusões espirituais chegou. Coragem. Vós não estais sozinhos. Eu estou convosco.
Mensagem nº 2.139 - 05/12/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, escutai com atenção o que eu vos
digo. Não quero forçar-vos a nada, pois tendes liberdade. Eu sou a vossa Mãe e desejo ardentemente
cuidar da vossa espiritualidade, estai atentos para não serdes enganados pelo demônio. Tende
cuidado para não serdes levados a uma falsa conversão. Vigiai e continuai firmes na oração.
Aproximai-vos dos Sacramentos que são os canais da ação salvadora de Deus. Sede sinceros em
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vossos atos. Eis que viveis o tempo da grande batalha espiritual. Sede somente do Senhor. Cuidado.
Não permitais que o mal se apodere de vós. Avante com alegria.
Mensagem nº 2.144 - 17/12/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, o pecado contaminou a
humanidade e os Meus pobres filhos vivem como cegos a guiar outros cegos. Eis o tempo oportuno para
vos reconciliardes com Deus. Viveis no tempo em que a criatura é mais valorizada que o próprio Criador.
Ò homens para onde caminhais? Qual será o vosso fim se viveis afastados de Deus? Escutai-Me. Eu vim
do Céu para socorrer-vos. Intensificai vossas orações e vereis que as coisas deste mundo não são para
vós. Alimentai-vos com a palavra de Deus. Aproximai-vos de Jesus que vem a vós na Eucaristia e
sereis curados dos vossos males físicos e espirituais. Tende confiança, fé e esperança. Quando tudo
parecer perdido o Senhor vos concederá a grande vitória. Abri vossos corações e aceitai a vontade de
Deus para vossas vidas. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.155 – 11/01/2003: Queridos filhos, sede fortes nas tentações. Buscai forças na
Eucaristia e na Palavra de Deus para poderdes vencer o demônio. Eu quero ajudar-vos, mas vós não
podeis ficar de braços cruzados. Quando vos sentirdes sem ânimo para a oração, chamai por Jesus; Ele
é a vossa força e sem Ele nada podeis fazer. Não fiqueis no pecado. Arrependei-vos para viverdes na
graça de Deus. Peço-vos que vivais as Minhas mensagens. O que vos falo é a vontade de Deus para
vossas vidas. Não cruzeis os braços. Encorajai-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de filhos de Deus.
Avante sem medo.
Mensagem nº 2.163 – 30/01/2003: Queridos filhos, buscai o Senhor com alegria, pois Ele vos espera de
braços abertos. Estais atentos. Abri vossos corações e sereis capazes de aceitar o Amor de Deus em
vossas vidas. A vossa vida aqui na Terra é na verdade um contínuo suceder-se de encontros com
Meu Filho Jesus. Não vos esqueçais que Ele vem a vós na Eucaristia e nos outros sacramentos
que são os canais de Sua ação salvadora. Vós podeis encontrá-Lo em Seus ministros e na pessoa
dos mais fracos e abandonados. Não percais a grande oportunidade que Meu Filho vos concede.
Abraçai a missão que recebestes e não vos esqueçais: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Peçovos humildemente que sejais homens e mulheres de oração. A oração é o sustentáculo para a vossa
caminhada espiritual. A oração é tão importante que com ela o pobre torna-se rico e sem ela o rico tornase pobre. Não recueis. Continuai a percorrer o caminho que vos indiquei e o Senhor vos recompensará
generosamente. Coragem. Eu vos amo e estou ao vosso lado.
Mensagem nº 2.223 – 19/06/2003: Queridos filhos, sabei todos vós que somente em Jesus tereis força e
coragem para a vossa missão. Abri vossos corações à Sua graça e voltai-vos a Ele que vos espera de
braços abertos. Quando vos sentirdes fracos, chamai por Jesus. Ele é o vosso tudo e somente nele está
a vossa verdadeira felicidade. Nestes tempos difíceis, deveis alimentar-vos da Eucaristia. A
Eucaristia é a certeza da vossa vitória. Se vos alimentardes da Eucaristia e viverdes sempre na
graça de Deus, sereis salvos. Peço-vos também que continuais a rezar. Sem oração jamais sereis
capazes de compreender o Amor de Deus por vós. Não recueis.
Mensagem nº 2.265 – 26/09/2003: Queridos filhos, enchei-vos do amor de Deus e buscai forças na
Eucaristia. Meu Filho, Jesus Cristo, deseja o vosso retorno à Sua graça misericordiosa. Não vivais
afastados. Sabei que Jesus está de braços abertos à vossa espera. Não percais a coragem. A vossa
vitória está no Senhor. Confiai n’Ele e sereis vitoriosos.
Mensagem nº 2.272 – 11/10/2003: Queridos filhos, não vos aflijais. Tende ilimitada confiança no Senhor
e sereis renovados e transformados. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos é necessário. Não temais.
Confiai em Minha maternal proteção e tudo acabará bem para vós. Quando vos sentirdes fracos, buscai
forças em Jesus. Ele é o vosso Tudo e sem Ele nada sois e nada podeis fazer. Peço-vos que continueis
a rezar. Assim como as plantas precisam da chuva para crescer, vós precisais de oração para crescer na
fé. Aproximai-vos de Jesus. Ele vem a vós na Eucaristia para ser o vosso Precioso Alimento. Quem
O recebe na Eucaristia recebe o maior tesouro para a vida espiritual. Abri vossos corações ao Amor
do Senhor e vereis novos céus e novas terras. Não desanimeis. Coragem. Nada está perdido.
Mensagem nº 2.287 – 15/11/2003: Queridos filhos, buscai forças na oração e na Eucaristia para
poderdes suportar o peso das provações que já estão a caminho. Não desanimeis. Quando tudo
parecer perdido surgirá para vós uma grande vitória. Não percais a vossa esperança. Acreditai
firmemente na Bondade do Senhor e o amanhã será melhor. Tende confiança em Minha maternal
proteção. Eu conheço cada um de vós e sei o que vos é necessário. Alegrai-vos porque vossos nomes já
estão em Meu Imaculado Coração. Coragem. Eu pedirei ao Meu Filho Jesus por cada um de vós.
Permanecei firmes no caminho que vos tenho indicado e sereis conduzidos à santidade.
Mensagem nº 2.294 – 01/12/2003: Queridos filhos, aproximai-vos de Jesus e entregai a Ele a vossa
própria existência. Adorai o Meu Filho Jesus presente em todos os tabernáculos da terra. Meu Filho
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está no meio de vós. Buscai-O sempre, pois Ele vos espera de braços abertos. Se soubésseis o
quanto Ele vos ama, choraríeis de alegria. A humanidade precisa de paz e Eu vim do céu para oferecervos a verdadeira paz. Meu Jesus deseja ardentemente enriquecer-vos com Sua Divina presença. Abri
vossos corações e sereis salvos. Rezai. Somente rezando compreendereis os Meus apelos. Continuai
firmes no caminho que vos apontei. Não permitais que nada ou ninguém vos afaste do Senhor. Eu quero
ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Convertei-vos, pois de vossa conversão
dependem muitas coisas. Não temais. Segui-Me pelo caminho da oração e da verdadeira entrega nas
mãos do Senhor.
Mensagem nº 2.308 – 03/01/2004: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe. Peço-vos que sejais honestos
em vossos atos e que vos afasteis das coisas mundanas, pois as coisas do mundo não são para os
servos de Deus. Não tenhais medo. Eu estou ao vosso lado. Conheço cada um de vós pelo nome e sei o
que vos é necessário. Peço-vos que vos esforceis para serdes homens e mulheres de oração. Se
viverdes sem oração sereis enganados pelo demônio. Sois do Senhor. Fugi do pecado e abraçai a graça
do Senhor. Eu desejo cuidar de vós. Entregai-vos a Mim e Eu vos conduzirei por caminho seguro. Não
desanimeis. Jamais vos deixarei sozinhos. Sabei que Jesus vos espera. Buscai-O sempre na
Eucaristia, pois Ele vem a vós para ser a vossa força nos momentos de vossas fraquezas. Jesus é
a vossa alegria e a certeza da vossa vitória. Não vos aflijais com vossos problemas. Consagrai-vos a
Mim. Entregai tudo a Mim e Eu vos darei a graça da vitória. Se estiverdes demasiadamente preocupados
com o vosso futuro quero dizer-vos que vossa vida está nas mãos do Senhor. Coragem. Não percais a
vossa confiança.
Mensagem nº 2.310 – 08/01/2004: Queridos filhos, sede fortes nas tentações. Vós sois do Senhor e
não podeis permitir que o demônio vos escravize. Vós podeis vencê-lo pela força da oração e com
a Eucaristia. Eu sou a vossa Mãe e desejo conduzir-vos à conversão. Sede mansos e humildes de
coração. Acolhei os Meus apelos e sereis transformados e guiados para a santidade. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.311 – 10/01/2004: Queridos filhos, confiai no Senhor e abri vossos corações ao Seu
convite à conversão. Aceitai a vontade de Deus para vossas vidas e sereis transformados. Eu sou a
vossa Mãe e quero ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Eu quero conduzir-vos
Àquele que é o vosso único Caminho, Verdade e Vida. Desejo que as famílias se unam em oração e que
meditem os Meus apelos, pois desejo enriquecer-vos e fazer-vos homens e mulheres de fé. Entregaivos a Mim por meio da vossa consagração ao Meu Imaculado Coração e aproximai-vos da
Eucaristia, pois somente assim sereis capazes de compreender o que vos digo. Coragem. Não
desanimeis. Eu pedirei a Jesus por vós. Avante com fé e esperança.
Mensagem nº 2.319 – 29/01/2004: Queridos filhos, convido-vos a buscardes forças na Eucaristia e
que procureis testemunhar o amor de Deus onde quer que estejais. Sede exemplo para todos,
pois o vosso sincero testemunho contribuirá para a salvação dos Meus pobres filhos afastados.
Não vos esqueçais: o vosso compromisso é com o Senhor. Antes e acima de tudo a vontade de Deus.
Mensagem nº 2.321 – 03/02/2004: Queridos filhos, peço-vos que vivais voltados para o Senhor e que
procureis ser dóceis ao Meu chamado. Sabei que estes são os tempos das grandes dificuldades que vos
anunciei no passado. Sede corajosos. Confiai no Senhor e esperai n’Ele que é rico em Misericórdia.
Rezai. Quando estais afastados da oração o demônio se aproxima de vós para tentar-vos. Buscai forças
na Eucaristia, pois somente assim sereis capazes de suportar o peso da vossa cruz. Não
desanimeis. Eu vos amo e estou convosco.
Mensagem nº 2.342 – 23/03/2004: Queridos filhos, amai a verdade e acolhei alegremente os Meus
apelos, pois somente assim podeis contribuir para o triunfo do Meu Imaculado Coração. Sede corajosos e
dizei a todos que este é o tempo do grande retorno. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Rezai. A oração é o vosso escudo contra os ataques do demônio. Alimentai-vos também da Eucaristia
para serdes vitoriosos.
Mensagem nº 2.347 – 03/04/2004: Queridos filhos, peço-vos que intensifiqueis vossas orações e
sacrifícios em favor da paz do mundo e da conversão dos pecadores. Nestes tempos difíceis
aproximai-vos da Eucaristia, pois somente em Jesus encontrareis força para o grande combate
espiritual. Sabei que desejo a vossa conversão o mais rápido possível. Vós tende liberdade, mas é
preciso que acima de tudo deva estar a vontade de Deus. Quando vos abrirdes a Deus, Ele transformará
vossos corações e sereis homens e mulheres de fé. Coragem. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso
lado.
Mensagem nº 2.356 – 24/04/2004: Queridos filhos, avante sem medo. Deus caminha convosco. Desejo
que sejais bons uns para com os outros e que em toda parte procureis testemunhar que sois de Cristo.
Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Afastai-vos definitivamente do pecado e
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buscai a Misericórdia de Deus no Sacramento da confissão. Não vos esqueçais: o arrependimento é o
primeiro passo a ser dado no caminho da conversão. Sede fortes e formes na missão que o Senhor vos
confiou. Alimentai-vos da Eucaristia e jamais sentireis o peso da derrota. Não temais. Eu sou a
vossa Mãe e estou ao vosso lado.
Mensagem nº 2.379 – 17/06/2004: Queridos filhos, aproximai-vos do sacramento da confissão para
receberdes o perdão de Deus e para poderdes receber Jesus na Eucaristia. Sabei que a Eucaristia
é o Sacramento da vitória e por meio deste Sacramento podeis vencer as tentações do demônio.
Dobrai vossos joelhos em oração a fim de compreender o profundo amor de Deus por vós. Abri vossos
corações ao Meu chamado, pois desejo conduzir-vos à verdadeira conversão. Sede corajosos. Eu estou
ao vosso lado.
Mensagem nº 2.388 – 08/07/2004: Queridos filhos, avante com coragem. A estrada da santidade é cheia
de obstáculos, mas quem se abre ao Senhor encontra forças para vencer. Sabei suportar alegremente
o peso da vossa cruz e buscai na Eucaristia o sustento para a vossa caminhada espiritual. Rezai
muito. Somente rezando sereis capazes de compreender o que vos digo.
Mensagem nº 2.428 – 09/10/2004: Queridos filhos, a humanidade tornou-se pobre espiritualmente
porque os homens se distanciaram do Criador. Viveis agora os tempos das grandes tribulações e é
chegado o momento de vos reconciliardes com Deus. Peço-vos que vos afasteis definitivamente do
pecado, pois somente assim podeis testemunhar a Minha presença no meio de vós. Eu venho do céu
para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Abri vossos corações ao Meu chamado e vereis novos céus e
novas terras. Rezai sempre. Quando estais afastados da oração vos tornais o alvo do demônio. Sede
fortes. Buscai Jesus Eucarístico e sereis vitoriosos. Coragem. O que tendes a fazer não deixeis para
o amanhã.
Mensagem nº 2.431 – 16/10/2004: Queridos filhos, amai sempre e fazei o bem a todos. Eu sou a vossa
Mãe e venho do céu para oferecer-vos a possibilidade de paz. Eu sou a Rainha da paz e desejo que a
paz reine em vossos corações. Sede construtores de justiça e paz. Abraçai a graça do Meu Jesus e a
humanidade será curada espiritualmente. Não cruzeis os braços. Esforçai-vos para vos converterdes.
Deus tem pressa e deseja o vosso retorno o mais rápido possível. Rezai muito diante da cruz e buscai
em Jesus Eucarístico a força necessária para a vossa caminhada na fé. Avante com coragem.
Mensagem nº 2.442 – 12/11/2004: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração e buscai na
Eucaristia a força necessária para a vossa caminhada espiritual. Não desanimeis ante vossas
dificuldades. Deus está ao vosso lado. Rezai. A oração vos fortalecerá e vos fará compreender os
desígnios de Deus para vossas vidas. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.446 – 20/11/2004: Queridos filhos, não percais a vossa esperança no amanhã. Sabei
que Deus está ao vosso lado e a nada deveis temer. Quando sentirdes o peso da cruz, buscai forças
na palavra de Deus e na Eucaristia, pois somente assim podeis experimentar a vitória. Vivei com
coragem os Meus apelos e em toda parte testemunhai as maravilhas do Senhor em vossas vidas. Não
desanimeis. Eu conheço cada um de vós e sei o que vos é necessário. Confiai plenamente na bondade
do Senhor e sereis cumulados de benções e graças. Avante.
Mensagem nº 2.453 – 05/12/2004: Queridos filhos, arrependei-vos sinceramente dos vossos
pecados e buscai na Eucaristia a força necessária para vossa caminhada espiritual. Adorai o Meu
Filho Jesus presente em todos os Tabernáculos da Terra, pois somente n’Ele está a vossa
verdadeira libertação. A humanidade distanciou-se de Deus e os Meus pobres filhos caminham pelas
veredas da autodestruição. Eu sou a vossa Mãe e venho do Céu para fazer-vos homens e mulheres de
fé. Rezai. Somente por meio da oração podeis compreender o que vos digo. Não temais. Deus caminha
ao vosso lado. Abri vossos corações à Sua graça para serdes santos. Coragem. Eu quero ver-vos felizes
já aqui na Terra e mais tarde Comigo no Céu.
Mensagem nº 2.460 – 23/12/2004: Queridos filhos, a vossa esperança está no Senhor. Confiai n’Ele que
vê o oculto e vos conhece pelo nome. Peço-vos que vos afasteis definitivamente do pecado. Vós sois do
Senhor. Não permitais que o demônio vos engane e vos afaste da graça. Tende cuidado. Escutai com
amor os Meus apelos e Eu vos conduzirei pelo caminho da santidade. Permanecei firmes na oração e
buscai na Eucaristia a força necessária para a vossa caminhada espiritual.
Mensagem nº 2.463 – 31/12/2004: Queridos filhos, afastai-vos do egoísmo e fugi do pecado para não
serdes enganados pelo demônio. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para chamar-vos à santidade.
Dizei sim ao chamado do Senhor e buscai na Eucaristia o sustentáculo para a vossa caminhada
na fé. Sabei que sem a graça do Meu Filho Jesus nada podeis fazer. Sede mansos e humildes de
coração. Aproximai-vos do Sacramento da confissão para receberdes a Misericórdia do Meu Jesus. A
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humanidade está enferma por causa do pecado e é chegado o momento do grande retorno. Não cruzeis
os braços. Deus tem pressa e já não há mais tempo a perder. Voltai-vos depressa. O que vos digo deve
ser levado à sério. Avante.
Mensagem nº 2.465 – 04/01/2005: Queridos filhos, a humanidade precisa de paz e é chegado o
momento de vos converterdes e assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristãos. Convido-vos a
buscardes forças na Eucaristia e na Palavra de Deus, pois somente assim podeis suportar o peso
das provações que já estão a caminho. Uma grande tempestade se aproxima e a grande
embarcação é atingida. Dobrai vossos joelhos em oração. Eis os tempos das grandes tribulações que
vos anunciei no passado. Confiai plenamente no Senhor para serdes vitoriosos. Avante com coragem.
Mensagem nº 2.539 – 24/06/2005: Queridos filhos, voltai-vos ao Senhor. Somente n’Ele está a vossa
plena felicidade. Arrependei-vos dos vossos pecados e reconciliai-vos com o Senhor por meio do
Sacramento da confissão. Na Eucaristia está a vossa força. Preparai-vos e recebei o Precioso
Alimento. O sol do meio dia será mais valorizado do que o sol do entardecer. Um pássaro do palácio
fará morada em outro ninho. Pássaro perigoso do país dos reis; terra de pecados. Escutai com atenção o
que vos digo. Rezai sempre e rezai muito É bom rezar pelo Papa Bento XVI. A pedra da pedra será
quebrada.
Mensagem nº 2.547 – 12/07/2005: Queridos filhos, buscai força na Eucaristia e na Palavra de Deus.
Não fiqueis estacionados no pecado. Voltai-vos ao Senhor por meio do Sacramento da confissão. Eis
os tempos das grandes tribulações para a humanidade. Dobrai vossos joelhos em oração para serdes
vitoriosos. O terror chegará a uma grande cidade por meio da água. O que os homens farão para saciar a
sede? Muitos inocentes morrerão. Ó homens, arrependei-vos das vossas maldades. Sereis apanhados
no deserto.
Mensagem nº 2.554 – 26/07/2005: Queridos filhos, haveis de sofrer por causa de vossa fé. Aquele que
se opõe a Cristo irá se manifestar e seduzirá para o erro grande número dos Meus pobres filhos. Estais
atentos. É um falso messias. Conseguirá seduzir até mesmo muitos consagrados. Eis o tempo da grande
batalha espiritual. Sede fortes. Buscai forças em Jesus Eucarístico para serdes vencedores. Um
terremoto levantará a terra. Os homens verão algo semelhante às ondas do mar. Rezai. Eu sou a vossa
Mãe e estou convosco.
Mensagem nº 2.973 - 20/03/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração
em favor da Igreja do Meu Jesus. Sabei que de agora em diante haverá mais desprezo aos
Sacramentos e os ministros de Deus serão desprezados e perseguidos. O demônio conseguirá
destruir muitas ordens sagradas com escândalos que abalarão a fé de muitos homens e
mulheres. Haverá uma rebelião declarada contra os verdadeiros ensinamentos da Igreja e o
sucessor de Pedro carregará pesada cruz. Atacarão com grande fúria o Sacramento da Eucaristia,
levando muitos a perderem a fé na presença real do Meu Jesus. A Igreja perderá seu brilho em
muitos lugares e muitos andarão como cegos a guiar outros cegos. O que vos digo deve ser levado
a sério. A Igreja do Meu Jesus caminha para um futuro de grandes provações e poucos consagrados
permanecerão firmes na verdade. Rezai. Rezai. Rezai. O Senhor vencerá. Escutai-O.
Mensagem nº 3.024 - 14/07/2008 – em José Bonifácio/SP: Queridos filhos, vivei na liberdade dos
verdadeiros filhos de Deus e não permitais que o demônio vos escravize. Sois do Senhor e somente a
Ele deveis seguir e servir. Mudai de vida. Fugi do pecado e voltai-vos Àquele que é o vosso único
Caminho, Verdade e Vida. Vim para conduzir-vos ao Meu Jesus. Não vos atemorizeis. Mesmo nas
tribulações, não desanimeis. A vitória será do Senhor. Do sacrário virá a luz que iluminará e fará a
Igreja ser vitoriosa. Um grande milagre se dará e o Triunfo de Deus será presenciado por muitos.
Não recueis. Deus está no controle de tudo. Meu Jesus morreu na cruz por sua Igreja; morreu para
salvar Seu povo. A Igreja passará pelo calvário, mas ressurgirá vitoriosa. Avante com alegria.
Mensagem nº 3.027 - 17/07/2008 – em Sorocaba/SP: Queridos filhos, amo-vos como sois e quero vervos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Peço-vos que sejais dóceis ao Meu chamado. Eu
vim do céu para oferecer-vos o Meu amor e para chamar-vos à verdadeira conversão. Não fiqueis de
braços cruzados. Deus vos chama. Sede fiéis ao Seu chamado. A humanidade precisa acolher o apelo
do Senhor. Abri vossos corações e não recueis. Aproximai-vos da Eucaristia. A vossa vitória está no
Senhor. Sede fiéis à vossa Igreja. De Jerusalém virá uma notícia que chamará a atenção do mundo.
Para a Igreja será um grande sofrimento. Fico triste por aquilo que vos espera. Rezai muito.
Mensagem nº 3.030 - 22/07/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, o leão furioso atacará a Igreja e
causará grandes sofrimentos aos Meus pobres filhos. As cabeças se unirão e planejarão o grande
ataque. Sofro por aquilo que vos espera. Dobrai vossos joelhos em oração. Buscai forças na
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Eucaristia e nas Palavras do Meu Filho Jesus. Arrependei-vos sinceramente e voltai-vos ao Senhor.
Ele vos ama e vos espera. Avante.
Mensagem nº 3.051 - 08/09/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, rezai pela Igreja do Meu Jesus. A
Europa se levantará contra a Igreja. Rejeitarão a verdade e causarão grande sofrimento a um sucessor
de Pedro. Peço-vos que permaneçais firmes na vossa fé. Deus está ao vosso lado, não temais. Quando
tudo parecer perdido virá a vós a grande vitória do Senhor. Sede justos. Sede fiéis. Eu sou a vossa Mãe
e caminho convosco. Buscai forças na Eucaristia e nas Palavras do Meu Jesus. Dai testemunho da
verdade e deixai que a vossa vida fale do Senhor mais que as vossas palavras. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.081 - 13/11/2008 – em São Paulo/SP: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração
e rezai para que os Meus planos se realizem. Sabei que estes são os tempos das grandes tribulações.
Ainda vereis horrores sobre a terra. A Igreja do Meu Jesus experimentará pesada cruz. Na Europa
haverá grandes perseguições. Manifestações contra a Igreja se espalharão em vários países. O santo
padre muito sofrerá. Sede fiéis. Não vos afasteis da verdade. Aconteça o que acontecer não percais a
vossa fé. Deus está ao vosso lado. Coragem. Buscai força nas palavras do Meu Jesus e na
Eucaristia. Eu sou a vossa mãe e pedirei ao Meu Filho por vós. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.164 - 23/05/2009: Queridos filhos, coragem. Eu vos amo e estou ao vosso lado. Não
desanimeis ante vossas dificuldades. Confiai plenamente no poder de Deus. Nada está perdido. Sabei
que a vossa vitória está no Senhor. Buscai-O sempre, e em toda parte testemunhai a vossa fé. Peço-vos
que não vivais afastados da oração. A oração é o recurso seguro que vos ofereço para estes tempos
difíceis. Eu conheço cada um de vós pelo nome e pedirei ao Meu Filho Jesus por vós. Não permitais que
as vossas dúvidas e incertezas vos afastem do caminho que o Senhor vos colocou. A humanidade está
enferma e precisa ser curada. Dai o melhor de vós pela salvação das almas. Deus conta convosco.
Quando sentirdes o peso da cruz, buscai forças na Eucaristia. A vossa libertação se aproxima.
Depois de toda tribulação virá a vós a grande vitória de Deus. A humanidade viverá em paz e os
homens experimentarão grande alegria. O triunfo do Meu Imaculado Coração trará a paz a toda
humanidade. A fera estará presa e vós podereis contemplar as maravilhas de Deus. Não haverá medo e
o mal não mais triunfará sobre a Terra. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.177 - 23/06/2009: Queridos filhos, anunciai Jesus. A humanidade precisa conhecer o
amor do Senhor e vós sois chamados a contribuir para a salvação das almas. A humanidade vive
afastada do Criador e caminha para o abismo da autodestruição que os homens prepararam por suas
próprias mãos. Voltai-vos. O vosso Deus ainda vos espera. Não recueis. Buscai forças na oração e na
Eucaristia, pois somente assim podeis experimentar a vitória de Deus. Na grande tribulação para
os homens, Deus enviará os profetas para orientar os escolhidos. Dias difíceis virão para a
humanidade. A terra se agitará e se levantará como as ondas do mar. Será esta a grande catástrofe para
a humanidade. Rezai. Sofro por aquilo que vos espera. Avante pelo caminho que vos apontei. Coragem.
Mensagem nº 3.184 - 10/07/2009: Queridos filhos, enchei-vos do amor do Senhor. Se viverdes no amor
podeis construir um mundo mais justo e fraterno. Vós sois chamados a imitar Jesus em vossos atos e
palavras. Não fecheis vossos corações. Eu sou a vossa Mãe e estou convosco para conduzir-vos Àquele
que é o vosso único e verdadeiro Salvador. Dobrai vossos joelhos em oração. Olhai ao vosso redor e
sereis capazes de perceber a grande confusão espiritual que se espalhou por toda parte. Estai atentos.
Chegará o dia em que poucos andarão na verdade. A grande e maior inimiga da Igreja se unirá aos
inimigos existentes. Será um tempo difícil para a Igreja. Peço-vos que não vos afasteis da verdade.
Escutai a voz do sucessor de Pedro e não vos deixeis contaminar pelas novidades do demônio. Fugi das
falsas doutrinas e sede fiéis à única e verdadeira Igreja de Cristo. A Eucaristia é a verdade que vos
conduzirá à vitória. Somente buscando forças na Eucaristia sereis protegidos nas grandes
tempestades espirituais. Nada vos dará proteção a não ser a força que vem da Eucaristia, pois é o
próprio Jesus que nela está com Seu Corpo, Sangue, Alma e Divindade. Eis a verdade. Quem vos
guiar por outro caminho não está com o Senhor. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.189 - 18/07/2009: Queridos filhos, cuidai da vossa vida espiritual. Sois do Senhor e
somente a Ele deveis servir e seguir. Não permitais que as coisas materiais vos impeçam de contribuir
com os planos de Deus. Eu preciso de vós. Conheço vossas necessidades e pedirei ao Meu Jesus em
vosso favor. Eis os tempos difíceis para a humanidade. Rezai. Aproximai-vos do Senhor por meio
dos Sacramentos. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. A humanidade beberá o cálice
amargo do sofrimento. Um fogo veloz irá cruzar os céus de vários países da Europa. Cairá sobre um
famoso templo e os homens Irão chorar e lamentar. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Não
recueis.
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Mensagem nº 3.197 - 06/08/2009: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para conduzir-vos
ao Meu Filho Jesus. Somente Ele é o vosso único Caminho, Verdade e Vida. Voltai-vos a Ele que vos
ama e vos conhece pelo nome. Peço-vos que continueis a rezar. A humanidade tornou-se pobre
espiritualmente porque os homens se afastaram da oração. Estai preparados. A vossa cruz será
pesada. Buscai forças no Senhor. Alimentai-vos da Palavra de Deus e da Eucaristia. Fatos
espantosos chamarão a atenção dos homens. Uma explosão no universo causará grande espanto aos
homens sábios. A terra sofrerá. Os Meus pobres filhos experimentarão pesada cruz. É preciso que tudo
isso aconteça, mas por fim virá para vós a grande vitória de Deus. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.223 - 06/10/2009: Queridos filhos, dias difíceis virão e os Meus pobres filhos
experimentarão pesada cruz. Continentes desaparecerão e os homens contemplarão coisas que hoje
não são visíveis aos olhos humanos. Serão tempos dolorosos para vós. Rezai. Não podeis suportar
o peso da cruz se viverdes afastados da oração. Buscai forças na Palavra de Deus e na Eucaristia.
Se vos converterdes sereis vitoriosos. Não recueis. Permanecei firmes no caminho que vos apontei.
Coragem. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Depois da grande tribulação a humanidade será purificada e
os justos viverão em paz. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.225 - 10/10/2009: Queridos filhos, coragem. Eu vos amo e não vos abandonarei. No dia
da grande tribulação os Meus devotos serão amparados e protegidos. A dor será grande para a
humanidade. Muitos desejarão a morte, mas deverão passar pela tribulação. A humanidade será
purificada pelo sofrimento e Deus será o vencedor. Vós sois os eleitos de Deus. Rezai. Buscai forças na
Eucaristia e vivei corajosamente os Meus apelos. Se vos converterdes sereis vitoriosos. Não fiqueis
estacionados. Caminhai ao encontro do Meu Jesus. Ele é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Somente
n’Ele está a vossa esperança. Não recueis.
Mensagem nº 3.260 - 01/01/2010: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para trazer-vos a
paz. Abri vossos corações ao amor do Senhor e deixai que Ele vos transforme. Não cruzeis os braços.
Permanecei firmes na oração. A oração vos fortalecerá e vos conduzirá à vitória de Deus. Caminhais
para um futuro de grandes provações. A morte de um grande líder causará grande confusão. A queda de
um profeta será necessária para o bem de muitas almas.Os mistérios de Deus vós não podeis
compreender. Dobrai vossos joelhos em oração. Buscai forças na Eucaristia e nas palavras do Meu
Filho Jesus. A Igreja encontrará um grande empecilho (obstáculo) na revolta de uma famosa
congregação. Permanecei firmes na verdade. Não permitais que nada vos afaste da verdade. Escutai-Me
e Eu vos levarei por caminho seguro. Coragem. Quem está com o Senhor jamais será derrotado. Sangue
cairá das alturas e fogo correrá sobre as águas. Eis os tempos que vos anunciei no passado. Avante na
verdade.
Mensagem nº 3.281 - 17/02/2010: Queridos filhos, a Terra de Santa Cruz viverá momentos difíceis.
Sofro por aquilo que vos espera. Não vos afasteis da oração. Voltai-vos ao Meu Filho Jesus por
meio dos Sacramentos. Neste tempo oportuno para a vossa conversão, não recueis, mas buscai
força na Eucaristia e nas Palavras do Meu Jesus. Estai atentos. Escutai o que vos digo. Chegará o dia
em que o leão furioso deitará aos pés do dragão. A união das feras trará grande sofrimento para os Meus
pobres filhos. Rezai. Rezai. Rezai. Dizei a todos que Deus tem pressa e já não há mais tempo a perder.
Avante pelo caminho que vos apontei.
Mensagem nº 3.285 - 27/02/2010: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe dolorosa. Sofro por causa dos
vossos sofrimentos. Peço-vos que sejais sempre do Senhor. Não vos deixeis contaminar. Dobrai vossos
joelhos em oração. Somente rezando podeis encontrar forças para a vossa caminhada. A humanidade
vive afastada e é chegado o momento do vosso retorno. Abri vossos corações ao amor do Senhor.
Quando sentirdes o peso das vossas dificuldades, chamai por Jesus. Ele é o vosso grande amigo.
Aproximai-vos do Sacramento da confissão e da Eucaristia. Eis o tempo oportuno para vossa
conversão. Chegaram os tempos que Eu vos anunciei no passado. Sede fortes. A morte passará pela
Espanha. Costa Rica viverá momentos de angústia. Um gigante adormecido levará sofrimento e morte à
África. Voltai-vos ao Senhor. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 3.327 - 03/06/2010: Queridos filhos, vivei voltados para o Senhor. Buscai-O sempre na
Eucaristia, pois somente Ele é o vosso Bem Absoluto e vos conhece pelo nome. Sois do Senhor e
somente a Ele deveis servir com amor e fidelidade. Não sois do mundo. Vós estais no mundo, mas a
vossa vida pertence ao Senhor. Ele vos criou à Sua Imagem e Semelhança e espera o vosso sim
corajoso ao Seu chamado. A humanidade caminha para o abismo da destruição que os homens
prepararam por suas próprias mãos. O desprezo pelo sagrado crescerá cada dia mais. Os homens
rejeitarão o que é de Deus e abraçarão falsas doutrinas e falsas ideologias. O demônio causará grande
confusão na Igreja. Ainda vereis horrores. Muitos perderão a fé e se afastarão da verdadeira doutrina. Os
falsos profetas semearão discórdia e confusão. O demônio enganará com falsos sinais e prodígios. O
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Brasil será alvo de grandes ataques do demônio. Afastai-vos de toda mentira e enganação do demônio.
Ficai com a verdade do Meu Filho Jesus. Estai atentos. Escutai-Me para não serdes enganados. Eu sou
a vossa Mãe e vim do céu para reclamar o que é de Deus. Amai e defendei a verdade.
Mensagem nº 3.329 - 08/06/2010: Queridos filhos, Eu estou muito perto de vós embora não Me vejais.
Abri vossos corações, pois somente assim podeis sentir a Minha presença em vossas vidas. Eu vos amo
como sois e peço-vos que façais a vontade do Meu Filho Jesus. Voltai-vos a Ele por meio dos
Sacramentos da confissão e da Eucaristia. Não permitais que o demônio vos afaste do caminho da
verdade. O demônio continuará criando falsos sinais. Tende cuidado com as armadilhas do demônio.
Deus vos dará grandes sinais e estes não serão apenas para chamar a vossa atenção, mas para mudar
vossas vidas. Os falsos sinais atraem multidões, mas não convertem. Estai atentos. Deus quer falar-vos.
Abri vossos corações e escutai Sua voz. Sois chamados a ser em tudo semelhantes ao Meu Filho Jesus.
Dobrai vossos joelhos em oração. Eu preciso de vós. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Avante sem medo. Chegará o dia em que um fato grandioso se dará em uma casa religiosa das irmãs
carmelitas. Diante de um Bispo e três sacerdotes uma imagem chorará. Será o primeiro e único milagre
ocorrido em vosso Brasil. O fenômeno repetirá treze vezes e será motivo de conversão para muitos filhos
afastados. Ficai atentos. Os sinais de Deus não podem ser desprezados. Eu vim do céu para anunciarvos a verdade. Afastai-vos de toda mentira e enganação e voltai-vos ao Senhor que vos ama e vos
perdoa.
Mensagem nº 3.341 – 06/07/2010 - em Goiânia/GO: Queridos filhos, coragem. Deus está muito perto de
vós. Aconteça o que acontecer não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Enchei-vos de
esperança, pois o amanhã será melhor para todos os homens e mulheres de fé. Eu sou a vossa Mãe e
vim do Céu para dizer-vos que este é o tempo da graça. Não vivais afastados. O que tendes a fazer não
deixeis para o amanhã. Eis o tempo das grandes tribulações. A humanidade afastou-se de Deus. Meus
pobres filhos caminham como cegos a guiar outros cegos. Rezai. A oração é o recurso que vos ofereço
para estes tempos difíceis. A vossa vitória está no Senhor. Buscai-O sempre. Aproximai-vos da
Eucaristia e escutai Sua Palavra, pois somente assim podeis suportar o peso das provações que
já estão a caminho. Deixai-vos guiar pelo Senhor e Ele vos levará por caminho seguro. Não desanimeis.
Quando tudo parecer perdido virá para vós a grande vitória. Um fato assombroso acontecerá na Espanha
e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. O terror se espalhará e os homens temerão. Eis o
tempo do vosso retorno. Não cruzeis os braços. Avante. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós.
Mensagem nº 3.343 - 10/07/2010: Queridos filhos, sofro por aquilo que vem para vós. As águas se
levantarão com grande fúria e causarão grande destruição. A Terra de Santa Cruz beberá o cálice
amargo do sofrimento. Dobrai vossos joelhos em oração. Sede fiéis ao Senhor e em tudo testemunhai
que sois de Cristo. Quando sentirdes o peso da cruz, chamai por Meu filho Jesus. Ele é o vosso Grande
amigo e estará sempre perto de vós. Voltai-vos a Ele que vos ama e vos chama. Não fiqueis
estacionados. Reconciliai-vos com Deus por meio do Sacramento da confissão. Buscai Jesus na
Eucaristia e sereis grandes na fé. Não vos deixeis enganar pelo demônio. Sois do Senhor e somente a
Ele deveis seguir e servir. Avante.
Mensagem nº 3.387 - 16/10/2010: Queridos filhos, não temais. Eu estou convosco. Coragem. Depositai
vossa confiança em Deus e vereis a paz reinar sobre a terra. Buscai forças na oração e nas palavras do
Meu Filho Jesus. Aproximai-vos do confessionário para receberdes o perdão do Senhor. Caminhai
alegremente ao encontro do Meu Jesus na Eucaristia. N’Ele está vossa plena felicidade. Afastaivos definitivamente de toda maldade e servi ao Senhor. A humanidade está enferma e precisa ser
curada. Os homens as afastaram de Deus e a humanidade caminha em uma triste cegueira espiritual. Eu
vim do céu para oferecer-vos o Meu Imaculado Coração como refúgio para estes tempos de tribulações.
Eis o tempo da grande batalha espiritual. Fortalecei-vos no amor. Eu rogarei ao Meu Filho Jesus por vós.
A terra estremecerá em Tangshan. Semelhante acontecimento se dará no Irã. Chegaram os tempos por
mim preditos. Rezai, rezai, rezai.

FALSAS DOUTRINAS
“Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo, não tem Deus.
Quem permanece na doutrina, este possui o Pai e o Filho.” (2 Jo. 9)
Mensagem nº 1.928 - 31/07/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: não vos afasteis da verdade.
Lembrai-vos sempre que a verdade é mantida integra apenas na Igreja Católica, por isso, não
deveis abandonar a vossa fé para caminhar ao abismo da perdição que as seitas estão
conduzindo os meus pobres filhos. O demônio espalhou seu veneno sobre toda terra com falsas
doutrinas e falsas ideologias. Se quiserdes permanecer na verdade sede fieis ao sucessor de
Pedro, o Papa João Paulo II. Meu Jesus é o Caminho, a Verdade e a Vida. Não há outro caminho
que vos conduza à salvação a não ser o apontado por Meu Filho em Seu Evangelho. Buscai forças
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na Eucaristia e na confissão que são canais de sua ação salvadora. Eu sou a vossa Mãe e quero
dizer-vos que o vosso tempo é curto. Eu vim do Céu para conduzir-vos à verdade. Abri vossos corações.
Mensagem nº 2.051 - 12/05/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, enchei-vos do amor de Deus e
assumi com coragem a vossa missão. Não recueis. Cristo está convosco. Confiai Nele e amai-O sobre
todas as coisas. Peço-vos que sejais construtores de paz e em toda parte procureis testemunhar que
somente Jesus é a vossa esperança e salvação. A humanidade contaminou-se com falsas ideologias
e com falsas doutrinas. Eis o tempo do grande retorno. Voltai-vos a Cristo. Ele confia em vós e vós
deveis confiar que somente Ele é o amigo que não engana e não vos decepciona. Rezai. Quando vos
abrirdes ao Meu chamado compreendereis melhor o que vos digo. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Abri
vossos corações e sereis conduzidos Àquele que é o vosso Tudo.
Mensagem nº 2.075 - 07/07/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, amai e defendei a verdade. Cristo
é a Verdade Absoluta do Pai, sem o qual jamais o homem poderá ser salvo. Nestes tempos em que a
humanidade contaminou-se com falsas ideologias e com falsos ensinamentos, vós deveis escutar
a voz do sucessor de Pedro, o Papa João Paulo II. Sofro por causa dos Meus pobres filhos afastados
da graça do Meu Senhor e venho do Céu para chamar-vos à verdade. Fechai vossos olhos para as fáceis
seduções do mundo e se quereis permanecer na verdade, vivei com coragem o Evangelho do Meu
Jesus. Encorajai-vos e sede os verdadeiros defensores da Igreja do Meu Filho Jesus. Não desanimeis.
Eu sou a vossa Mãe e estou convosco. Aconteça o que acontecer lembrai-vos sempre que somente
Jesus é o Caminho, a Verdade e a Vida.
Mensagem nº 2.087 - 06/08/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, intensificai vossas orações em
favor da paz do mundo e da conversão dos pecadores. A humanidade está distante de Deus porque
os homens se afastaram da verdade e abraçaram ideologias atéias e anticristãs. Hoje a criatura é
mais valorizada que o Criador e os Meus pobres filhos vivem como cegos a guiar outros cegos.
Convido-vos a viverdes voltados para o Senhor e a assumirdes a vossa fé. Eis o tempo do vosso retorno
ao Deus da Salvação e da Paz. Não fiqueis no pecado. Não cruzeis os braços. Avante com alegria.
Mensagem nº 2.127 - 07/11/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, peço-vos que sejais homens e
mulheres de oração, pois somente por meio da oração sincera e perfeita a humanidade encontrará a
verdadeira paz. Estais atentos. Nestes dias aproximai-vos do confessionário e da Eucaristia buscando
forças no Senhor. O demônio deseja destruir os Meus planos e vós podeis impedi-lo por meio da oração.
Não cruzeis os braços. Eis o tempo que vos anunciei no passado. O tempo das grandes confusões
espirituais chegou. Coragem. Vós não estais sozinhos. Eu estou convosco.
Mensagem nº 2.172 – 20/02/2003: Queridos filhos, não permitais que o pecado vos afaste da graça do
Senhor. Abri vossos corações e pedi perdão para serdes grandes na fé. A humanidade vive afastada
da verdade e precisa ser renovada pela Misericórdia de Deus. Os homens aderiram a ideologias
atéias e anticristãs e caminham como cegos a guiar outros cegos. Peço-vos que tenhais ilimitada
confiança em Meu Filho Jesus e um grande amor à verdade. Sede justos e Deus vos recompensará
com generosidade.tudo que fizerdes, fazei com amor. É Deus quem dará a justa recompensa aos Seus.
Coragem. Não percais a vossa fé e a vossa confiança. Nada está perdido.
Mensagem nº 2.228 – 29/06/2003: Queridos filhos, peço-vos que sejais fiéis ao Meu Papa, pois tudo
aquilo que ele diz corresponde a verdade. Sabei que o prêmio para vossa fidelidade será a salvação.
Não permitais que o demônio vos engane com falsos ensinamentos. Sabei que a verdade é
mantida íntegra apenas na Igreja Católica. Peço-vos também que mantenhais acesa a chama do amor
que Deus vos concedeu. Não temais. O Senhor caminha ao vosso lado. Nenhum mal vos atingirá.
Alegrai-vos porque vossos nomes já estão gravados em Meu Imaculado Coração. Avante com alegria.
Mensagem nº 2.248 – 16/08/2003: Queridos filhos, sou a Mãe de Deus Filho e vossa Mãe. Quero dizervos que a humanidade precisa ser curada pelo amor do Senhor para que os Meus pobres filhos
encontrem a paz. Os homens se afastaram do Criador e abraçaram falsas ideologias e falsos
ensinamentos, mas Eu vim do céu para chamar-vos à conversão e ao amor. Não quero forçar-vos,
pois tendes liberdade, mas o que digo dever ser vivido com alegria. Peço-vos que não vos afasteis do
caminho que estou a indicar-vos. Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Sede
homens e mulheres de constante oração e vereis novos céus e novas terras.
Mensagem nº 2.527 – 24/05/2005: Queridos filhos, enchei-vos do Amor de Deus e deixai-vos guiar pelo
Espírito Santo. Afastai-vos de tudo aquilo que paralisa o verdadeiro amor. Os tempos em que viveis são
difíceis porque a criatura é mais valorizada que o Criador. Não permitais que a semente do mal se
apodere de vós. Sede unicamente do Senhor. Eu sou a vossa Mãe e sofro por causa dos vossos
sofrimentos. Aconteça o que acontecer Deus estará sempre perto de vós. De uma região da Bahia se
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levantará um gigante adormecido que trará sofrimento para muitos. Rezai. Dobrai vossos joelhos em
oração para suportardes o peso das provações que hão de vir. Do Egito virá uma noticia que se
espalhará pelo mundo e muitos homens terão sua fé abalada. Não vos esqueçais dos Meus apelos.
Permanecei firmes no caminho que vos apontei. Acolhei o Evangelho e os ensinamentos do
verdadeiro Magistério da Igreja. Estais atentos. Não vos deixeis enganar.
Mensagem nº 2.543 – 02/07/2005: Queridos filhos, abri vossos corações ao chamado do Senhor. Sabei
que este é o tempo oportuno para vos converterdes. Não vivais em pecado. Sede honestos em vossos
atos e não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. A humanidade contaminou-se com o
pecado e precisa ser curada. Buscai o Senhor. Ele vos ama e vos perdoa. A Espanha sofrerá com uma
traição. Os homens não respeitam as Leis de Deus e querem ser maiores que o Criador. Converteivos. De vossa conversão dependem muitas coisas.
Mensagem nº 2.693 - 13/06/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, na Península Ibérica estará o
ninho das feras, as quais trarão grandes sofrimentos para a humanidade. Dobrai vossos joelhos em
oração e suplicai a Misericórdia de Deus para vós. Deus chamou, mas os homens rejeitaram Seu convite
à conversão. A humanidade sofrerá por ter desobedecido as Leis de Deus. Voltai-vos depressa. Eu
sou a vossa Mãe dolorosa e estou perto de vós. Peço-vos que permaneçais firmes na fé e que não vos
afasteis da oração. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós.
Mensagem nº 2.742 - 06/10/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a humanidade carregará pesada
cruz porque os homens se afastaram do Criador e abraçaram falsas ideologias. Grandes avanços
tecnológicos contribuirão para a morte espiritual de muitos dos Meus pobres filhos. As maiores vítimas
serão os jovens. Dobrai vossos joelhos em oração. Lutai para conservar a vossa fé. Tende cuidado.
Segui-Me pelo caminho do bem e da santidade. Quem estiver com o senhor será vitorioso. Avante.
Mensagem nº 2.829 - 24/04/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, densas trevas se espalharão
pelo mundo e poucos serão aqueles que permanecerão fiéis. Aproxima-se o momento da grande
agonia para a Igreja. Peço-vos que sejais fiéis a Jesus. Não vos afasteis da Verdade. Escutai o Senhor
que vos fala e sede obediente às Suas inspirações. Deus conta convosco. A confusão espiritual será
grande, mas os que permanecerem firmes levarão a melhor. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.936 - 29/12/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, quando a serpente do oriente
partir em direção a Roma, chegará para a Igreja o momento de sua agonia. Com sua cauda
derrubará grandes pilares da Igreja. Peço-vos que continueis a rezar. Não vos afasteis do caminho que
vos apontei. Este é o momento oportuno para vos converterdes. Não quero obrigar-vos, mas o que digo
deve ser levado a sério. A humanidade carregará pesada cruz porque a criatura é hoje mais valorizada
que o próprio Criador. Voltai-vos. Não fiqueis estacionados no pecado. Quando sentirdes o peso da cruz,
não desanimeis. Eu estarei ao vosso lado. Pedirei ao Meu Jesus por vós e por vossas necessidades.
Avante sem medo.
Mensagem nº 2.949 - 29/01/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dias virão em que muitos dos
que fazem parte da Hierarquia se curvarão diante das falsas ideologias e abraçarão falsas
doutrinas. Será para a Igreja o tempo das grandes aflições. Dobrai vossos joelhos em oração. Ainda
vereis horrores sobre a terra. Eu sou a vossa Mãe e vos chamo a serdes em tudo como Jesus. Não
fiqueis afastados do Senhor. Buscai-O sempre na Eucaristia e sereis capazes de suportar o peso das
provações. Meu Jesus precisa de vós. Abri vossos corações à Sua graça. Ele conhece vossos corações
e sabe que há dentro de vós uma grande reserva de bondade. Mesmo com vossos defeitos, não vos
esqueçais que sois amados um por um pelo Pai, no Filho por meio do Espírito Santo. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.955 - 11/02/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, intensificai vossas orações em
favor da Igreja. O Senhor está no controle de tudo, mas para o bem dos homens permitirá grandes
provações à Sua Igreja. Chegará o dia em que na Igreja se verá poucos homens piedosos e
defensores da verdade. Estarão contaminados pelas falsas doutrinas aplicadas pelos maus
teólogos e muitos corações estarão endurecidos e não aceitarão a verdade. Eu sofro por aquilo que
vos espera. Escutai a voz do Senhor e acolhei os ensinamentos do sucessor de Pedro. O futuro da
Igreja será de dor. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.961 - 24/02/2008 – em Paulo Afonso/BA: Queridos filhos, ainda tereis grandes
provações e enfrentareis grandes tempestades, mas não recueis. Permanecei firmes com a Igreja do
Meu Jesus. O Triunfo da Igreja será grandioso e Meu Jesus recompensará os homens e mulheres
de fé. Os que permaneceram fiéis até o fim hão de experimentar aquilo que jamais experimentaram
nesta vida. Os justos verão o que os olhos humanos jamais viram. Não vos atemorizeis. Rezai sempre.
Amai a verdade e sede justos. Jamais serão derrotados os que acolhem e vivem os Meus apelos.
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Testemunhai a todos a Minha presença. Não fiqueis em silêncio. Anunciai a todos as maravilhas de Deus
e sereis recompensados generosamente. Avante com alegria. Vossos nomes já estão inscritos no Céu.
Mensagem nº 2.971 - 15/03/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a chave para a entrada do
opositor estará no palácio. Sua força será semelhante à de uma grande arma de destruição. As
falsas ideologias serão abraçadas como verdadeiras e os Meus pobres filhos irão experimentar a
cruz da escravidão. Estais atentos. Não fiqueis de braços cruzados. Amai a verdade e não permitais
que as coisas do mundo vos afastem de Deus. Acolhei e testemunhai o Evangelho do Meu Jesus. Rezai.
A força da oração vos ajudará a permanecer firmes na fé. Avante.
Mensagem nº 2.976 - 25/03/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, as leis Sagradas serão
enfraquecidas e poucos terão respeito pelo sagrado. Os clérigos da Santa Igreja se afastarão da
verdade e grande número abraçará falsas doutrinas. Haverá grande confusão espiritual na casa
de Deus. A falta de ordem provocará divisões e os poucos pastores fiéis que restarão não serão
respeitados. Peço-vos que tenhais confiança no Senhor. Depois de toda tribulação e purificação, o
Senhor vos fará sentir Sua vitória. Buscai forças no amor de Jesus. Abraçai Seu Evangelho e acolhei
também os Meus apelos, pois somente assim podeis permanecer firmes na fé. Avante pelo caminho que
vos apontei.
Mensagem nº 2.993 - 04/05/2008 – em Goes Calmon / Simões Filho/BA: Queridos filhos, peço-vos
que vos afasteis de todo mal. Buscai a santidade e em tudo sede como Jesus. A humanidade vive fortes
tensões e os Meus pobres filhos caminham como cegos a guiar outros cegos. Arrependei-vos
sinceramente dos vossos pecados. O arrependimento é o primeiro passo a ser dado no caminho da
conversão. O Senhor espera muito de vós. Não recueis. Não vos atemorizeis. Sede corajosos. Aconteça
o que acontecer, não percais a vossa esperança. O opositor causará grandes danos à humanidade.
Perseguirá a Igreja na Terra de Santa Cruz e levará muitos dos Meus pobres filhos ao erro. Muitos
abraçarão falsas doutrinas e se afastarão da verdade. Sofro por causa dos Meus pobres filhos. Voltaivos depressa. Meu Senhor vos ama e vos espera de braços abertos. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.000 - 22/05/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Sou a Rainha da Paz. Sou a Mãe
de Deus Filho e vossa Mãe. Sabei que em Jesus está a vossa verdadeira felicidade. Acolhei
amorosamente o Evangelho do Meu Jesus e deixai que Sua graça transforme vossas vidas. A
humanidade perdeu a paz porque os homens rejeitaram o Amor de Deus. Peço-vos que estejais ao meu
lado. A humanidade corre grandes perigos e Eu vim do céu para ajudar-vos. Escutai-Me com atenção.
Abraçai com humildade os Meus apelos e Eu vos conduzirei a um alto cume de santidade. Não vos
afasteis da oração. Continuai firmes no caminho que Eu vos apontei. Amai a verdade e defendei-a.
Acreditai firmemente em tudo aquilo que Eu vos anunciei ao longo destes anos. Vim para manter-vos
na verdade. Não permitais que as falsas ideologias vos afastem da verdade. Chegará o dia em que
os homens serão obrigados a negar a presença real de Jesus na Eucaristia. Os fiéis serão
ameaçados e levados a julgamento. Haverá grande perseguição à Igreja. Será este o tempo de
maior dor para os fiéis. Muitos consagrados por medo irão recuar. Em muitos lugares os inimigos
vencerão, mas a vitória final será do Senhor. Sede fortes e firmes na fé. Não permitais que este
grande tesouro que é a fé desapareça de vossos corações. Rogarei ao Meu Filho Jesus para que vos
sustente em Sua graça. Avante.
Mensagem nº 3.011 - 17/06/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração.
Os inimigos agirão com grande fúria contra a Igreja do Meu Jesus. Templos serão invadidos e
haverá grande destruição. Chegará para a Igreja a hora do calvário. Permanecei firmes na fé. Sede
fiéis ao verdadeiro Magistério da Igreja. Não recueis. Escutai-Me e Eu vos conduzirei pelo caminho da
verdade. Eu sou a vossa Mãe e sofro por causa dos vossos sofrimentos. Pedirei ao Meu Jesus por vós.
Abri vossos corações e esperai no Senhor com confiança. Avante.
Mensagem nº 3.012 - 19/06/2008 – em Cristalina/GO: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e quero
ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Acolhei os Meus apelos. Não permitais que o
demônio vos afaste da graça que vos trago do céu. As vossas dúvidas e incertezas são interferências do
Meu adversário. Sede dóceis. Não fiqueis de braços cruzados. Amai a verdade e defendei-a. Ficai com
a Igreja. A Igreja sofrerá e muito perderá, mas será vitoriosa. Depois de toda tribulação o Senhor
enxugará vossas lágrimas. O triunfo da Igreja se dará com a ajuda de um grande homem de fé. Ele
não verá (o triunfo da Igreja), mas a semente plantada dará grandes frutos para a Igreja do Meu
Jesus. Avante sem medo. Permanecei firmes na oração. Acolhei com alegria o Evangelho do Meu
Jesus. Ele vos ama e vos abençoa. Coragem.
Mensagem nº 3.017 - 29/06/2008 - Angüera/BA: Queridos filhos, peço-vos que sejais fiéis ao sucessor
de Pedro e que mantenhais acesa a chama de vossa fé. Não vos afasteis da igreja do Meu Jesus. Não

87

MENSAGENS DE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ
APARIÇÕES EM ANGÜERA – BAHIA – BRASIL
CLASSIFICAÇÃO DE TEMAS DIVERSOS, TRANSMITIDOS DURANTE OS ANOS 2001 A 2010
(Organizado por www.mariamaedaigreja.net)
vos deixeis enganar pelas falsas ideologias e pelos falsos profetas. Sabei que a verdade é
mantida integra apenas na Igreja Católica. Abri vossos corações à verdade. A Igreja enfrentará
grandes provações. Uma grande apostasia levará muitos dos Meus pobres filhos a se afastarem
de Deus. Tende cuidado. O que vos digo deve ser levado a serio. Os que não andam na verdade da
Igreja se perderão na confusão das falsas religiões. Eu sou a vossa Mãe e sofro por causa de vossos
sofrimentos. Não recueis. Avante pelo caminho que Eu vos indiquei.
Mensagem nº 3.021 - 10/07/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, coragem. Não desanimeis. Confiai
plenamente no Senhor e permanecei firmes no caminho que Eu vos apontei. Se permanecerdes fiéis
sereis vitoriosos. Sabei todos vós que o mal jamais triunfará sobre o bem. A Igreja do Meu Jesus será
vitoriosa nesta grande batalha. Eis os tempos dolorosos para a Igreja. Ainda vereis horrores
sobre a terra. Em muitas partes as heresias vencerão. Aparentemente será uma derrota para a
Igreja, mas a vitória final será do Meu Filho Jesus. Eu vim do céu para alertar-vos e preparar-vos. Vim
para conduzir-vos à verdade. Acolhei os Meus apelos. Amai e defendei a verdade. Enchei-vos de
esperança. A vossa fidelidade a Deus contribuirá para a transformação do mundo. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.027 - 17/07/2008 – em Sorocaba/SP: Queridos filhos, amo-vos como sois e quero vervos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Peço-vos que sejais dóceis ao Meu chamado. Eu
vim do céu para oferecer-vos o Meu amor e para chamar-vos à verdadeira conversão. Não fiqueis de
braços cruzados. Deus vos chama. Sede fiéis ao Seu chamado. A humanidade precisa acolher o apelo
do Senhor. Abri vossos corações e não recueis. Aproximai-vos da Eucaristia. A vossa vitória está no
Senhor. Sede fiéis à vossa Igreja. De Jerusalém virá uma notícia que chamará a atenção do
mundo. Para a Igreja será um grande sofrimento. Fico triste por aquilo que vos espera. Rezai muito.
Mensagem nº 3.029 - 19/07/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, as vossas dúvidas e incertezas
são interferências do Meu adversário. Tende cuidado. Afastai-vos do pecado e voltai-vos ao Senhor
que vos ama e vos espera de braços abertos. Esforçai-vos para vos converterdes. O vosso tempo é curto
e já não podeis viver longe da graça de Deus. Eu sou a vossa Mãe e quero o vosso bem espiritual. Vim
do céu para conduzir-vos Àquele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Não recueis. Sede fortes e
firmes na fé. Defendei a vossa Igreja. Chegará para Ela o momento de Sua maior provação. A
revolta de muitos consagrados abalará o trono de Pedro. As provas serão frutos de falsidade.
Ficai com a verdade. Não vos afasteis dos ensinamentos do papa. Coragem. Vós não estais
sozinhos. Deus caminha convosco. Avante.
Mensagem nº 3.049 - 04/09/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a ação do demônio levará
muitos teólogos a negarem grandes dogmas da Igreja. Causarão divisões na casa de Deus e o
sofrimento será grande para os homens e mulheres de fé. Peço-vos que não vos afasteis da
verdade. Escutai o verdadeiro Magistério da Igreja. Caminhai pelo caminho que Eu vos apontei. Se
permanecerdes firmes, nada vos afastará da verdade. Eu sou a vossa Mãe e vos chama à conversão
sincera e perfeita. Não cruzeis os braços. Avante. Não recueis.
Mensagem nº 3.078 - 07/11/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, na Terra de Santa Cruz nascerá
um movimento que dará forças às seitas e fará sofrer a Igreja do Meu Filho Jesus. Peço-vos que
mantenhais acesa a chama da fé. Não vos afasteis do caminho que vos apontei. Eis os tempos das
grandes confusões espirituais. Rezai. Somente pela força da oração podeis suportar o peso das
provações que hão de vir. Avante.
Mensagem nº 3.099 - 25/12/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, alegrai-vos no Senhor e esperai
n’Ele com inteira confiança. O Senhor não está distante de vós. Abri vossos corações e sereis capazes
de sentir a presença do Meu Jesus em vossas vidas. Ele é o Redentor do mundo e sem Ele não podeis
alcançar a salvação. Acolhei Jesus, pois sois Seu povo eleito e amado com um amor sem limites. A
humanidade rejeita a cada dia o Salvador e os Meus pobres filhos vão se perdendo em número cada vez
maior. Sabei que estes são os tempos mais difíceis para a humanidade. A Igreja do Meu Jesus precisa
das vossas orações. Rezai sempre pela Igreja. Ela experimentará, depois de toda tribulação, a
alegria dos profetas que anunciaram e viram o Salvador. A ela Meu Jesus confiou os meios
necessários à salvação. Ficai com a Igreja. Ela será vitoriosa e os que permanecerem fiéis até o
fim, hão de contemplar Meu Jesus e d’Ele receber a recompensa dos justos. Coragem. Não recueis.
Mensagem nº 3.130 - 06/03/2009: Queridos filhos, um movimento nascerá e se espalhará pelo mundo.
Será coordenado por mulheres e levará grande sofrimento à Igreja do Meu Jesus. Sofro por aquilo que
vos espera. Dobrai vossos joelhos em oração. Amai a verdade e defendei-a. Fugi das falsas
ideologias e abraçai o Evangelho do Meu Jesus. Deus tem pressa e vós não podeis viver afastados.
Voltai-vos depressa.
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Mensagem nº 3.136 - 20/03/2009: Queridos filhos, acreditai firmemente no poder de Deus. Não permitais
que a ciência vos afaste da fé. A verdade do Meu Jesus está no Evangelho. Os Meus pobres filhos
serão enganados pelos homens sábios. No coração de muitos reinará o pensamento dos homens.
Deus responderá e a humanidade verá a mão poderosa de Deus agir. Ficai com a verdade e não vos
afasteis da oração.
Mensagem nº 3.139 - 24/03/2009: Queridos filhos, não vos afasteis da verdade. Aconteça o que
acontecer, permanecei firmes na fé. Dias difíceis virão para os homens e mulheres de fé. A fumaça
do demônio se espalhará por toda parte e os homens se contaminarão com as falsas doutrinas.
Abandonarão o Evangelho e abraçarão falsas ideologias. Não vos esqueçais: a verdade é mantida
íntegra apenas na Igreja Católica. Se desejais permanecer no caminho da salvação, permanecei firmes
no caminho que vos apontei ao longo destes anos. Escutai o verdadeiro Magistério da Igreja e afastaivos das enganações do demônio. Eu sou a vossa Mãe. Deus enviou-Me para apontar-vos o caminho
da salvação. Sede corajosos. Antes e acima de tudo, amai a verdade e permanecei nela.
Mensagem nº 3.182 - 04/07/2009: Queridos filhos, estai atentos. Não permitais que o demônio vos
engane. Escutai a voz de Deus e sereis transformados. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para chamarvos à conversão sincera que só é possível àqueles que se abrem à ação de Deus. Dobrai vossos joelhos
em oração. A humanidade afastou-se do Criador e os Meus pobres filhos caminham como cegos a guiar
outros cegos. Eis o tempo das grandes confusões espirituais. Dias virão em que os falsos profetas se
espalharão por toda parte. A verdadeira doutrina será desprezada e muitos seguirão falsos
ensinamentos. Peço-vos que não vos afasteis da verdade. Acolhei os Meus apelos e Eu vos
conduzirei Àquele que é o vosso Tudo. Somente pela verdade podeis chegar a Jesus. Sede fiéis. Não
vos afasteis do caminho que vos apontei. Um gigante cairá sobre o México e o terror se espalhará por
toda parte. Os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Rezai.
Mensagem nº 3.202 - 18/08/2009: Queridos filhos, confiai plenamente em Jesus, pois somente Ele é a
certeza da vossa vitória. Ele é o vosso Deus para sempre e fora d’Ele jamais o homem poderá ser salvo.
Peço-vos que continueis a rezar. Rezai pela Igreja. Muitos consagrados serão contaminados.
Negarão os dogmas e se afastarão da verdade. Surgirá um homem, aparentemente cheio de
virtudes, mas na verdade será um enviado do demônio. Enganará a muitos com sua doutrina, mas
encontrará uma grande barreira na força e fidelidade dos Meus devotos e escolhidos. Peço-vos
que mantenhais acesa a chama da vossa fé. Quem permanecer fiel será salvo.
Mensagem nº 3.260 - 01/01/2010: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para trazer-vos a
paz. Abri vossos corações ao amor do Senhor e deixai que Ele vos transforme. Não cruzeis os braços.
Permanecei firmes na oração. A oração vos fortalecerá e vos conduzirá à vitória de Deus. Caminhais
para um futuro de grandes provações. A morte de um grande líder causará grande confusão. A queda de
um profeta será necessária para o bem de muitas almas. Os mistérios de Deus vós não podeis
compreender. Dobrai vossos joelhos em oração. Buscai forças na Eucaristia e nas palavras do Meu Filho
Jesus. A Igreja encontrará um grande empecilho (obstáculo) na revolta de uma famosa
congregação. Permanecei firmes na verdade. Não permitais que nada vos afaste da verdade.
Escutai-Me e Eu vos levarei por caminho seguro. Coragem. Quem está com o Senhor jamais será
derrotado. Sangue cairá das alturas e fogo correrá sobre as águas. Eis os tempos que vos anunciei no
passado. Avante na verdade.
Mensagem nº 3.321 – 18/05/2010 - em Campo do Brito/SE: Queridos filhos, estai atentos. Dobrai
vossos joelhos em oração para não serdes enganados. O demônio deseja causar confusão na Igreja em
vossa nação e continuará semeando discórdia entre os filhos de Deus, enganando com escândalos,
falsos sinais e falsas aparições. Grande será o número dos Meus pobres filhos que serão vítimas das
armadilhas do demônio. Convertei-vos e vivei o Evangelho do Meu Jesus. Ficai com a Igreja. Buscai a
vossa conversão por meio da verdadeira doutrina da Igreja. Eis o tempo das grandes confusões
espirituais. Não vos afasteis da verdade. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para anunciar-vos a
verdade. Somente a verdade do Meu Jesus vos santificará e vos dará forças para permanecerdes
firmes na verdade. O demônio continuará a fazer falsos sinais em vosso Brasil, com falsos estigmas e
lacrimações em imagens. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por causa daqueles que se entregaram
ao demônio e causaram confusão entre os Meus pobres filhos. Deus vai cobrar daqueles que enganaram
e contribuíram para o afastamento de muitos dos Meus pobres filhos do caminho da verdade. Rezai.
Rezai. Rezai. Neste momento faço cair do céu sobre vós uma extraordinária chuva de graças. Avante.
Mensagem nº 3.327 - 03/06/2010: Queridos filhos, vivei voltados para o Senhor. Buscai-O sempre na
Eucaristia, pois somente Ele é o vosso Bem Absoluto e vos conhece pelo nome. Sois do Senhor e
somente a Ele deveis servir com amor e fidelidade. Não sois do mundo. Vós estais no mundo, mas a
vossa vida pertence ao Senhor. Ele vos criou à Sua Imagem e Semelhança e espera o vosso sim
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corajoso ao Seu chamado. A humanidade caminha para o abismo da destruição que os homens
prepararam por suas próprias mãos. O desprezo pelo sagrado crescerá cada dia mais. Os homens
rejeitarão o que é de Deus e abraçarão falsas doutrinas e falsas ideologias. O demônio causará
grande confusão na Igreja. Ainda vereis horrores. Muitos perderão a fé e se afastarão da
verdadeira doutrina. Os falsos profetas semearão discórdia e confusão. O demônio enganará com
falsos sinais e prodígios. O Brasil será alvo de grandes ataques do demônio. Afastai-vos de toda
mentira e enganação do demônio. Ficai com a verdade do Meu Filho Jesus. Estai atentos. Escutai-Me
para não serdes enganados. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para reclamar o que é de Deus. Amai e
defendei a verdade.
Mensagem nº 3.346 - 17/07/2010: Queridos filhos, cuidai da vossa vida espiritual. Sois importantes para
a realização dos planos de Deus e Ele espera muito de vós. Não vivais afastados da graça do Senhor.
Eis o tempo oportuno para o vosso retorno Àquele que é o vosso único Caminho, Verdade e Vida. Dai o
melhor de vós na missão que vos foi confiada. Fazei o bem a todos. Não fiqueis apegados às coisas
materiais. Apegai-vos às coisas do céu para serdes salvos. Afastai-vos de tudo aquilo que vos distancia
do Senhor. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para conduzir-vos à santidade. Chegará o dia em que
poucos serão os homens e mulheres que permanecerão na verdade. As falsas ideologias atrairão
grande número de pessoas. Mesmo aqueles que são fervorosos na fé se tornarão indiferentes.
Estai atentos. Não permitais que o demônio vos afaste da verdade. Haverá na terra um tempo de
grande apostasia e aquele que se opõe a Cristo enganará a muitos. Dobrai vossos joelhos em
oração. Depois de toda tribulação a vitória do Senhor virá para os justos. Coragem.

FALTA DE PASTORES FIÉIS (maus pastores)
“Porque aqueles que foram uma vez iluminados saborearam o dom celestial, participaram dos
dons do Espírito Santo, experimentaram a doçura da palavra de Deus e as maravilhas do mundo
vindouro, e, apesar disso, caíram na apostasia, é impossível que se renovem outra vez para a
penitência, visto que, da sua parte, crucificaram de novo o Filho de Deus e publicamente o
escarneceram.” (Hb. 6, 4-6)
Mensagem nº 2.069 - 24/06/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Meu Filho Jesus precisa da
vossa coragem para que Seu Evangelho seja levado a todos aqueles que vivem nas trevas do
pecado grave. Muitos estão afastados por falta de conhecimento. A verdade é hoje sufocada por
muitos pastores que não se preocupam com a salvação das almas. A verdade não é mais
anunciada com aquela coragem que tinha São João Batista. Muitos pastores só se interessam por
problemas sociais e se esquecem de que a verdadeira libertação está em Jesus. Peço-vos que
mantenhais acesa a chama da fé que o Senhor colocou em vossos corações e que em toda parte
procureis ser luz para aqueles que vivem na escuridão espiritual. Rezai. Somente rezando
compreendereis o que vos digo. Não fiqueis de braços cruzados. Sede defensores da Igreja do Meu
Jesus e rezai para que os homens compreendam que somente Jesus é o Caminho, a Verdade e a
Vida.
Mensagem nº 2.938 - 01/01/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, eis o tempo da grande batalha
espiritual. Não recueis. Sabei enfrentar com coragem as provações que já estão a caminho. Por culpa
dos maus pastores a Igreja viverá momento de grandes aflições; estará enfraquecida por causa
dos grandes escândalos e heresias. Dobrai vossos joelhos em oração. Enchei-vos do amor de Deus e
não vivais afastados. O Senhor vos ama e vos espera de braços abertos. Eu preciso de cada um de vós.
Dizei o vosso sim ao Meu chamado e tudo acabará bem para vós. Tudo que fizerdes em favor dos Meus
planos o Senhor vos recompensará generosamente. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.947 - 25/01/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a Igreja carregará a cruz da
aflição, desolação e humilhação. Por causa dos maus pastores, se negarão grandes dogmas da fé
e os fiéis se tornarão frios e cheios de dúvidas. A Igreja será atormentada por grandes
tempestades e poucos permanecerão firmes na fé. Serão tempos difíceis para os Meus pobres filhos,
mas o Senhor não estará distante de vós. Depois de toda tribulação, virá a grande vitória do Senhor.
Rezai. Não vos afasteis da oração. O Senhor vos espera. Caminhai ao Seu encontro com alegria.
Mensagem nº 2.950 - 01/02/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, viveis no tempo das grandes
tribulações espirituais. Dobrai vossos joelhos em oração, pois somente assim podeis suportar o peso das
dificuldades. A Igreja andará por caminhos difíceis. Enfrentará muita ingratidão dos maus pastores
e beberá o cálice amargo da dor. De Malta virá uma ordem que abalará a Igreja e fará sofrer os
fiéis. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sei o que vos espera. Não vos afasteis da verdade. Confiai no
Senhor. Ele é a vossa vitória e sem Ele nada sois e nada podeis fazer. Coragem. Avante.

90

MENSAGENS DE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ
APARIÇÕES EM ANGÜERA – BAHIA – BRASIL
CLASSIFICAÇÃO DE TEMAS DIVERSOS, TRANSMITIDOS DURANTE OS ANOS 2001 A 2010
(Organizado por www.mariamaedaigreja.net)
Mensagem nº 2.954 - 09/02/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em
oração em favor da Igreja. Chegará para a Igreja do Meu Jesus o momento de sua maior dor.
Enfrentará graves conflitos e experimentará a dor do abandono por parte de muitos consagrados.
O ninho dos pássaros será destruído. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e vim do céu para reclamar o que é
de Deus. Acolhei a verdade. Assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Não quero obrigar-vos, mas
peço-vos que sejais dóceis ao Meu chamado. A humanidade ainda verá terríveis acontecimentos. O que
os homens colocaram nas alturas será consumido pelo fogo. Estais atentos. Abri vossos corações e
aceitai a vontade do senhor para vós. Coragem.
Mensagem nº 2.964 - 04/03/2008 – em Brasília/DF: Queridos filhos, eu vos amo como sois e quero vervos Comigo no céu. Não recueis. Assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos e procurai em tudo ser
como Jesus. A humanidade precisa do vosso sincero e corajoso testemunho. Dobrai vossos joelhos em
oração. A força da oração vos conduzirá à vitória. Ainda tereis grandes provações. A Igreja do Meu
Jesus será ferozmente perseguida. Negarão as virtudes dos grandes homens e mulheres de fé, e
com ajuda dos maus pastores negarão grandes verdades reveladas. Eu sofro por aquilo que vos
espera. Tenho pressa. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Eu conheço vossas
necessidades e pedirei ao Meu Jesus por vós. Permanecei firmes na fé. Não vos atemorizeis. Deus está
muito perto de vós.
Mensagem nº 2.973 - 20/03/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração
em favor da Igreja do Meu Jesus. Sabei que de agora em diante haverá mais desprezo aos
sacramentos e os ministros de Deus serão desprezados e perseguidos. O demônio conseguirá
destruir muitas ordens sagradas com escândalos que abalarão a fé de muitos homens e
mulheres. Haverá uma rebelião declarada contra os verdadeiros ensinamentos da Igreja e o
sucessor de Pedro carregará pesada cruz. Atacarão com grande fúria o sacramento da Eucaristia,
levando muitos a perderem a fé na presença real do Meu Jesus. A Igreja perderá seu brilho em
muitos lugares e muitos andarão como cegos a guiar outros cegos. O que vos digo deve ser levado
a sério. A Igreja do Meu Jesus caminha para um futuro de grandes provações e poucos
consagrados permanecerão firmes na verdade. Rezai. Rezai. Rezai. O Senhor vencerá. Escutai-O.
Mensagem nº 3.028 - 18/07/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, ficai com o Senhor. Confiai Nele e
abri vossos corações à Sua graça santificante. Eis os tempos mais dolorosos para os Meus pobres filhos.
Eis o tempo em que a Igreja do Meu Jesus começa a sua caminhada para o calvário. Por culpa
dos maus pastores, muitos se tornarão indiferentes na fé. A Igreja do Meu Jesus andará pelo vale
tenebroso e enfrentará a fúria dos inimigos. O desprezo pelo sagrado conduzirá a Igreja à divisão.
O Senhor vos chama. Não recueis. Acolhei os ensinamentos do Papa. Abraçai a verdade. Não permitais
que o demônio vos afaste do caminho do bem. Depois de toda tribulação, um novo tempo de graça
chegará para a Igreja. Rezai. Quem está com o Senhor será vitorioso. Avante.
Mensagem nº 3.031 - 23/07/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, muitas ovelhas caminharão
cegas por falta de pastores que as conduzam por caminhos seguros. Muitos fervorosos na fé
beberão o cálice amargo do sofrimento na grande e dolorosa perseguição à Igreja. Na grande
perseguição muitos irão recuar e abandonarão a fé. Para os justos que permanecerem firmes até o
fim, o Senhor prepara a grandiosa recompensa. Dizei a todos que Deus tem pressa. Levai a sério os
Meus apelos, pois somente assim podeis contribuir para o triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração.
Coragem. Eu estou ao vosso lado.
Mensagem nº 3.056 - 20/09/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe. Convido-vos
a assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristãos e a viverdes com coragem os Meus apelos. Não vim
do céu por brincadeira. Dizei a todos que este é o tempo oportuno para vos reconciliardes com Deus.
Não vivais afastados do Senhor. Buscai-O sempre na Eucaristia e sereis grandes na fé. Confiai em
Jesus. Somente Ele é o Salvador do mundo e fora d’Ele não há salvação. Entregai-vos a Ele que vê o
oculto e vos conhece pelo nome. Enchei-vos de amor e bondade. No coração dos que amam o Senhor
não deve haver espaço para o ódio. Sede somente do Senhor. A humanidade caminha para o abismo da
destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Rezai. Rezai também e sobretudo pela
Igreja. Chegará o dia em que serão poucos os pastores fiéis. A ação do demônio levará muitos
consagrados a abandonarem sua vocação. O sagrado terá pouco valor e a verdade estará
presente em poucos corações. Permanecei firmes no caminho que vos apontei. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.090 - 04/12/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, estai atentos. O demônio deseja
afastar-vos da graça do Senhor. Dobrai vossos joelhos em oração. A vossa vitória virá pela força da
oração. Rezai também pela Igreja do Meu Jesus. O rebanho se dispersará e os lobos com pele de
cordeiro os atrairão. Chegará o dia em que poucos defenderão a verdade e a apostasia estará
presente em toda parte. Os maus pastores cairão e não se levantarão. Dos poucos pastores que
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ficarão, virá para a Igreja um novo tempo. Os poucos fiéis, com a graça do Meu Jesus,
contribuirão para o grande triunfo de Deus. Peço-vos que não recueis. Segui pelo caminho que vos
apontei e sereis vitoriosos. Coragem.
Mensagem nº 3.096 - 19/12/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, chegará o dia em que sobre a
terra poucos serão os homens e mulheres de fé. A Igreja andará sem Pedro e muitos procurarão
seguir seus próprios pensamentos. Faltarão vocações para o sacerdócio e para a Igreja será um
tempo de dolorosa provação. Rezai muito pela Igreja. O desprezo pelo sagrado estará presente em
toda parte e muitas almas estarão frias e sem Deus. Sofro por aquilo que vos espera. Amo-vos, e vim
do céu para socorrer-vos. Acolhei os Meus apelos. Não permitais que o demônio vos afaste da verdade.
Coragem.
Mensagem nº 3.121 - 12/02/2009: Queridos filhos, amai e defendei a verdade. Anunciai a todos o
Evangelho do Meu Jesus, pois Suas palavras transformam os corações endurecidos e vos levam à
santidade. Chegará o dia em que os homens rejeitarão a Luz e abraçarão as trevas. Muitos
consagrados abandonarão a verdadeira doutrina e se unirão aos inimigos. Haverá grande
desprezo pelo Sagrado e a falta de ordem estará presente em toda parte. Não cruzeis os braços.
Rezai e sereis capazes de compreender os Meus apelos. Coragem.

FATOS ATUAIS E FUTUROS
“Nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o
candeeiro a fim de que brilhe a todos os que estão em casa.” (Mt. 5-15)
Mensagem nº 1.914 - 29/06/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: amai a Igreja do Meu Jesus e
defendei-a. Rezai pelo sucessor de Pedro, o Papa, pelos Bispos e Sacerdotes do mundo inteiro. A
fumaça do demônio penetrou na Igreja do Meu Filho, levando muitos dos meus escolhidos ao
caminho do erro, da divisão e da falta de fé. Aconteça o que acontecer, não vos esqueçais: A
verdade é mantida íntegra apenas na Igreja Católica. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aqueles que
se afastaram da verdade, abraçando falsas doutrinas e falsas ideologias. Cuidado. Não fujais da
verdade. Meu Jesus é a verdade e somente n’Ele encontrareis a salvação. Rezai. Não vos afasteis
da oração.
Mensagem nº 1.920 - 12/07/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: se tiverdes fé em vossos
corações, contribuireis para que os homens se tornem testemunhas vivas do amor do Senhor. A
humanidade está distante do Senhor porque já não se vive os Mandamentos da Lei de Deus. A
palavra do Meu Filho Jesus é desprezada e a criatura é mais valorizada que o Criador. O pecado
vos contaminou e vos cegou espiritualmente, queridos filhos. Arrependei-vos e voltai-vos. Se
rezardes e vos abrirdes, o Amor será amado e vereis uma grande transformação na humanidade.
Se viverdes como vos peço, o mal será derrotado e a paz reinará para sempre. Avante com
coragem.
Mensagem nº 1.930 - 04/08/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: a humanidade está enferma por
causa do pecado e Eu vim do Céu para ajudar-vos a encontrar a graça santificante do Senhor que
vos cura de todos os males. Vivei voltados para o Senhor que vos ama e abre os braços para
acolher-vos. Dizei não a tudo aquilo que é contrário ao Evangelho do Meu Jesus e abraçai a
verdade, pois somente pela verdade sereis salvos. Rezai. A força da oração transformará a
humanidade e todos viverão felizes. Vós sois importantes para Mim e Eu quero dizer-vos que sois
amados um por um pelo Pai, no Filho por meio do Espírito Santo. Não recueis. O Senhor conta convosco.
Deixai-vos conduzir por Suas Mãos Poderosas e sereis felizes já aqui na terra e mais tarde comigo no
Céu.
Mensagem nº 2.057 - 26/05/2002 - Pinhão/SE: Queridos filhos, rezai. Rezai muito. O demônio deseja
afastar-vos da verdade e conduzir-vos às trevas do pecado. Estais atentos. Escutai com atenção o que
vos digo e jamais sereis enganados. Escutai a voz do Papa, pois tudo aquilo que ele diz corresponde
à verdade. Sede defensores da Igreja do Meu Jesus. Sofro por causa dos Meus pobres filhos
afastados. Sofro também por causa dos pastores que conduzem os Meus inocentes filhos ao erro, a
infidelidade e ao desânimo. Eu sou a vossa Mãe e quero dizer-vos que vós não estais sozinhos. Amai a
verdade e defendei-a. Se alguém quiser vos calar, dizei que o melhor é fazer a vontade de Deus, e não
recueis. Nestes últimos tempos vejo uma enorme chaga aberta no coração da Igreja do Meu Filho
Jesus. Dobrai vossos joelhos em oração. Somente rezando a humanidade encontrará a paz. Somente
rezando os homens se abrirão ao Deus da Salvação. Coragem.
Mensagem nº 2.069 - 24/06/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Meu Filho Jesus precisa da
vossa coragem para que Seu Evangelho seja levado a todos aqueles que vivem nas trevas do
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pecado grave. Muitos estão afastados por falta de conhecimento. A verdade é hoje sufocada por
muitos pastores que não se preocupam com a salvação das almas. A verdade não é mais
anunciada com aquela coragem que tinha São João Batista. Muitos pastores só se interessam por
problemas sociais e se esquecem de que a verdadeira libertação está em Jesus. Peço-vos que
mantenhais acesa a chama da fé que o Senhor colocou em vossos corações e que em toda parte
procureis ser luz para aqueles que vivem na escuridão espiritual. Rezai. Somente rezando
compreendereis o que vos digo. Não fiqueis de braços cruzados. Sede defensores da Igreja do Meu
Jesus e rezai para que os homens compreendam que somente Jesus é o Caminho, a Verdade e a
Vida.
Mensagem nº 2.071 - 29/06/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, vim do Céu para consolar-vos e
dizer-vos que sois importantes para a realização dos Meus planos. Peço-vos que sejais fiéis ao
Evangelho do Meu Jesus, pois a Palavra do Meu Filho é orientação segura para a vossa salvação. Estais
atentos e não permitais que o demônio vos afaste da verdade. Sois o povo de Deus e é chegado o
momento de vos abrirdes ao Seu chamado. Peço-vos neste dia corajosa fidelidade a Igreja do Meu
Jesus e ao sucessor de Pedro, o Papa João Paulo II. Dizei a todos que Cristo é o único Caminho,
Verdade e Vida. Fora d’Ele não há salvação. Dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada e
sereis recompensados com generosidade pelo Senhor. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.202 – 01/05/2003: Queridos filhos, abri vossos corações humildemente ao Meu
chamado e vivei voltados para o Paraíso para o qual unicamente fostes criados. Viveis no tempo em que
a criatura é mais valorizada que o próprio Criador. A grande tentação dos vossos dias é parecer
cristãos e não ser verdadeiramente. Cuidai antes de tudo da vossa vida espiritual. Se vos abrirdes a
Deus sereis transformados e tudo acabará bem para vós. Não vos esqueçais: a vossa vitória está em
Deus.
Mensagem nº 2.382 – 24/06/2004: Queridos filhos, Deus vos escolheu para serdes anunciadores da Sua
Boa Nova. Com vossos exemplos e com vossas palavras levai aos Meus pobres filhos a mensagem de
esperança que Jesus vos anunciou. Sede corajosos. Deus espera muito de vós. Segui o exemplo de
João Batista e dai a vossa contribuição para que os homens se preparem para acolher Jesus. A
humanidade vive hoje como nos tempos do dilúvio e os homens não se importam mais com Deus
e com Suas Leis. Dizei a todos que este é o tempo do grande retorno. Arrependei-vos e buscai a
Misericórdia do Senhor para vossas vidas. Não fiqueis de braços cruzados. Rezai, fazei penitencia e
acreditai firmemente do Evangelho de Jesus para serdes salvos.
Mensagem nº 2.384 – 29/06/2004: Queridos filhos, não vos afasteis do caminho que vos tenho indicado.
Peço-vos que sejais fiéis a Jesus, pois somente Ele é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Amai a verdade
e em toda parte procurai testemunhar o amor de Deus. Rezai muito pela conversão dos homens e
aproximai-vos da Eucaristia para serdes grandes na fé. Peço-vos também que sejais fiéis a Igreja do Meu
Jesus e que intensifiqueis vossas orações em favor do sucessor de Pedro, o Papa João Paulo II. Rezai
pelo futuro da Igreja que está internamente dividida e ameaçada de perder a verdadeira fé. Sabei
que estes são os tempos das grandes tribulações para a Igreja. Sede corajosos. Acolhei os Meus
apelos e sereis vitoriosos.
Mensagem nº 2.465 – 04/01/2005: Queridos filhos, a humanidade precisa de paz e é chegado o
momento de vos converterdes e assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristãos. Convido-vos a
buscardes forças na Eucaristia e na Palavra de Deus, pois somente assim podeis suportar o peso
das provações que já estão a caminho. Uma grande tempestade se aproxima e a grande
embarcação é atingida. Dobrai vossos joelhos em oração. Eis os tempos das grandes tribulações que
vos anunciei no passado. Confiai plenamente no Senhor para serdes vitoriosos. Avante com coragem.
Mensagem nº 2.472 – 19/01/2005: Queridos filhos, um homem bem vestido entrará na casa de Deus
e ocupará um lugar de destaque. A ele se juntarão os inimigos de Deus e farão grandes estragos
para toda humanidade. Este terá a aparência de um bom homem e seduzirá a muitos. A pedra não
se abalará porque Deus é fiel às Suas promessas. Depositai toda a vossa confiança no Senhor.
Jamais experimentarão o peso da derrota os que seguem fielmente o Evangelho e acolhem os Meus
apelos. Não desanimeis. Avante.
Mensagem nº 2.508 – 12/04/2005: Queridos filhos, sofro por causa dos vossos pecados. Eu sou a vossa
Mãe e venho do Céu para encher-vos de coragem. Não desanimeis. Deus está ao vosso lado. Rezai
muito. Rezai sempre. Chegará o dia em que haverá desdém aos dogmas e muitos homens terão
sua fé abalada. Fugi do pecado e voltai-vos Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida.
Mensagem nº 2.512 – 19/04/2005: Queridos filhos, rezai pelo novo sucessor de Pedro. Com ele a
Igreja avançará, mas será perseguida pelos inimigos. O santo padre experimentará o calvário,
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pois muitas de suas posições irão contrariar os inimigos da Igreja. Dobrai vossos joelhos em
oração. Rezai muito pela Igreja. A lição aprendida não será esquecida. Jesus olha Sua Igreja e
cuida de Seus fiéis. A morte jamais vencerá a vida. A semente plantada dará bons frutos. A vitória
será do Senhor.
Mensagem nº 2.530 – 01/06/2005: Queridos filhos, a busca pelo poder resultará em uma grande
guerra entre os religiosos e um sucessor de Pedro verá a morte de muitos de seus sacerdotes. O
seqüestro de um líder religioso deixará a Igreja dividida, mas o Senhor cuidará do Seu povo. O
ouro: eis o desejo dos inimigos. Os homens tentarão apagar o brilho, mas não conseguirão.
Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade viverá dolorosos momentos. Continentes irão se mover
e a Terra se partirá em vários pedaços. Quem for fiel até o fim viverá para testemunhar o amor de Deus.
Não quero causar-vos medo, mas é preciso que tudo isso chegue ao vosso conhecimento. Peço-vos que
em tudo façais a vontade de Deus. Não desanimeis. Não recueis.
Mensagem nº 2.542 – 29/06/2005: Queridos filhos, rezai pela Igreja. O demônio causará grande
confusão e muitos perderão a fé. Sede unicamente do Senhor e não permitais que nada vos afaste do
Seu Amor. No Irã haverá um grande terremoto que matará muitos homens. Não houve outro igual. Uma
cidade brasileira que um dia foi capital viverá momentos de grande aflição. Dobrai vosso joelho em
oração. Eu estou ao vosso lado embora não Me vejais. Não temais.
Mensagem nº 2.566 – 25/08/2005: Queridos filhos, avante com coragem. Vós estais no mundo, mas não
sois do mundo. Esforçai-vos para viverdes sempre na graça de Deus. Cuidai da vossa vida espiritual,
pois somente assim podeis testemunhar a presença de Jesus. Peço-vos que intensifiqueis vossas
orações em favor da Igreja do Meu Jesus. Uma ordem será dada a um cardeal. A obediência aos
inimigos causará grande confusão. Da surpresa, um espanto, dor e destruição. Sabei que ainda
vereis horrores sobre a Terra, mas quem for fiel até o fim será salvo. Não recueis.
Mensagem nº 2.973 - 20/03/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração
em favor da Igreja do Meu Jesus. Sabei que de agora em diante haverá mais desprezo aos
sacramentos e os ministros de Deus serão desprezados e perseguidos. O demônio conseguirá
destruir muitas ordens sagradas com escândalos que abalarão a fé de muitos homens e
mulheres. Haverá uma rebelião declarada contra os verdadeiros ensinamentos da Igreja e o
sucessor de Pedro carregará pesada cruz. Atacarão com grande fúria o sacramento da Eucaristia,
levando muitos a perderem a fé na presença real do Meu Jesus. A Igreja perderá seu brilho em
muitos lugares e muitos andarão como cegos a guiar outros cegos. O que vos digo deve ser levado
a sério. A Igreja do Meu Jesus caminha para um futuro de grandes provações e poucos consagrados
permanecerão firmes na verdade. Rezai. Rezai. Rezai. O Senhor vencerá. Escutai-O.

HOMEM DE FÉ (guia do povo de Deus)
“ Eis que sucumbe o que não tem a alma íntegra, mas o justo vive por sua fidelidade.” (Hab. 2, 4)
Mensagem nº 2.496 – 17/03/2005: Queridos filhos, um homem cego, um pássaro veloz, homens
reunidos e um prato quebrado. Quem olha somente para si perde a graça de Deus. O que será dos ricos
quando precisarem dos pobres? A mesa farta um dia estará sem pão. Não vos esqueçais: Deus está no
controle de tudo. Rezai. Não vos afasteis da oração. Deus vos ama e vos espera com imenso amor de
Pai. Convertei-vos depressa. Vereis horrores sobre a terra. As nações estarão em guerras. A fé
estará presente em poucos corações, mas Deus fará surgir alguém que conduzirá a humanidade
novamente à verdadeira fé. Este será um grande homem de fé, mas seu fim será doloroso porque
ensinou a verdade e conduziu o povo de Deus à vitória espiritual. Mesmo nos momentos difíceis,
lembrai-vos sempre que Deus não se esquece de vós.
Mensagem nº 2.714 - 01/08/2006 – em Sorocaba/SP: Queridos filhos, Eu vos amo como sois e quero
ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da
fé. Não vos afasteis da oração. Deus espera muito de vós. Dizei a todos que Deus tem pressa e que o
tempo é curto. A humanidade trilha pelas veredas da autodestruição que os homens prepararam por suas
próprias mãos. Haverá grandes perseguições à Igreja do Meu Filho Jesus. A cruz será pesada para
os fiéis, mas o Senhor fará surgir um homem cheio de virtudes que conduzirá os fiéis pelo
caminho do amor e da verdade. Neste tempo a Igreja voltará a ser como Jesus a confiou a Pedro e
então os homens verão a Mão poderosa de Deus agir em favor dos Seus. Coragem. Quem está
com o Senhor será vitorioso.
Mensagem nº 2.856 - 29/06/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, abri vossos corações ao Senhor.
Confiai plenamente em Sua Bondade e acolhei com alegria o Evangelho do Meu Jesus. Rezai muito
diante da cruz pela paz do mundo. Rezai pelo sucessor de Pedro. Ele muito sofrerá. A Igreja será
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perseguida, mas o Senhor vencerá. Confiai na Igreja. Amai-a. Rezai pelos Ministros de Deus. Depois de
toda tribulação, Deus fará surgir um homem de fé e de grande espiritualidade. Será este o
escolhido para preparar os homens e para entregar a Igreja Àquele que vive e reina para sempre.
Buscai as coisas do alto. Vós estais no mundo, mas não sois do mundo. Eu sou a vossa Mãe e vos amo.
Avante sem medo.
Mensagem nº 2.898 - 04/10/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, convido-vos a serdes mansos e
humildes de coração. Enchei-vos do amor de Deus, pois somente assim podeis contribuir para a
conversão da humanidade. Chegará o dia em que a humanidade abarcará a mensagem da
humildade. A terra será transformada e por meio de um homem cheio de virtudes, a humanidade
encontrará o caminho da paz. O Senhor reinará e vereis o triunfo definitivo do Meu Imaculado
Coração. Coragem. Rezai.
Mensagem nº 2.991 - 01/05/2008 - Angüera/BA: Queridos filhos, rejeitai as glórias deste mundo e
buscai as coisas do Senhor. As glórias deste mundo passam, mas as do Senhor serão eternas. Vós
estais no mundo, mas não sois do mundo. Não permitais que o demônio vos escravize. Fugi da vaidade
e de tudo aquilo que paralisa o verdadeiro amor de Deus em vós. Amai e defendei a verdade.
Testemunhai os Meus apelos. A todos aqueles que fizerem conhecidas as Minhas mensagens, prometo
socorrer na hora da morte com todas as graças necessárias à salvação. Vim do céu para conduzir-vos
ao céu. Caminhai com a Igreja. Depois de toda tribulação que o Senhor permitirá à Sua Igreja, Ela será
vitoriosa. Um grande homem de fé conduzirá a Igreja ao grande triunfo. Sede fiéis. Não vos afasteis
da verdade.
Mensagem nº 3.012 - 19/06/2008 – em Cristalina/GO: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e quero
ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Acolhei os Meus apelos. Não permitais que o
demônio vos afaste da graça que vos trago do céu. As vossas dúvidas e incertezas são interferências do
Meu adversário. Sede dóceis. Não fiqueis de braços cruzados. Amai a verdade e defendei-a. Ficai com a
Igreja. A Igreja sofrerá e muito perderá, mas será vitoriosa. Depois de toda tribulação o Senhor enxugará
vossas lágrimas. O triunfo da Igreja se dará com a ajuda de um grande homem de fé. Ele não verá
(o triunfo da Igreja), mas a semente plantada dará grandes frutos para a Igreja do Meu Jesus.
Avante sem medo. Permanecei firmes na oração. Acolhei com alegria o Evangelho do Meu Jesus. Ele
vos ama e vos abençoa. Coragem.
Mensagem nº 3.019 - 05/07/2008 - Angüera/BA: Queridos filhos, a Igreja será perseguida e
experimentará pesada cruz. Depois de toda tribulação, Deus fará surgir um grande homem de fé.
Por meio dele a Igreja será restaurada e um novo tempo de graça chegará para os fiéis. Confiai no
Senhor. Ele não está longe de vós. Abri vossos corações ao Seu chamado, pois somente assim podeis
contribuir para o grande Triunfo do Meu Imaculado Coração. Não recueis. Sede honestos em vossos
atos. Acolhei com alegria os Meus apelos e sede fervorosos na vossa fé. Eu sou a vossa Mãe. Vim do
Céu para conduzir-vos a santidade. Não fiqueis estacionados. Deus tem pressa. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.093 - 09/12/2008 - Angüera/BA: Queridos filhos, entregai-vos com docilidade nas mãos
do Senhor. Buscai-O sempre para serdes grandes na fé. A humanidade precisa do vosso corajoso
testemunho. Não fiqueis estacionados no pecado. Eis o tempo oportuno para vos converterdes. Eu sou a
vossa Mãe e sei o que vos espera. Sofro por causa dos vossos sofrimentos. Sede fiéis aos Meus apelos.
Acolhei o Evangelho do Meu Jesus para serdes salvos. A fumaça de satanás se espalhou por toda parte
e os Meus pobres filhos se tornaram cegos espiritualmente. Poucos serão aqueles que permanecerão
fiéis a Deus. Rezai. Rezai. Rezai. A Igreja do Meu Jesus beberá o cálice amargo da dor. O trono de
Pedro será abalado e a confusão estará presente em toda parte. Pela graça Misericordiosa do
Senhor, um homem contribuirá para o regresso dos Meus pobres filhos afastados e a verdade
reinará na Casa de Deus. Chegará o dia em que no trono de Pedro estará sentado aquele que
mudará para sempre os rumos da Igreja. Não vos afasteis da verdade.
Mensagem nº 3.241 – 17/11/2009 – em Juiz de Fora/MG: Queridos filhos, coragem. Eu estou ao vosso
lado. Não percais a vossa esperança. Quando sentirdes o peso da cruz, chamai por Jesus e Ele virá em
vosso socorro. Abri vossos corações e sede imitadores do Meu Filho Jesus. Conheço vossas
necessidades e pedirei ao Meu Jesus em vosso favor. Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade
distanciou-se do Criador e os Meus pobres filhos caminham para um grande abismo. Eis o tempo do
vosso retorno. Não cruzeis os braços. Eu venho do céu para reclamar o que é de Deus. Sede dóceis. Vós
sois importantes para a realização dos Meus planos. Sabei que grande será a recompensa para todos
aqueles que estão a escutar-Me. Caminhai na verdade. Acolhei o Evangelho e vivei os Meus apelos. A
Igreja do Meu Jesus andará por caminhos difíceis e muito sofrerá. Quando tudo parecer perdido, o
Senhor enviará um homem justo e este contribuirá para o crescimento espiritual da Igreja. Depois
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de todo bem que fará à Igreja, ele será assassinado, mas a Igreja estará firme e os inimigos
derrotados. Avante sem medo. Quem está com o Senhor jamais experimentará a derrota.

IMPORTÂNCIA DOS SACRAMENTOS
“Repito aqui o que acabamos de dizer: se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes
seja ele excomungado.” (Gl. 1, 9)
Mensagem nº 1.863 - 27/02/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Eis que agora viveis o tempo
forte de conversão e arrependimento. Não poupeis esforços para vos converterdes e viverdes
com alegria a vossa fé. Nesta quaresma, procurai viver afastados do pecado. Se vos acontecer
cair, chamai por Jesus. Ele é o vosso socorro e tudo fará por vós. Aproximai-vos do Sacramento
da confissão e recebereis grandes graças. A confissão é o recurso que vos ofereço para vos
libertardes do pecado. Quando receberdes o Sacramento da confissão, recebei-o com amor e
fidelidade. Não escondais nenhum dos vossos pecados, nem olheis o sacerdote como um homem
qualquer. No momento da confissão o sacerdote representa Jesus Cristo, o vosso Salvador
Misericordioso. Se fizerdes uma boa confissão, a vossa alma ficará livre do pecado cometido e
vós estareis mais perto do Senhor. Avante com coragem e alegria.
Mensagem nº 1.995 - 01/01/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, sou a Rainha da paz. Venho do
Céu para oferecer-vos a graça da paz que é o grande tesouro que a humanidade perdeu por causa
daqueles que vivem sem Deus e no ódio. Sofro por causa dos Meus pobres filhos que vivem como cegos
e não sabem encontrar o caminho do Senhor. Eu sou a vossa Mãe e venho para conduzir-vos. Peço-vos
que continueis a rezar, pois tereis grandes tribulações. Se vos abrirdes ao Meu chamado e viverdes as
Minhas mensagens, sereis transformados e vereis a paz reinar sobre a terra. Dobrai vossos joelhos em
oração, pois somente assim contribuireis para o triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. A profecia
que vos anunciei no ano passado (mensagem de 01/01/2001) realizou-se com o triste e doloroso
acontecimento nos Estados Unidos. Rezai muito, pois tudo aquilo causará ainda grandes danos para a
humanidade. Há séculos tenho vindo ao mundo para chamar os homens à conversão, mas estes
preferem a guerra, a morte e o desamor. Venho para oferecer-vos vida nova, vida em graça no Senhor.
Peço-vos que sejais construtores de paz e amor. Com vossos exemplos e com vossas palavras procurai
levar Deus àqueles que estão afastados. O Senhor confia em vós e espera o vosso sincero e corajoso
testemunho. Aconteça o que acontecer não vos esqueçais: O Senhor vos ama e está ao vosso lado.
Coragem. Não vos atemorizeis. Estai unidos a Jesus na oração e nos Sacramentos.
Mensagem nº 2.045 - 30/04/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, rezai. Rezai muito. Sem oração
não tereis forças para suportardes o peso das vossas provações. A humanidade caminha para um
grande abismo e é chegado o momento de vos converterdes ao Senhor. Eu sou a vossa Mãe e sofro por
causa dos vossos sofrimentos. Arrependei-vos com sinceridade dos vossos pecados e reconciliaivos com Deus por meio da Confissão. Valorizai os tesouros que o Senhor vos deixou. Os
sacramentos são os canais da ação salvadora de Deus. Abraçai-os com alegria para serdes
salvos.
Mensagem nº 2.139 - 05/12/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, escutai com atenção o que eu vos
digo. Não quero forçar-vos a nada, pois tendes liberdade. Eu sou a vossa Mãe e desejo ardentemente
cuidar da vossa espiritualidade, estai atentos para não serdes enganados pelo demônio. Tende
cuidado para não serdes levados a uma falsa conversão. Vigiai e continuai firmes na oração.
Aproximai-vos dos sacramentos que são os canais da ação salvadora de Deus. Sede sinceros em
vossos atos. Eis que viveis o tempo da grande batalha espiritual. Sede somente do Senhor. Cuidado.
Não permitais que o mal se apodere de vós. Avante com alegria.
Mensagem nº 2.163 – 30/01/2003: Queridos filhos, buscai o Senhor com alegria, pois Ele vos espera de
braços abertos. Estais atentos. Abri vossos corações e sereis capazes de aceitar o Amor de Deus em
vossas vidas. A vossa vida aqui na Terra é na verdade um contínuo suceder-se de encontros com
Meu Filho Jesus. Não vos esqueçais que Ele vem a vós na Eucaristia e nos outros sacramentos
que são os canais de Sua ação salvadora. Vós podeis encontrá-Lo em Seus ministros e na pessoa dos
mais fracos e abandonados. Não percais a grande oportunidade que Meu Filho vos concede. Abraçai a
missão que recebestes e não vos esqueçais: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Peço-vos
humildemente que sejais homens e mulheres de oração. A oração é o sustentáculo para a vossa
caminhada espiritual. A oração é tão importante que com ela o pobre torna-se rico e sem ela o rico tornase pobre. Não recueis. Continuai a percorrer o caminho que vos indiquei e o Senhor vos recompensará
generosamente. Coragem. Eu vos amo e estou ao vosso lado.
Mensagem nº 2.183 – 18/03/2003: Queridos filhos, convido-vos a vos aproximardes de Deus por
meio dos sacramentos que são os canais de Sua ação Misericordiosa. Deus vos espera de braços
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abertos. Caminhai ao Seu encontro para serdes felizes. A humanidade precisa de paz, mas a paz só é
possível em Jesus. Os homens se distanciaram do Criador e caminham para o abismo do pecado. Rezai.
Somente a força da oração transformará os corações. Dobrai vossos joelhos em oração diante do Senhor
e pedi perdão. Buscai o Amor para encontrardes a verdadeira paz.
Mensagem nº 3.189 - 18/07/2009: Queridos filhos, cuidai da vossa vida espiritual. Sois do Senhor e
somente a Ele deveis servir e seguir. Não permitais que as coisas materiais vos impeçam de contribuir
com os planos de Deus. Eu preciso de vós. Conheço vossas necessidades e pedirei ao Meu Jesus em
vosso favor. Eis os tempos difíceis para a humanidade. Rezai. Aproximai-vos do Senhor por meio dos
sacramentos. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. A humanidade beberá o cálice amargo
do sofrimento. Um fogo veloz irá cruzar os céus de vários países da Europa. Cairá sobre um famoso
templo e os homens Irão chorar e lamentar. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Não recueis.
Mensagem nº 3.249 – 05/12/2009: Queridos filhos, não vivais afastados do Senhor. Eis o tempo do
vosso retorno Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Peço-vos que mantenhais acesa a chama
da fé. Buscai a graça do Senhor por meio dos Sacramentos, pois somente assim podeis crescer
espiritualmente. Eu vim do céu para apontar-vos o caminho da paz e do amor. Abri vossos corações
aos Meus apelos e Eu vos conduzirei à santidade. Consagrai-vos todos os dias ao Meu Imaculado
Coração. No grande triunfo do Meu Imaculado Coração, o céu se abrirá e os anjos do Senhor virão em
socorro dos Meus escolhidos. Aqueles que permanecerem fiéis até o fim hão de contemplar aquilo que
os olhos humanos jamais viram. Coragem. Dobrai vossos joelhos em oração e sede dóceis ao chamado
do Senhor. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.

ORAÇÃO
“Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em segredo; e teu Pai, que vê
num lugar oculto, recompensar-te-á.” (Mt. 6,6)
Das mensagens recebidas nos anos 2001 a 2010, 95% abordam o tema oração. Isto mostra claramente
que a oração é primordial e decisiva para uma autêntica conversão e salvação da nossa alma. Abaixo,
algumas das mensagens que tratam do tema oração.
Mensagem nº 1.838 - 01/01/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Chegaram os tempos por Mim
preditos. Eis que agora hão de realizar-se tudo aquilo que vos foi anunciado no passado. Peço-vos que
façais orações e penitências em favor da Igreja do Meu Jesus. Peço-vos que sejais firmes na vossa
fé e não vos afasteis do Senhor por nenhum motivo. Sois o povo escolhido para testemunhardes as
maravilhas de Deus. Não vos preocupeis, pois Eu estou ao vosso lado. Eu preciso da vossa coragem e
da vossa fé. Não recueis. Rezai. Quando vos peço para rezardes, deveis entender que se trata de
uma necessidade urgente. A humanidade precisa de paz, mas é preciso que os homens rezem.
Sereis perseguidos por causa da vossa fé, mas não recueis. Sede perseverantes. Quando sentirdes o
peso das dificuldades, chamai por Jesus. Ele é o vosso tudo e sem Ele nada podeis fazer. Neste ano
muitos hão de chorar porque um grande tesouro será tirado do meio de vós. Sedes firmes. Rezai. Não
vos afasteis da oração. Os que estiverem com o Senhor jamais serão confundidos. Avante sem medo.
Mensagem nº 1.840 - 06/01/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Confiai no Poder do Senhor e tudo
acabará bem para vós. O projeto que aqui iniciei é de Deus e não dos homens, por isso nada ou ninguém
poderá destruí-lo. Sedes homens e mulheres de constante oração. Se vos entregardes ao Senhor,
sereis vitoriosos. Rezai. Eu estarei ao vosso lado. Alegrai-vos porque tendes um lugar especial em Meu
Imaculado Coração. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Não vos esqueçais: quem espera no Senhor
jamais será derrotado.
Mensagem nº 1.841 - 09/01/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Vós podeis ajudar na realização
dos meus projetos. Abri vossos corações ao chamado do Senhor, pois Ele deseja que façais parte do seu
Exercito vitorioso. Vim do céu para formar-vos na santidade, pois desejo que façais somente à vontade
do Senhor. Peço-vos que vos afasteis das coisas mundanas. Vós sois o povo eleito e escolhido do
Senhor. Rezai. Na oração sereis capazes de aceitar a mensagem do Meu Filho Jesus. Coragem.
Quando tudo parecer perdido surgirá uma grande vitória para a humanidade. Avante com alegria.
Mensagem nº 1.843 - 13/01/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Peço-vos que sejais corajosos e
que em tudo procureis imitar Meu filho Jesus. Eu sou a vossa Mãe e espero muito de vós. Sabeis que
tudo aquilo que fizerdes em Meu favor, o Senhor vos recompensará generosamente. Rezai muito para
sentirdes o amor do Senhor em vossas vidas. Sem oração a vida cristã perde seu valor e eficácia.
Convido-vos a viverdes todas as minhas mensagens. Através delas quero levar-vos a um alto cume de
santidade. Avante sem medo.
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Mensagem nº 1.845 - 19/01/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Não permitais que as dúvidas e
incertezas vos afastem da graça do Senhor. Acreditai firmemente no Amor e no poder de Deus. O Senhor
vos conhece pelo nome. Ele sabe das vossas fraquezas e quer fazer-vos fortes na fé. Rezai muito, pois
a oração é o alimento para vossas almas. A força da oração vos levará a compreenderdes os
projetos que aqui iniciei. Nada vos atemorize. Somente Deus basta em vossas vidas. Se estiverdes
com o Senhor nada poderá atingir-vos. Avante com coragem e na fé.
Mensagem nº 1.846 - 20/01/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Buscai forças em Jesus e não
sereis desamparados. Se vos entregardes com inteira confiança, Ele estará sempre presente em vossos
corações. Eu vos amo e quero ajudar-vos. Não recueis. Encorajai-vos porque nobre é a missão que vos
confiei. Peço-vos que tenhais amor à verdade e que em tudo sejais como Jesus. Dizei não a tudo aquilo
que vos afasta do Meu Senhor. Estais atentos para não serdes enganados. Eu preciso de cada um de
vós. Rezai. A oração sincera e perfeita conduzirá a humanidade ao Triunfo do Meu Imaculado
Coração. Não desanimeis ante as vossas dificuldades. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós e por vossas
intenções. Avante sem medo.
Mensagem nº 1.847 - 23/01/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Peço-vos que façais o bem a
todos, pois todos são filhos de Deus. Não julgueis, pois somente Deus é o juiz Supremo. Não vos
afasteis da oração. A humanidade caminha para a destruição que os homens prepararam com suas
próprias mãos e é chegada a hora do vosso retorno ao Senhor. Os homens vivem afastados do Criador e
por isso se tornaram cegos espiritualmente. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para conduzir-vos ao Meu
Filho Jesus. Se viverdes na Sua graça, sereis curados de todos os vossos males. Abri vossos corações e
dizei, hoje mesmo, o vosso sim ao chamado do Senhor.
Mensagem nº 1.848 - 26/01/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Avante na fé, pois somente pela fé
sereis capazes de acolherdes os meus suplicantes apelos; somente pela fé sereis capazes de viverdes
voltados para o Paraíso, para o qual unicamente fostes criados. Valorizai o grande dom que recebestes
de Deus. Quem tem fé possui um grande tesouro. A humanidade trilha pelo caminho da apostasia e da
falta de Deus. Sede corajosos e dai testemunho de que sois unicamente de Cristo. Dizei a todos que
somente em Jesus a humanidade encontrará a paz e a salvação. Rezai. Se tiverdes fé, sereis
transformados pelos efeitos da oração. Não recueis. Coragem.
Mensagem nº 1.849 - 27/01/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Estais vigilantes na oração, pois
viveis agora o tempo da grande batalha espiritual. Sede corajosos e não permitais que nada ou
ninguém vos afaste do Senhor. Eu sou a vossa Mãe e vim do Céu para encher-vos de alegria. Peço-vos
que vivais as minhas mensagens e que em toda parte procureis testemunhar a minha presença no meio
de vós. Sois importantes para a realização dos meus planos. Dizei o vosso sim ao meu chamado e vereis
novos céus e novas terras. Alegrai-vos porque tendes um lugar especial em Meu Imaculado Coração.Eu
pedirei ao Meu Jesus por cada um de vós.
Mensagem nº 1.850 - 30/01/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: vós sois importantes para Mim e
Eu preciso de cada um de vós para a plena realização dos meus projetos. Eu vim do céu para trazer-vos
esperança de tempos melhores. Não desanimeis. Vós jamais estais sozinhos. Bem sabeis o quanto uma
mãe ama seus filhos. Compreendei, queridos filhos, que Eu desejo a vossa felicidade já aqui na terra e
mais tarde Comigo no céu. Rezai. A força da oração vos dará equilíbrio e vos fará compreenderdes
os desígnios do Senhor. Avante com coragem.
Mensagem nº 1.851 - 01/02/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Rezai. Somente por meio da
oração os homens acolherão os meus apelos de paz e conversão. Não vim do céu para forçar-vos,
mas peço-vos que façais sempre a santa vontade de Deus. Hoje muitos já não são fiéis porque não
rezam ou vivem mais para as coisas do mundo. Eu vos amo e quero ver-vos felizes, mas não vos
esqueçais que a verdadeira felicidade consiste em servir a Deus com fidelidade. Coragem. Não
desanimeis nunca.
Mensagem nº 1.854 - 08/02/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: colocai-vos nas mãos do Senhor
com inteira confiança. Sede mansos e humildes de coração, pois somente assim sereis capazes de
alcançar a santidade. Fortalecei-vos na oração. A força da oração contribuirá para a vossa evolução
espiritual. Viveis no tempo oportuno para vos converterdes. Não sejais escravos do mal, mas procurai
servir com fidelidade o vosso Deus.
Mensagem nº 1.856 - 13/02/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Vivei voltados para o Paraíso para
o qual unicamente fostes criados e com vossos exemplos de vida alegrai o Coração do Meu Filho Jesus.
Quando vos sentirdes fracos, chamai por Mim. Eu sou a vossa Mãe e quero socorrer-vos. Não vos
deixeis abater, mas encorajai-vos e esperai no Senhor que é o vosso tudo e vos conhece pelo nome.
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Rezai. Sem oração não sereis vitoriosos. Dizei, hoje mesmo, o vosso sim ao chamado do Senhor.
Afastai-vos do mal e voltai-vos Àquele que vos ama e vos espera. Avante sem medo.
Mensagem nº 1.858 - 17/02/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Desejo o bem a todos, pois todos
são importantes para a realização dos Meus projetos. Eu conheço vossas dificuldades e quero ajudarvos. Confiai plenamente no poder de Deus e tudo será vitória em vossas vidas. Sei das vossas fraquezas
e perdôo facilmente vossos pecados. Peço-vos que reflitais os Meus apelos e que em toda parte
procureis anunciar a Boa Nova do Senhor. Durante o vosso dia, procurai viver momentos de íntima
oração com o Senhor. Andais muito ocupados com as coisas do mundo e sem refletir vos
esquecestes de rezar. Dai valor a oração. A oração é tão sublime que sem ela o rico torna-se
pobre e com ela o pobre torna-se rico. Eu tenho um lugar especial para vós em Meu Coração. Na casa
do Senhor tem um lugar reservado para cada um de vós. Esforçai-vos para ocupá-lo. Coragem. Vós não
estais sozinhos. Eu sou a vossa Mãe e estou convosco.
Mensagem nº 1.864 - 02/03/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Não fiqueis estacionados no
pecado. O Senhor vos chama a viverdes na sua graça e no seu amor. Mostrai a todos com vossos
exemplos e palavras que sois de Cristo e que as coisas do mundo não são para vós. Não vos afasteis
da oração. Se rezardes tudo será transformado e vereis a paz reinar no mundo inteiro. Neste tempo
de conversão, procurai viver mais perto do Senhor. Não recueis. O Senhor abre os braços para acolhervos e fazer-vos felizes. Rezai muito para serdes salvos.
Mensagem nº 1.865 - 06/03/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Não rejeiteis a luz do Senhor, mas
esforçai-vos para viverdes sempre na Sua graça. Sois o povo eleito do Senhor e Ele vos ama. Não fiqueis
de braços cruzados. Eis que viveis o tempo da graça. Não fiqueis estacionados no pecado, reconciliai-vos
com Deus e com o vosso próximo e tudo acabará bem para vós. Rezai. Quando vos peço para
rezardes, deveis entender que sem oração jamais sereis felizes. A humanidade encontra-se no
abismo porque os homens se afastaram da oração. Não vos esqueçais: Quem reza encontra todos
os meios necessários à salvação. Alegrai-vos, pois Eu sou a vossa Mãe e vós estais sempre em Meu
Imaculado Coração. Avante sem medo.
Mensagem nº 1.866 - 08/03/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: fortalecei-vos na oração para
não cairdes nas tentações do demônio. Quando estais afastados, vos tornais o alvo do inimigo.
Estais atentos. Escutai com atenção o que vos digo. Os meus apelos são claros e o mais simples dos
viventes poderá compreendê-los. Qual, então, será a vossa desculpa diante de Deus? Rezai. Rezai
muito. Eu sou a vossa Mãe. Conheço vossas fraquezas e quero ajudar-vos. Abri vossos corações à graça
do Senhor para serdes salvos. Libertai-vos verdadeiramente das coisas mundanas e voltai-vos ao Senhor
com alegria.
Mensagem nº 1.868 – 13/03/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Não desanimeis. Confiai que o
amanhã será melhor, pois tudo pode ser mudado pela força da oração, do amor e da humildade.
Fostes criados para o bem, mas o demônio vos enganou e vos cegou espiritualmente. Vim do Céu para
resgatar-vos e conduzir-vos Àquele que é o vosso Único e Verdadeiro Salvador. O Senhor quer salvarvos. Voltai-vos a Ele que vos espera com imenso amor de Pai. Não vos sintais sozinhos. Eu estou ao
vosso lado. Alegrai-vos no Senhor e esperai n’Ele que é a certeza da vossa salvação.
Mensagem nº 1.869 - 15/03/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: coragem. Não permitais que nada
vos afaste do Senhor. Quando sentirdes o peso das vossas dificuldades, lembrai-vos que nunca estais
sozinhos. Tende no Céu um Pai que vos ama e olha com misericórdia para cada um de vós. Rezai. A
força da oração vos enriquecerá espiritualmente e vos dará coragem, fé e esperança. Confiai
plenamente no poder de Deus e sereis vitoriosos.
Mensagem nº 1.870 - 17/03/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Eu sou a vossa Mãe e venho do
céu para chamar-vos ao amor. Amai sempre e fazei o bem a todos. Quando vos abrirdes ao amor
sentireis a presença de Jesus em vossos corações. A falta de amor no coração dos homens conduziu a
humanidade a uma triste cegueira espiritual. Amai, pois sois amados; perdoai, pois sois perdoados.
Quando fizerdes a vossa parte como cristãos, tudo será transformado e vereis a paz reinar em todos os
corações. Rezai. Quando vos afastais da oração, o vosso coração se fecha ao amor. Eu quero
ajudar-vos. Não recueis. Sois importantes para a realização dos meus projetos. Avante sem medo.
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PERSEGUIÇÃO (Purificação da Igreja)
“Quando vos levarem para vos entregar, não premediteis no que haveis de dizer mas dizei o que
vos for inspirado naquela hora; porque não sois vós que falais mas sim o Espírito Santo.” (Mc. 13,
11)
Mensagem nº 2.523 – 17/05/2005: Queridos filhos, arrependei-vos dos vossos pecados e voltai-vos
Àquele que é o vosso Tudo. A humanidade será esmagada pelos homens perversos, mas quem for
fiel até o fim receberá a recompensa do Senhor. Um opositor surgirá e por causa dele haverá
desprezo na casa de Deus. A cruz e as imagens serão desprezadas e os verdadeiros fiéis serão
perseguidos. Sabei que estes são os tempos difíceis para a humanidade. Rezai sempre. Os que estão
ao Meu lado vencerão. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.561 – 13/08/2005: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e estou convosco. Amo-vos
como sois e quero que sejais fiéis aos Meus apelos. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser
levado a sério. O mundo vive fortes tensões e caminha para um grande abismo. Um tesouro será
encontrado em Israel, mas por causa dele haverá muitas mortes. Rezai muito. Um fato assombroso
acontecerá no Vaticano. O Vaticano precisará ser reconstruído. Eis os tempos das dores. Voltai-vos
ao vosso Único e Verdadeiro Salvador. Ele vos espera de braços abertos.
Mensagem nº 2.579 – 24/09/2005: Queridos filhos, Deus está no controle de tudo. Não temais. A
humanidade viverá momentos de grandes tribulações, mas quem permanecer fiel será salvo. Um
homem perverso surgirá. Por causa dele os fiéis experimentarão grande sofrimento. Sanaa é a
capital de seu País. A Itália será invadida. Os homens de barba grande agirão com grande fúria.
Dobrai vossos joelhos em oração. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Coragem.
Mensagem nº 2.603 – 15/11/2005: Queridos filhos, rezai muito. Escutai com atenção os Meus apelos e
deixai que a graça do Senhor transforme vossas vidas. Aquele que se opõe a Cristo virá com grande
força. Seu plano envolverá todas as nações e os Meus pobres filhos experimentarão grande
sofrimento. O clero será perseguido e a morte estará presente no seio da igreja. Permanecei firmes
no caminho que vos apontei. Se permanecerdes fieis até o fim sareis salvos.
Mensagem nº 2.610 – 03/12/2005: Queridos filhos, vós não estais sozinhos. Deus está ao vosso lado.
Quando sentirdes o peso das dificuldades chamai por Mim e Eu estarei perto de vós. Sabei que a vossa
força está no Senhor. Voltai-vos a Ele que vê o oculto e conhece cada um de vós pelo nome. A
humanidade está enferma por causa do pecado. Rezai e convertei-vos. O terror se espalhará pela
Lituânia e os homens terão grandes perdas. Gritos e lamentações se ouvirão por todos os lados. A
Igreja experimentará pesada cruz. Não andará em direção ao Porto Seguro. Dentro dela estão os
homens pérfidos. Eles serão os culpados. Não vos esqueçais: a quem muito foi dado, muito será
cobrado. Amai a Verdade. Sem amor a Verdade não haverá verdadeira conversão e salvação. Coragem.
Mensagem nº 2.622 – 31/12/2005: Queridos filhos, avante. Eu estou ao vosso lado. Permanecei firmes
no caminho que vos apontei e sereis salvos. Os homens serão surpreendidos com dolorosos
acontecimentos. Dois passos, explosões e mortes. O Japão beberá o cálice amargo do sofrimento. Roma
perderá sua glória e sua fama e o sofrimento será grande para os Meus pobres filhos. O trono de
Pedro cairá. A morte chegará aos eclesiásticos que sofrerão com dores físicas. Rezai. Os que
estiverem com o Senhor vencerão. Coragem.
Mensagem nº 2.658 - 25/03/2006 - Angüera/BA: Queridos filhos, avante sem medo. A vitória será do
Senhor. O Oriente e o Ocidente verão a Mão Poderosa de Deus agir. Não vos esqueçais: Deus é o
único Senhor e fora d!Ele não há salvação. Depois de toda tribulação a humanidade viverá em
paz. Os homens compreenderão o verdadeiro sentido do amor e o Senhor reinará no coração de
todos. Rezai muito. Dobrai vossos joelhos em oração. O Senhor permitirá grandes sofrimentos à
Igreja. Ela será purificada e voltará a ser como Meu Jesus a confiou a Pedro. Não desanimeis. O
que digo não é para causar-vos medo. Sabei que Eu vos amo e quero o vosso bem espiritual. A
humanidade carregará pesada cruz e depois virá a vitória. Coragem.
Mensagem nº 2.714 - 01/08/2006 – em Sorocaba/SP: Queridos filhos, Eu vos amo como sois e quero
ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da
fé. Não vos afasteis da oração. Deus espera muito de vós. Dizei a todos que Deus tem pressa e que o
tempo é curto. A humanidade trilha pelas veredas da autodestruição que os homens prepararam por suas
próprias mãos. Haverá grandes perseguições a Igreja do Meu Filho Jesus. A cruz será pesada para
os fiéis, mas o Senhor fará surgir um homem cheio de virtudes que conduzirá os fiéis pelo
caminho do amor e da verdade. Neste tempo a Igreja voltará a ser como Jesus a confiou a Pedro e

100

MENSAGENS DE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ
APARIÇÕES EM ANGÜERA – BAHIA – BRASIL
CLASSIFICAÇÃO DE TEMAS DIVERSOS, TRANSMITIDOS DURANTE OS ANOS 2001 A 2010
(Organizado por www.mariamaedaigreja.net)
então os homens verão a Mão poderosa de Deus agir em favor dos Seus. Coragem. Quem está
com o Senhor será vitorioso.
Mensagem nº 2.735 - 18/09/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração.
A humanidade viverá a angústia de um condenado e os Meus pobres filhos pedirão a morte e a
morte estará longe de muitos. A ave negra pousará na casa de Deus. Sua força causará destruição
e morte. Vim do céu para chamar-vos à conversão e vós não podeis viver no pecado. Voltai-vos
depressa. Deus quer salvar-vos, mas vós deveis fazer a vossa parte. Cuidai da vossa vida espiritual e
acolhei com coragem os Meus apelos.
Mensagem nº 2.736 - 19/09/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Deus vos ama. Sede dóceis ao
Seu chamado de conversão e em toda parte testemunhai a vossa fé. A humanidade precisa do vosso
sincero e corajoso testemunho. Voltai-vos depressa. Depois de toda tribulação o Senhor transformará
a terra e os homens viverão plenamente sua fé. Não recueis. Eu sou a vossa Mãe e quero ver-vos
felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. O sofrimento chegará à Igreja do Meu Jesus. A
morte estará presente, mas por fim Deus vencerá. Coragem. Nada está perdido Sabei que o Senhor
não vos abandonará. Sede fieis. Rezai e tudo acabará bem para vós.
Mensagem nº 2.759 - 14/11/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Meu Jesus confiou à Sua Igreja a
missão de transmitir Sua verdade a todos os homens, mas muitos consagrados recuaram e se afastaram
da luz do Senhor. A humanidade vive nas trevas do pecado e os Meus pobres filhos se perdem nas
trevas da cegueira espiritual. A ação do demônio levará muitos a perderem a verdadeira fé. Ainda
vereis horrores sobre a terra. A Igreja será perseguida. O Trono de Pedro cairá, mas por fim os
justos vencerão. Escutai os Meus apelos. Não vim do céu por brincadeira. A grande guerra religiosa
se levantará e os fiéis serão lançados fora. Amai a verdade e defendei-a. O Senhor está ao lado
dos Seus. Coragem.
Mensagem nº 2.827 - 21/04/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, os ministros de Deus
experimentarão pesada cruz. Aqueles que são fiéis hão de experimentar o calvário, mas o Senhor
não abandonará os Seus. Os inimigos da Igreja se unirão e agirão com grande fúria, mas por fim a
vitória será dos fiéis. Não cruzeis os braços. Rezai muito. Buscai o Senhor. Ele vos ama e quer salvarvos. Fugi do pecado e sede em tudo como Jesus.
Mensagem nº 2.829 - 24/04/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, densas trevas se espalharão
pelo mundo e poucos serão aqueles que permanecerão fiéis. Aproxima-se o momento da grande
agonia para a Igreja. Peço-vos que sejais fiéis a Jesus. Não vos afasteis da Verdade. Escutai o Senhor
que vos fala e sede obediente às Suas inspirações. Deus conta convosco. A confusão espiritual será
grande, mas os que permanecerem firmes levarão a melhor. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.830 - 28/04/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a Igreja do Meu Jesus sofrerá
por causa da terrível perseguição. Muitos sacerdotes serão levados ao calvário e a morte estará
presente no seio da Igreja, mas o demônio não vencerá a Igreja. A vitória será do Senhor. Confiai
em Sua Bondade. Rezai muito e em toda parte testemunhai a vossa fé. Haverá uma grande rebelião
por não aceitarem a verdade. Sofro por aquilo que vos espera. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.835 - 08/05/2007- em Angüera/BA: Queridos filhos, quando vier a grande tribulação
os anjos do Senhor serão enviados para socorrer os que permanecerem fiéis. Chegará o dia em
que os homens estarão cheios de cólera contra os ministros de Deus. Muitos serão levados ao
cárcere e outros renegarão à fé. Peço-vos que sejais fieis a Jesus. Aconteça o que acontecer não vos
afasteis da verdade. Eu caminharei convosco. Avante.
Mensagem nº 2.837 - 15/05/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, os homens e mulheres de fé
carregarão pesada cruz, pois serão perseguidos e muitos serão martirizados. Grande será o
sofrimento dos que amam a verdade. Sede corajosos. Deus não vos abandonará. Acreditai em Sua
extraordinária proteção e sereis vitoriosos. Buscai forças na Eucaristia e não vos afasteis da oração. Eu
sou a vossa Mãe e caminho ao vosso lado.
Mensagem nº 2.841 - 22/05/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a Igreja do Meu Jesus será
perseguida de forma feroz. Eis o tempo em que Eu vos anunciei no passado. Rezai. Os Ministros de
Deus se afastarão da verdade e causarão graves conflitos. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e vim do
céu para chamar-vos a viverdes os Meus apelos. Quando chegar a grande tribulação, poucos
permanecerão firmes. Buscai forças em Jesus. Não vos deixeis contaminar. Sois do Senhor. Confiai
n’Ele e sereis vencedores.
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Mensagem nº 2.855 - 26/06/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, não vos atemorizeis. Confiai no
Senhor. Quando tudo parecer perdido o Senhor virá a vós com grande vitória. Rezai pela Igreja do Meu
Jesus. Ela será perseguida e os ministros nela não poderão entrar. Muitos serão martirizados e
outros fugirão. Dobrai vossos joelhos em oração. Quando vos peço para terdes vida de oração deveis
entender que se trata de uma necessidade urgente. Sabei que Deus tem pressa. Não fiqueis no pecado.
Avante ao encontro de Jesus. Ele vos ama e vos espera de braços abertos.
Mensagem nº 2.915 - 13/11/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, não temais. Confiai na vitória do
Senhor. Acolhei a verdade e dizei não a tudo aquilo que paralisa o verdadeiro amor e vos afasta do
Criador. Meu Jesus vos ama. Confiai n’Ele e sereis ricos espiritualmente. A humanidade está enferma e
precisa ser curada. Rezai. Não vos afasteis da oração. A Igreja do Meu Jesus viverá momentos
difíceis. Aproxima-se para Ela o momento da grande angústia. Rezai. Somente os fiéis
permanecerão no caminho da verdade.
Mensagem nº 2.919 - 20/11/2007 – em Campinas/SP: Queridos filhos, acolhei com amor os Meus
apelos, pois somente assim poderei transformar-vos e conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Não fiqueis de
braços cruzados. Deus tem pressa. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Esforçai-vos para
viverdes na graça do Meu Senhor. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou. A
humanidade precisa do vosso testemunho e da vossa fé. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para
oferecer-vos o Meu amor. Abri vossos corações. Chegará o dia em que a cruz será pesada para os
fiéis. Os homens de barba grande preparam um grande ataque contra o povo de Deus. Dobrai
vossos joelhos em oração. Confiai em Meu Filho Jesus. Ele é o vosso único Caminho, Verdade e Vida.
Sem Ele nada sois e nada podeis fazer. Vivei também e, sobretudo, o Evangelho do Meu Jesus. Se os
homens acolhessem o Evangelho, bem depressa a humanidade seria curada espiritualmente. Coragem.
A vitória será do senhor.
Mensagem nº 2.926 - 06/12/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração
em favor da Igreja. Chegará o dia em que os fiéis buscarão por homens piedosos e tementes a
Deus, mas não encontrarão. Haverá grande perseguição aos lugares sagrados e os que buscam
viver os Meus apelos carregarão pesada cruz. Confiai no Senhor. Rezai. Rezai. Rezai.
Mensagem nº 2.932 - 20/12/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração.
Chegará o dia em que a desordem estará presente nos lugares sagrados e os fiéis carregarão
pesada cruz. Muitas ordens religiosas serão ferozmente perseguidas e os fieis não conseguirão se
reunir nas igrejas. Sabei que Deus tem pressa e já não podeis cruzar os braços. O que tendes a fazer
não deixeis para o amanhã. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Não recueis. A vossa cruz será pesada,
mas Deus estará perto de vós.
Mensagem nº 2.933 - 22/12/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, deixai que a graça do Meu Jesus
penetre vossos corações, pois somente assim sereis capazes de amar e perdoar. A humanidade somente
poderá encontrar a salvação no amor do Senhor. Muitos dos Meus pobres filhos foram escravizados pelo
demônio e não conseguem abrir os corações. Sofro por causa deles. Rezai. Somente pela força da
oração os corações fechados poderão voltar ao Senhor. Não vos afasteis do caminho que vos apontei ao
longo destes anos. Rezai também pela Igreja, pois será perseguida como nunca. Os inimigos estão
em seu interior e esperam a oportunidade para atacar. A ação maléfica causará grande destruição.
Rezai. Rezai. Rezai.
Mensagem nº 2.941 - 10/01/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a Igreja do Meu Jesus carregará
pesada cruz. Muitos consagrados viverão a angústia de um condenado. O sangue de muitos
consagrados correrá pelas ruas e praças como água da chuva. A Igreja sofrerá grandes
atentados. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé. Acolhei os Meus apelos e sede fiéis ao
Evangelho do Meu Jesus. Uma fumaça será vista no Vaticano. Rezai. Somente pela força da oração
podeis suportar o peso das provações. Avante pelo caminho da verdade.
Mensagem nº 2.942 - 12/01/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, por causa daquele que
necessita de um milagre, virá grandes sofrimentos para a Igreja. Aquele que se opõe a Cristo
ganhará um aliado e juntos causarão graves conflitos na Igreja do Meu Jesus. Dobrai vossos
joelhos em oração. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vos espera. Peço-vos que sejais fieis a
Cristo. Acolhei Seu Evangelho e permanecei firmes na verdade. Não desanimeis. O Senhor vos ama e
está muito perto de vós. Coragem. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós.
Mensagem nº 2.945 - 19/01/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, avante sem medo. Deus está
muito perto de vós. Confiai plenamente em Sua Misericórdia e sereis salvos. Não vos afasteis da oração.
Chegará o dia em que não haverá tesouro para a Igreja. Estará pobre e enfraquecida. Rezai muito.
Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vem para vós. Por causa da relíquia negra dos homens de
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barba grande, haverá grande sofrimento para os Meus pobres filhos. A humanidade tremerá diante
dos dolorosos acontecimentos que hão de vir.
Mensagem nº 2.947 - 25/01/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a Igreja carregará a cruz da
aflição, desolação e humilhação. Por causa dos maus pastores, se negarão grandes dogmas da fé
e os fiéis se tornarão frios e cheios de dúvidas. A Igreja será atormentada por grandes
tempestades e poucos permanecerão firmes na fé. Serão tempos difíceis para os Meus pobres filhos,
mas o Senhor não estará distante de vós. Depois de toda tribulação, virá a grande vitória do Senhor.
Rezai. Não vos afasteis da oração. O Senhor vos espera. Caminhai ao Seu encontro com alegria.
Mensagem nº 2.954 - 09/02/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em
oração em favor da Igreja. Chegará para a Igreja do Meu Jesus o momento de sua maior dor.
Enfrentará graves conflitos e experimentará a dor do abandono por parte de muitos consagrados.
O ninho dos pássaros será destruído. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e vim do céu para reclamar o que é
de Deus. Acolhei a verdade. Assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Não quero obrigar-vos, mas
peço-vos que sejais dóceis ao Meu chamado. A humanidade ainda verá terríveis acontecimentos. O que
os homens colocaram nas alturas será consumido pelo fogo. Estais atentos. Abri vossos corações e
aceitai a vontade do senhor para vós. Coragem.
Mensagem nº 2.955 - 11/02/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, intensificai vossas orações em
favor da Igreja. O Senhor está no controle de tudo, mas para o bem dos homens permitirá grandes
provações à Sua Igreja. Chegará o dia em que na Igreja se verá poucos homens piedosos e
defensores da verdade. Estarão contaminados pelas falsas doutrinas aplicadas pelos maus
teólogos e muitos corações estarão endurecidos e não aceitarão a verdade. Eu sofro por aquilo que
vos espera. Escutai a voz do Senhor e acolhei os ensinamentos do sucessor de Pedro. O futuro da
Igreja será de dor. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.958 - 19/02/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a Igreja do Meu Jesus passará
por grandes provações. Será perseguida, mas por fim experimentará a grande vitória com o
Triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. É preciso que tudo isso aconteça, mas o Senhor não
vos deixará sozinhos. Tende confiança, fé e esperança. Quem está como o Senhor jamais sentirá o peso
da derrota. Depositai toda a vossa esperança em Jesus. Somente Ele é a vossa força e consolação.
Buscai forças na Eucaristia e na palavra de Deus. Rezai. Somente por meio da oração podeis alcançar a
paz. A oração vos fortalecerá e vos conduzirá ao caminho da verdade. Avante.
Mensagem nº 2.960 - 23/02/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a morte estará presente no seio
da Igreja. Será determinada pelo opressor a execução de muitos consagrados. A perseguição à
Igreja será muito maior que no passado. Dobrai vossos joelhos em oração. Meu Jesus espera muito
de vós. Não vos afasteis do caminho que Eu vos apontei. Conheço vossas necessidades e não vos
deixarei sozinhos. Sede amorosos. Enchei-vos de coragem e em toda parte testemunhai que sois
unicamente do Senhor. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.964 - 04/03/2008 – em Brasília/DF: Queridos filhos, eu vos amo como sois e quero vervos Comigo no céu. Não recueis. Assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos e procurai em tudo ser
como Jesus. A humanidade precisa do vosso sincero e corajoso testemunho. Dobrai vossos joelhos em
oração. A força da oração vos conduzirá à vitória. Ainda tereis grandes provações. A Igreja do Meu
Jesus será ferozmente perseguida. Negarão as virtudes dos grandes homens e mulheres de fé, e
com ajuda dos maus pastores negarão grandes verdades reveladas. Eu sofro por aquilo que vos
espera. Tenho pressa. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Eu conheço vossas
necessidades e pedirei ao Meu Jesus por vós. Permanecei firmes na fé. Não vos atemorizeis. Deus está
muito perto de vós.
Mensagem nº 2.966 - 08/03/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, grande será o sofrimento para
os consagrados, pois aquele que se opõe a Cristo agirá contra os escolhidos de Deus. Peço-vos
que não vos afasteis do caminho que vos apontei. Abri vossos corações ao Meu chamado. Não fiqueis
estacionados. Eu preciso do vosso sim. Não recueis. O vosso tempo é curto e o que tendes a fazer não
deixeis para o amanhã. Se acolherdes os Meus apelos hoje, o vosso futuro será melhor. Sede dóceis. Eu
Sou a vossa Mãe e vos quero Comigo no céu. Continuai firmes na oração. A humanidade contaminou-se
com o pecado e precisa ser curada. A vossa oração contribuirá para a salvação de muitas almas. Avante.
Mensagem nº 2.967 - 10/03/2008 – em José Bonifácio/SP: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e
sofro por aquilo que vos espera. Chegará o dia em que a cruz será pesada para os homens e
mulheres de fé. O opositor impedirá que os cristãos se unam para rezar em lugares públicos e
muitos serão martirizados e outros negarão a fé. Peço-vos que não vos afasteis da oração. A
humanidade está distante do Criador e eis que chegaram os tempos por Mim preditos. Voltai-vos
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depressa. Não fiqueis estacionados no pecado. Meu Senhor vos ama e vos espera de braços abertos.
Avante sem medo.
Mensagem nº 2.972 - 18/03/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, eis o tempo da grande batalha
espiritual. O demônio está furioso e quer destruir a espiritualidade dos Meus pobres filhos. Agora
vereis grandes ataques do demônio contra a Igreja do Meu Jesus. Muitos Santuários dedicados a
Mim serão destruídos. Dobrai vossos joelhos em oração. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para
proteger-vos. Não vos atemorizeis. Aconteça o que acontecer não percais a vossa fé. As Minhas
imagens serão retiradas de muitos lugares. Tende coragem. Deus está convosco. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.973 - 20/03/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração
em favor da Igreja do Meu Jesus. Sabei que de agora em diante haverá mais desprezo aos
sacramentos e os ministros de Deus serão desprezados e perseguidos. O demônio conseguirá
destruir muitas ordens sagradas com escândalos que abalarão a fé de muitos homens e
mulheres. Haverá uma rebelião declarada contra os verdadeiros ensinamentos da Igreja e o
sucessor de Pedro carregará pesada cruz. Atacarão com grande fúria o sacramento da Eucaristia,
levando muitos a perderem a fé na presença real do Meu Jesus. A Igreja perderá seu brilho em
muitos lugares e muitos andarão como cegos a guiar outros cegos. O que vos digo deve ser levado
a sério. A Igreja do Meu Jesus caminha para um futuro de grandes provações e poucos
consagrados permanecerão firmes na verdade. Rezai. Rezai. Rezai. O Senhor vencerá. Escutai-O.
Mensagem nº 2.974 - 22/03/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, não percais a vossa esperança.
Deus está ao vosso lado. Acreditai firmemente no poder de Deus e sereis vitoriosos. Não vos afasteis da
oração. Intensificai vossas orações em favor da Igreja. Um doloroso acontecimento se dará e o trono
de Pedro será abalado. Os inimigos agirão com grande fúria e a Igreja do Meu Jesus será
perseguida como nunca. Sede fiéis. Não vos afasteis da verdade.
Mensagem nº 2.975 - 23/03/2008 – em Maceió/AL: Queridos filhos, os homens, seguidores do falso
profeta, marcharão com grande fúria em direção ao templo sagrado. Ali haverá grande destruição.
A Igreja irá chorar e lamentar. Um eclipse lunar estará visível neste dia. Peço-vos que não vos
afasteis da verdade. Meu Jesus precisa do vosso sincero e corajoso testemunho. Em toda parte mostrai
a todos que sois verdadeiramente de Cristo. Ele é a vossa esperança. N’Ele está a vossa salvação e fora
d’Ele jamais o homem poderá ser salvo. Viveis no mundo cheio de desamor. Voltai-vos ao amor. O amor
cura e traz alegria. O amor é mais forte que a morte. O amor é mais poderoso que o pecado. Não cruzeis
os braços. O vosso tempo é curto. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 2.978 - 30/03/2008 – em Campo do Brito/SE: Queridos filhos, a humanidade tornou-se
infiel ao Senhor e os Meus pobres filhos caminham como cegos a guiar outros cegos. A maldade
penetrou no coração dos Meus pobres filhos, por isso não conseguem sentir a presença do Meu Jesus
em suas vidas. Afastai-vos do pecado e voltai-vos ao Senhor. Confiai plenamente na Misericórdia do
Meu Jesus e sereis salvos. Fugi do pecado. Deus vos chama. Não recueis. Peço-vos que continueis a
rezar. Rezei pelo santo Padre. Rezai pelos Meus filhos Sacerdotes. A Igreja beberá o cálice amargo da
dor. O fogo queimará parte do palácio e o rei deixará sua casa. Eu sofro por aquilo que vos espera.
Também nesta terra, o demônio agirá com grande força. Um doloroso acontecimento abalará a fé
dos Meus pobres filhos. Sede fortes. Confiai em Meu Amor. Eu vos levarei a um alto cume de
santidade. Sede dóceis. Sede fieis. Avante.
Mensagem nº 2.979 - 01/04/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, uma grande multidão marchará
e em seus corações haverá grande desejo de vingança. Levarão sofrimento e dor para os homens
fiéis. Profanarão o Santuário e a dor será grande para a Igreja do Meu Jesus. Peço-vos que
mantenhais acesa a chama da fé. Não fiqueis estacionados. Deus tem pressa. A humanidade caminha
para um grande abismo. Sofro por causa dos vossos sofrimentos. Sede mansos e humildes de coração,
pois somente assim poderei conduzir-vos Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e vida. Avante sem
medo.
Mensagem nº 2.980 - 05/04/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração.
A humanidade precisa ser curada e vós podeis ajudar por meio da oração. Não cruzeis os braços. Voltaivos ao senhor que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Não vivais afastados da graça de Deus. Dedicai
parte do vosso tempo a oração. Rezai também pela Igreja. A Igreja estará em decadência. Chegará
para Ela os momentos de agonia e nenhuma força humana poderá ajudá-la, mas a vitória se dará
por intervenção divina. Eu sou a vossa Mãe. Sofro por causa dos Meus pobres filhos afastados de
Deus. Tenho presa. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.981 - 08/04/2008 – em São Paulo: Queridos filhos, Sou a vossa Mãe e vim do céu para
abençoar-vos e oferecer-vos o Meu amor. Sabei que a humanidade caminha para o abismo da
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destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Sofro por aquilo que vos espera. Dobrai
vossos joelhos em oração. Sem oração a vida cristã perde seu valor e eficácia. Quando estais afastados
da oração vos tornais alvo do demônio. Sede fortes. Deus está ao vosso lado. Sede mansos e humildes
de coração. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Chegará o dia em que um sucessor de
Pedro verá a destruição e muitos de seus amigos gritarão por socorro. Experimentará o peso da
cruz e às pressas deixará sua casa. Rezai muito. Não vos afasteis do caminho que Eu vos apontei. Eu
pedirei ao Meu Jesus por cada um de vós. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.983 - 12/04/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a força do opositor se
espalhará pelo mundo. As nações católicas serão perseguidas e pesada será a cruz para a Igreja.
Também na Terra de Santa Cruz vereis horrores. A força do inimigo provocará divisões e
escândalos. Rezai. Somente pela força da oração podeis vencer. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos
espera. Não cruzeis os braços.
Mensagem nº 2.984 - 15/04/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, uma grande batalha se dará
contra a Igreja e aparentemente estará derrotada, mas seu triunfo virá e os fiéis se alegrarão. Eu
sou a vossa Mãe e sei o que vos é necessário. Peço-vos que vivais santamente e que em toda parte
procureis imitar Meu Filho Jesus. Não vos afasteis do Senhor. A humanidade afastou se do Criador e a
cada dia os Meus pobres filhos vão se perdendo em numero cada vez maior. Sabei que sem Deus nada
sois. Abri vossos corações à Sua graça e caminhai ao Seu encontro, pois Ele vos ama e vos espera de
braços abertos. Avante sem medo. Eu conheço vossas necessidades e pedirei ao Meu Jesus por vós.
Mensagem nº 2.985 - 17/04/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a Igreja do Meu Jesus sofrerá
por causa da grande perseguição. Um atentado chamará a atenção do mundo e para os homens e
mulheres de fé será um momento de grande dor. A ação do inimigo provocará danos e a Igreja
estará dividida. Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade precisa do Senhor e somente por meio
de Sua graça encontrareis a paz. Enchei-vos do amor do Senhor e sereis capazes de amar e perdoar.
Coragem. Eu estou ao vosso lado.
Mensagem nº 2.986 - 19/04/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a humanidade está enferma e
precisa ser curada. Voltai-vos Áquele que é o vosso único Caminho, Verdade e Vida. Peço-vos que
sejais mansos e humildes de coração, pois somente assim podeis aceitar os Meus apelos. Não vim do
Céu para obrigar-vos, mas não vos esqueçais: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Vós não
estais sozinhos. O Senhor está muito perto de vós. Dobrai vossos joelhos em oração em favor da
conversão dos pecadores. Rezai também pela Igreja do Meu Jesus. A força do opositor causará
grandes sofrimentos para os Meus pobres filhos. A Igreja será perseguida e em muitos lugares
templos serão destruídos. Famosos santuários serão atacados e a morte estará presente no seio
da Igreja. Eu sofro por aquilo que vos espera. O futuro da humanidade será doloroso. Buscai o Senhor.
Somente n’Ele está a vossa Salvação. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.989 - 26/04/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, chegará o dia em que o
opositor espalhará seus erros sobre a terra e haverá grande desprezo aos bons costumes. A
Igreja viverá momentos de grandes perseguições e carregará pesada cruz. Por um determinado
período a Igreja andará sem Pedro, mas o Meu Jesus será fiel à sua promessa. Coragem. Eu estarei
ao vosso lado. Peço-vos que não vos afasteis da oração. A humanidade está enferma e precisa ser
curada. Voltai-vos ao Senhor. Aproximai-vos do sacramento da confissão e sereis curados
espiritualmente. Vivei na graça do Senhor. Não vos contamineis com as coisas do mundo. Sois do
Senhor. Somente a Ele deveis seguir e servir. Os homens sábios farão grandes descobertas. Do
universo virá a força que iluminará a terra. Dobrai vossos joelhos em oração. Repito: rezai, rezai, rezai.
Mensagem nº 2.990 - 30/04/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, uma ordem será dada e as
portas serão fechadas. Os consagrados serão impedidos de cumprirem suas funções e os
homens fiéis hão de chorar e lamentar. Eis que chegaram os tempos difíceis para vós. Dobrai vossos
joelhos em oração. Eu sou a vossa Mãe e quero ajudar-vos. Não fiqueis afastados do Senhor. Voltai-vos
depressa. Meu Senhor vos ama e vos espera. Coragem. Eu estou perto de vós. Avante.
Mensagem nº 2.992 - 03/05/2008 - Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração. Um
grave conflito causará grande destruição. A Igreja do Meu Jesus há de chorar e lamentar. Sabei
todos vós que o inimigo deseja afastar-vos da fé. Muitos escândalos farão os homens se afastarem
da verdade. Rezai. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vos espera. Sede honestos em vossos
atos. Acolhei o Evangelho do Meu Jesus e em toda parte testemunhai que sois unicamente de Cristo.
Não recueis. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós.
Mensagem nº 2.994 - 06/05/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe dolorosa e
sofro por causa dos vossos sofrimentos. Sabei que tudo aquilo que Eu vos anunciei será realizado. Ainda
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vereis horrores sobre a terra. A desobediência do homem atrai sobre a humanidade a ira de Deus e Seu
abandono. Eu vim do céu para ser ouvida, mas muitos ainda não se abriram ao Meu chamado. Voltaivos. O Senhor ainda vos espera. Sede fiéis. Não vos afasteis da verdade. Dobrai vossos joelhos em
oração em favor da Igreja. Chegará logo para Ela a grande dor. A cruz será pesada para os
consagrados, pois a fúria do inimigo será grande. O que a Igreja viverá nunca houve em toda Sua
história. Rezai. Rezai. Rezai.
Mensagem nº 2.995 - 10/05/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu
para chamar-vos à conversão sincera. Peço-vos que sejais fiéis aos Meus apelos, pois desejo
transformar-vos e conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Conheço todas as vossas necessidades e vim do
céu para socorrer-vos. Alegrai-vos, pois tendes um lugar especial em Meu Imaculado Coração. Vós sois
importantes para a realização dos Meus planos. Escutai-Me. A humanidade está longe do Criador e
precisa retornar. Chegará o dia em que a fé estará presente em poucos corações. Muitos se
arrependerão da vida transcorrida sem Deus, mas será tarde. Voltai-vos agora. O Senhor vos espera. Os
inimigos da Igreja agirão com grande fúria. Queimarão um Santuário e os Meus pobres filhos
lamentarão. Afastai-vos do pecado. Buscai a graça de Deus. Eis os tempos mais difíceis para vós.
Coragem. Não desanimeis.
Mensagem nº 2.996 - 13/05/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, acolhei com alegria os Meus
apelos. Eu vim do céu para ajudar-vos. Não vos afasteis do caminho que Eu vos apontei. Tenho pressa.
Não recueis. Eu preciso de vós. Abri vossos corações e Eu vos conduzirei ao Meu Filho Jesus. Vivei na
graça do Senhor. Não permitais que o pecado vos afaste de Deus. A humanidade está enferma e precisa
ser curada. Arrependei-vos e reconciliai-vos com Deus. Eis os tempos em que Eu vos anunciei no
passado. Chegará para a Igreja o momento de sua grande agonia. Da alta montanha descerá o
sangue dos fiéis consagrados. A Igreja do Meu Jesus viverá a dor do calvário. Um homem vestido
de branco será perseguido e levado à morte. Na festa de um grande Mártir os fiéis hão de chorar e
lamentar. Rezai. Somente na oração encontrareis forças para a vossa caminhada. Avante.
Mensagem nº 2.997 - 13/05/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, não vos deixeis abater ante
vossas dificuldades. Chamai por Jesus e Ele vos ajudará. Buscai a Sua graça e sereis fortes nas
provações. Não há vitória sem cruz. Não fiqueis admirados com os dolorosos acontecimentos que
se registram em muitas regiões da terra. É apenas o começo das dores. Sabei que estes são os
tempos difíceis para vós. Dobrai vossos joelhos em oração. Eu sou a vossa Mãe e sofro por causa dos
vossos sofrimentos. Entregai-vos a Mim e Eu vos conduzirei ao Meu Filho Jesus. Não recueis. Uma
grande invasão ocorrerá e no palácio se verá grande destruição. A grande relíquia surgirá e
haverá uma guerra entre os religiosos. Buscai o Senhor. Ele vos ama e vos chama.
Mensagem nº 2.998 - 17/05/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, uma grande revolta se dará
contra a Igreja do Meu Jesus. A verdade não será aceita. Dobrai vossos joelhos em oração. Eu
preciso do vosso corajoso testemunho. Não fiqueis estacionados. Deus tem pressa. O que tendes a fazer
não deixeis para o amanhã. Enchei-vos do amor de Deus. O amor é o recurso que vos ofereço para
manter-vos afastados de tudo aquilo que é contrário ao desejo de Deus. Sabei que o Senhor conta
convosco. Não recueis. Sede homens e mulheres de constante oração. Eu estarei sempre perto de vós.
Coragem.
Mensagem nº 2.999 - 20/05/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu
para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Peço-vos que não vos afasteis do caminho da oração. Quando
estais afastados, vos tornais alvo do inimigo. Sede somente do Senhor. Nos momentos de fraqueza
chamai por Jesus. Ele é o vosso Tudo. Ele é a vossa fortaleza e Salvação. Entregai-vos a Ele com inteira
confiança e sereis fortes nas tentações. A humanidade vive no abismo do pecado. O demônio
conseguiu escravizar muitos dos Meus pobres filhos, levando-os a uma triste cegueira espiritual.
Eu vim do céu para resgatar-vos. Abri vossos corações e, com humildade, acolhei os Meus apelos.
Quando viveis os Meus apelos, vós estais paralisando os planos do demônio. A fera do mar avançará e
causará grande destruição no palácio. As portas se abrirão para lobos com pele de cordeiro.
Rezai pela Igreja do Meu Jesus. A ação do inimigo será grande e causará grande confusão
espiritual. Avante Comigo e sereis vitoriosos.
Mensagem nº 3.000 - 22/05/2008 - em Angüera/BA: Queridos filhos, Sou a Rainha da Paz. Sou a Mãe
de Deus Filho e vossa Mãe. Sabei que em Jesus está a vossa verdadeira felicidade. Acolhei
amorosamente o Evangelho do Meu Jesus e deixai que Sua graça transforme vossas vidas. A
humanidade perdeu a paz porque os homens rejeitaram o Amor de Deus. Peço-vos que estejais ao meu
lado. A humanidade corre grandes perigos e Eu vim do céu para ajudar-vos. Escutai-Me com atenção.
Abraçai com humildade os Meus apelos e Eu vos conduzirei a um alto cume de santidade. Não vos
afasteis da oração. Continuai firmes no caminho que Eu vos apontei. Amai a verdade e defendei-a.
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Acreditai firmemente em tudo aquilo que Eu vos anunciei ao longo destes anos. Vim para manter-vos na
verdade. Não permitais que as falsas ideologias vos afastem da verdade. Chegará o dia em que os
homens serão obrigados a negar a presença real de Jesus na Eucaristia. Os fiéis serão
ameaçados e levados a julgamento. Haverá grande perseguição à Igreja. Será este o tempo de
maior dor para os fiéis. Muitos consagrados por medo irão recuar. Em muitos lugares os inimigos
vencerão, mas a vitória final será do Senhor. Sede fortes e firmes na fé. Não permitais que este
grande tesouro que é a fé desapareça de vossos corações. Rogarei ao Meu Filho Jesus para que vos
sustente em Sua graça. Avante.
Mensagem nº 3.001 - 24/05/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, alegrai-vos, pois tendes um lugar
especial em Meu Imaculado Coração. Sois amados um por um pelo Pai, no Filho por meio do Espírito
Santo. Não fiqueis estacionados no pecado. Sabei valorizar os dons que o Senhor vos oferece. O que
tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Eu vim do céu para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Não
recueis. Eu preciso de vós. Assumi a vossa responsabilidade. Não vos afasteis da verdade. Encorajaivos e fazei sempre a vontade do Senhor. Dobrai vossos joelhos em oração e em tudo sede como Jesus.
Consagrai-vos todos os dias ao Meu Imaculado Coração. Quando vos consagrais a Mim, caminhais ao
encontro d’Aquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. A humanidade enfrenta graves conflitos e os
Meus pobres filhos não sabem para onde caminhar. Eu quero socorrer-vos. Abri vossos corações. Do
céu virá um aviso para a Europa. A quem muito foi dado muito será cobrado. A casa de Deus será
fechada. A violência será grande e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Mesmo diante
das vossas dificuldades não desanimeis. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.003 - 29/05/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, chegará para a Igreja o
momento da grande dor. A ação dos inimigos contra a Igreja do Meu Jesus será intensificada e os
consagrados fiéis carregarão pesada cruz. Os inimigos espalharão confusão na Igreja de Deus e o
sucessor de Pedro muito sofrerá. Rezai. Rezai. Rezai. Sabei que Deus não está distante de vós.
Acreditai firmemente em Seu poder e tudo acabará bem para vós. A humanidade enfrentará uma grande
dor. A energia acumulada no interior da terra provocará grandes explosões e haverá grandes terremotos.
Das profundezas virá a destruição que levará os homens a beberem o cálice amargo do sofrimento.
Coragem. Não vos afasteis da graça do Senhor.
Mensagem nº 3.004 - 31/05/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, uma pedra atingirá a grande
embarcação que se partirá ao meio e haverá grande sofrimento para os Meus pobres filhos. Dobrai
vossos joelhos em oração. Sabei que a humanidade caminha para o abismo da destruição que os
homens prepararam por suas próprias mãos. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vos espera.
Acolhei os Meus apelos e mudai e vida. Eu vim do céu para conduzir-vos ao caminho do bem e da
santidade. Abri vossos corações e Eu vos conduzirei Àquele que é o vosso Tudo. Chegará o dia em que
uma guerra entre religiosos deixará muitos homens e mulheres afastados da verdade. Aquilo que
Eu vos predisse no passado virá. Sede dóceis e não e não vos afasteis da oração. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.007 - 07/06/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, continuai a rezar pela Igreja do
Meu Jesus. Chegará para Ela o momento de sua maior provação. Um exército partirá furioso em
direção a Roma. Igrejas serão incendiadas e muitos lugares sagrados serão destruídos. Eis que
chegaram os tempos difíceis para os fiéis. Não vos afasteis da verdade. Voltai-vos ao Senhor. Fugi do
pecado e abraçai a graça santificante de Deus. A humanidade contaminou-se com o pecado e precisa
ser curada. Reconciliai-vos com Deus e enchei-vos do seu amor. O Amor cura, liberta e santifica. Abri
vossos corações. Eu preciso de vós. Não recueis o que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Coragem. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante.
Mensagem nº 3.008 - 08/06/2008 – em Batatan-Maragogipe/BA: Queridos filhos, chegará para os
fiéis a cruz do sofrimento. Buscareis o Senhor na Igreja e não O encontrareis. Os tabernáculos
serão retirados e somente às escondidas os homens poderão adorar o Senhor. A grande
perseguição virá para a Igreja. Como os primeiros cristãos, vós sereis perseguidos e levados a
julgamento. Sofro por aquilo que vos espera. Rezai. Não vos afasteis da oração. Eu sou a vossa Mãe e
sofro por causa dos vossos sofrimentos. Sede fiéis ao Senhor. Buscai forças em Sua palavra e sereis
grandes na fé. Não percais a vossa esperança. Por fim Meu Imaculado Coração triunfará e vós que
estais a escutar-Me sereis vitoriosos. Coragem.
Mensagem nº 3.011 - 17/06/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração.
Os inimigos agirão com grande fúria contra a Igreja do Meu Jesus. Templos serão invadidos e
haverá grande destruição. Chegará para a Igreja a hora do calvário. Permanecei firmes na fé. Sede
fiéis ao verdadeiro Magistério da Igreja. Não recueis. Escutai-Me e Eu vos conduzirei pelo caminho da
verdade. Eu sou a vossa Mãe e sofro por causa dos vossos sofrimentos. Pedirei ao Meu Jesus por vós.
Abri vossos corações e esperai no Senhor com confiança. Avante.
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Mensagem nº 3.013 - 21/06/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, sabei que estes são os tempos
das grandes tribulações. Permanecei firmes na vossa fé e não permitais que nada ou ninguém vos afaste
da verdade. Sois importantes para a realização dos Meus planos. Não cruzeis os braços. Acolhei as
Minhas mensagens, pois por meio delas desejo transformar-vos e conduzir-vos à vitória. Sede fiéis a
Jesus. Sede fiéis ao verdadeiro Magistério da Igreja. Quando sentirdes o peso da cruz, chamai por
Jesus. Ele é o vosso Tudo e sem Ele nada podeis fazer. Chegará o dia em que os homens não
encontrarão lugares para contemplação. Destruirão os lugares sagrados onde muitas almas
encontraram santidade. A força do inimigo levará a Igreja a experimentar grandes sofrimentos.
Não vos atemorizeis. Por fim a vitória será da Igreja. O mal jamais triunfará. Coragem.
Mensagem nº 3.015 - 25/06/2008 – em João Pessoa/PB: Queridos filhos, abri vossos corações a toda
ação de Deus e em tudo sede como Jesus. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para socorrer-vos. Eu
conheço cada um de vós pelo nome e sei o que vos é necessário. Alegrai-vos, pois vossos nomes estão
gravados em Meu Imaculado Coração. Peço-vos que sejais defensores da verdade. Anunciai a todos o
Evangelho do Meu Jesus. A humanidade está enferma e precisa ser curada pelo amor Misericordioso do
Meu Filho Jesus. Não recueis. Deus espera muito de vós. Coragem. Não vos afasteis da oração. Rezai
pela Igreja do Meu Jesus. Uma pedra cairá sobre a Igreja. Para os fiéis haverá grande sofrimento.
Não desanimeis. Por fim Meu Imaculado Coração Triunfará e vós vereis a Mão Poderosa de Deus agir.
Quem está com o Senhor jamais experimentará a derrota. Avante.
Mensagem nº 3.018 - 01/07/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, uma grande multidão marchará
e com grande fúria provocará grande destruição. Destruirão a Cidade das sete colinas e ocuparão
o trono de Pedro. Peço-vos que intensifiqueis vossas orações em favor da igreja do Meu Jesus. Sabei
que o futuro da Igreja será de grandes dores. Chegará para Ela a angústia do calvário. Eu vim do céu
para apontar-vos o caminho da verdade. Não recueis. Sede dóceis. Chegará o dia em que muitos hão de
arrepender-se da vida transcorrida sem Deus, mas será tarde. O que tendes a fazer não deixeis para o
amanhã. Buscai forças na Eucaristia e nas palavras do Meu Jesus. Acolhei também os ensinamentos do
verdadeiro Magistério da Igreja. Na verdade não há derrota. Avante.
Mensagem nº 3.022 - 12/07/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe. Conheço
vossas necessidades e pedirei ao Meu Jesus por vós. Enchei-vos do amor do Senhor e esperai n’Ele
com inteira confiança. Eu vim do céu para transformar-vos e conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Dedicai
parte do vosso tempo à oração. A oração sincera e perfeita vos conduzirá a um alto cume de santidade.
Vivei com alegria os Meus apelos. Anunciai a todos o que vos digo. Não fiqueis em silêncio. Deus tem
pressa. Não deixeis para o amanhã o que podeis fazer hoje. Sede corajosos. Na grande tribulação à
Igreja, vós que sois fiéis sereis perseguidos e levados a julgamento. Será um tempo doloroso
para a Igreja. Em muitos lugares a Igreja perderá o direito de anunciar Cristo ao mundo. O
Opositor prepara uma terrível investida contra a Igreja do Meu Jesus. Rezai. Não vos afasteis da
oração. Permanecei firmes. Eu estou ao vosso lado.
Mensagem nº 3.023 - 13/07/2008 – em General Salgado/SP: Queridos filhos, tende coragem, fé e
esperança. Sabei que estes são os tempos das grandes tribulações. Buscai forças em Jesus. Alimentaivos da palavra de Deus e da Eucaristia. Caminhais para um futuro de grandes provações. A grande
embarcação (Igreja) enfrentará grandes tempestades. Perderá sua direção, mas será salva pela
Misericórdia do Meu Jesus. Sede fiéis aos Meus apelos. O que vos digo deve ser levado a sério. Eu
sou a vossa Mãe e quero ajudar-vos. Não recueis. Abri vossos corações e tudo acabará bem para vós.
Aceitai a vontade de Deus para vossas vidas e em tudo sede como Jesus. Dobrai vossos joelhos em
oração e vereis a paz reinar no mundo. Coragem.
Mensagem nº 3.031 - 23/07/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, muitas ovelhas caminharão
cegas por falta de pastores que as conduzam por caminhos seguros. Muitos fervorosos na fé
beberão o cálice amargo do sofrimento na grande e dolorosa perseguição à Igreja. Na grande
perseguição muitos irão recuar e abandonarão a fé. Para os justos que permanecerem firmes até
o fim, o Senhor prepara a grandiosa recompensa. Dizei a todos que Deus tem pressa. Levai a sério
os Meus apelos, pois somente assim podeis contribuir para o triunfo definitivo do Meu Imaculado
Coração. Coragem. Eu estou ao vosso lado.
Mensagem nº 3.033 - 27/07/2008 – em Bananal/SP: Queridos filhos, coragem! Nada está perdido. Meu
Jesus é a vossa força e vossa salvação. Confiai n’Ele e tudo acabará bem para vós. Peço-vos que
mantenhais acesa a chama da fé. Não vos afasteis da verdade. Sede defensores do Evangelho. Anunciai
a todos as maravilhas de Deus. Deus quer a vossa salvação. Buscai-O com alegria. Ainda tereis grandes
sofrimentos sobre a terra. Por causa da vossa fé sereis perseguidos por aqueles que deveriam
defender-vos. Haverá grande desprezo ao sagrado e o vosso direito de servir a Deus será tirado.
A grande perseguição atingirá, sobretudo, os homens e mulheres de fé. Os sacerdotes fiéis serão
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açoitados e levados às prisões. Na Terra de Santa Cruz se criarão leis para afastar-vos de Deus.
Não recueis. Ficai com a verdade e sede defensores da Sã Doutrina. Eu caminharei convosco. Avante!
Mensagem nº 3.038 - 09/08/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, três nações se unirão e
perseguirão a Igreja. Os consagrados serão impedidos de exercerem suas funções nestas
nações, mas a Mão Poderosa de Deus agirá em favor da Sua Igreja. Sofro por aquilo que vos espera.
Não recueis. Vivei com fidelidade os Meus apelos, pois somente assim podeis construir um mundo mais
justo e mais fraterno. Não vos afasteis da verdade. Acolhei o Evangelho e, em tudo, procurai ser como
Jesus. Desejo o vosso retorno ao Senhor. Fugi do pecado e voltai-vos Àquele que é o vosso único e
verdadeiro Salvador. Meu Jesus vos espera de braços abertos. Eu sou a vossa Mãe e estarei sempre ao
vosso lado. Avante.
Mensagem nº 3.040 - 12/08/2008 – em Sobradinho/DF: Queridos filhos, uma nação desafiará a Igreja
e grande será o sofrimento para um sucessor de Pedro. Dobrai vossos joelhos em oração. Sede
mansos e humildes de coração. Eu preciso de vós. Sabei que tudo aquilo que fizerdes em favor dos
Meus planos, Meu Jesus vos dará a recompensa. Convido-vos a assumirdes o vosso verdadeiro papel
de cristãos. Testemunhai a todos que sois do Senhor e que as coisas do mundo não são para vós. Deus
tem pressa. Não cruzeis os braços. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Rogarei ao Meu Jesus
para que vos cumule de suas bênçãos e graças. Avante. Quem está com o Senhor jamais experimentará
a derrota.
Mensagem nº 3.041 - 16/08/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, coragem. Eu estou ao vosso lado.
Dedicai parte do vosso tempo à oração, pois somente assim sereis capazes de acolher os apelos de
Deus. Não recueis. Deus vos chama. A humanidade está enferma por causa do pecado e precisa ser
curada. Voltai-vos depressa. A Igreja do Meu Jesus carregará pesada cruz, pois o martelo violento
cairá sobre Ela. Será um tempo de dores para os fiéis. Rezai. Fugi do pecado e esforçai-vos para vos
converterdes. Amai sempre. O amor cura, liberta e salva. Avante.
Mensagem nº 3.042 - 18/08/2008 – em S. João da Lagoa / Coração de Jesus/MG: Queridos filhos,
tomai a vossa decisão: a quem quereis servir? Sabei que Deus vos ama e vos espera. Dizei não às
coisas do mundo e voltai-vos Àquele que vos espera com imenso amor de Pai. Sede corajosos e
testemunhai com a vossa própria vida que sois do Senhor. Amai a verdade e acolhei os ensinamentos da
Igreja. A cruz será pesada para os homens e mulheres de fé. A Igreja chegará ao calvário e com
Ela os fiéis. Quando a Igreja for perseguida de forma feroz, muitos irão recuar. Peço-vos que sejais
firmes na vossa fé. Não recueis. Eis que Deus vos convida a assumirdes corajosamente a vossa missão.
Sabei que grande será a vossa recompensa se permanecerdes fiéis até o fim. Abri vossos corações e
acolhei os Meus apelos. Convido a vos decidirdes por Deus e a lutardes contra o pecado. Eu pedirei ao
Meu Jesus por vós. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.043 - 19/08/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, o grande sofrimento da Igreja
virá da Europa. Um movimento se levantará e se espalhará pelo mundo. Trabalhará abertamente
contra a Igreja e afastará muitos homens e mulheres da graça de Deus. Convido-vos a assumirdes a
vossa fé. Não cruzeis os braços. O que digo deve ser levado a sério. Não vim do Céu por brincadeira.
Sabei todos vós que estes são os tempos em que Eu vos anunciei no passado. Mudai de vida e voltaivos ao Meu Jesus. Ele é o vosso único e verdadeiro Salvador. Confiai n'Ele e sereis vitoriosos.
Mensagem nº 3.044 - 23/08/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, convido-vos a assumirdes o vosso
verdadeiro papel de cristãos. Voltai-vos ao Meu Filho Jesus, pois somente Ele é o vosso Tudo e sem Ele
nada podeis fazer. Vivei afastados do mundo e sede do Senhor com alegria. Vivei Seus Mandamentos e
esforçai-vos para vos converterdes. Eu vim do céu para dizer-vos que estes são os momentos mais
dolorosos para a humanidade. Depois da grande tribulação a humanidade encontrará a paz. Sofro por
aquilo que vos espera. Não vos afasteis da oração. Dobrai vossos joelhos em oração e buscai forças em
Jesus. Da Inglaterra virá uma pesada cruz para a Igreja. Ficai com a verdade. Não permitais que a
vossa fé seja abalada. Avante com coragem.
Mensagem nº 3.045 - 26/08/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, amai a verdade e sereis
conduzidos à santidade. Sede fiéis a Jesus e em toda parte testemunhai que sois do Senhor. Caminhai
unidos à Igreja e sereis recompensados pelo Senhor. Sede fiéis. Deixai que a vossa fidelidade se torne
luz para os infiéis. Sede instrumentos de Deus para os outros. Não desanimeis. Não recueis. A Igreja
viverá momentos de angústia. Sobre Ela pesará a cruz da indiferença, da humilhação e da
perseguição. A Igreja do Meu Filho Jesus atravessará o vale tenebroso, mas alcançará vitória.
Ficai com a Igreja. Assim podeis estar certos da vitória. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.047 - 30/08/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e sei o que
vos espera. Abri vossos corações ao chamado do Senhor e deixai que Sua graça vos transforme. Viveis
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no tempo pior que do dilúvio e é chegado o momento do vosso retorno. Peço-vos que vivais o Evangelho
do Meu Jesus e que não vos afasteis da oração. A humanidade caminha para o abismo da destruição
que os homens prepararam por suas próprias mãos. A ação maléfica dos homens do terror causará
grande destruição ao santuário. A Igreja do Meu Jesus beberá o cálice amargo da dor. Permanecei
firmes no caminho que vos apontei. Não recueis ante vossas dificuldades. Meu Senhor está ao vosso
lado. Coragem.
Mensagem nº 3.048 - 02/09/2008 – em Aquidabã/SE: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e estou ao
vosso lado. Peço-vos que tenhais coragem e que em toda parte procureis testemunhar que sois do Meu
Filho Jesus. Venho do céu para chamar-vos à conversão. Abri vossos corações ao Meu chamado. Deus
tem pressa. Não fiqueis estacionados. Este é o tempo oportuno para vos reconciliardes com Deus. Sede
fiéis ao Evangelho do Meu Jesus. Abraçai os ensinamentos da Igreja. A vossa vitória está no Senhor. Na
grande tempestade, a grande embarcação sofrerá e será atingida, mas chegará ao Porto Seguro
vitoriosa. As pequenas embarcações irão todas ao naufrágio. Grande será o sofrimento para os
Meus pobres filhos. Eu sou a vossa Mãe dolorosa. Peço-vos que vos afasteis das fáceis seduções do
mundo e que fiqueis com a verdade. Acolhei também e, sobretudo, os Meus apelos. Eu quero levar-vos a
um ardente e contínuo desejo de Deus. Convertei-vos depressa. O vosso tempo é curto. Avante.
Mensagem nº 3.051 - 08/09/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, rezai pela Igreja do Meu Jesus. A
Europa se levantará contra a Igreja. Rejeitarão a verdade e causarão grande sofrimento a um
sucessor de Pedro. Peço-vos que permaneçais firmes na vossa fé. Deus está ao vosso lado, não
temais. Quando tudo parecer perdido virá a vós a grande vitória do Senhor. Sede justos. Sede fiéis. Eu
sou a vossa Mãe e caminho convosco. Buscai forças na Eucaristia e nas Palavras do Meu Jesus. Dai
testemunho da verdade e deixai que a vossa vida fale do Senhor mais que as vossas palavras. Avante
sem medo.
Mensagem nº 3.053 - 13/09/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, coragem. Não desanimeis. Eu sou
a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Não percais a vossa esperança. Confiai em Meu Filho Jesus. Ele é o
vosso Tudo e sem Ele nada podeis fazer. Não vos afasteis da oração. Assim como as plantas precisam
da chuva, vós precisais de oração para crescerdes na fé. A humanidade vive fortes tensões e os homens
caminham como cegos a guiar outros cegos. Vim do céu para resgatar-vos e conduzir-vos Àquele que é
o vosso Caminho, Verdade e Vida. Dias virão em que os homens desprezarão por completo a
palavra de Deus. Na Igreja restarão poucos fiéis e estes carregarão pesada cruz. A Igreja do Meu
Jesus será perseguida e em muitas nações os fiéis serão proibidos de anunciarem Jesus. Eu sofro
por aquilo que vos espera. Não vos atemorizeis. Por fim a vitória será do Senhor. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.055 - 18/09/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, amai a verdade e procurai viver
os Meus apelos. Sede honestos em vossos atos. Deus conhece vossos corações. Ele é o justo Juiz que
a todos recompensará conforme suas obras. Abri vossos corações ao chamado do Senhor. Dobrai
vossos joelhos em oração pela Igreja do Meu Jesus. Uma grande fúria se levantará contra a Igreja na
Terra de Santa Cruz. Sofro por aquilo que vos espera. Coragem. Avante na verdade.
Mensagem nº 3.057 - 23/09/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe dolorosa.
Vim do céu para alertar-vos e chamar-vos à conversão. Não vivais afastados do Senhor. Ele vos espera
de braços abertos. Dobrai vossos joelhos em oração. Eis que chegaram os tempos mais dolorosos para
vós. Buscai forças em Jesus. Somente Ele é a certeza da vossa vitória. Caminhais para um futuro de
grandes sofrimentos. A Igreja do Meu Jesus caminha para o calvário. A perseguição será grande. Em
muitos lugares o sangue dos fiéis correrá pelas ruas. A Igreja carregará pesada cruz, mas os que
forem firmes até o fim receberão a recompensa dos justos. Coragem. Não recueis.
Mensagem nº 3.058 - 26/09/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, sede do Senhor e em toda parte
dai testemunho da vossa fé. O Senhor vos chama e vós não podeis ficar estacionados. Voltai-vos
depressa. Eis o tempo do grande retorno. Abri vossos corações e acolhei os Meus apelos para serdes
salvos. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Não recueis. Sofro por aquilo que
vos espera. Estai atentos. Rezai para que os Meus planos se realizem. A Igreja do Meu Jesus muito
sofrerá. Os Meus filhos consagrados hão de experimentar toda espécie de dores físicas. Assim
como os primeiros cristãos, a Igreja experimentará a cruz da perseguição e do martírio. Os bons
serão perseguidos e deixados em cárcere. Permanecei firmes no caminho que vos apontei. Avante
com coragem.
Mensagem nº 3.059 - 27/09/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, alegrai-vos, pois vossos nomes já
estão gravados em Meu Imaculado Coração. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Deus está muito
perto de vós. Dobrai vossos joelhos em oração e vereis a paz reinar no mundo. A ação maléfica do
demônio causará grande confusão na casa de Deus. Tende cuidado. Permanecei firmes no caminho da
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verdade. A Igreja do Meu Jesus estará em chagas e os fiéis experimentarão o calvário. Grandes
dores experimentarão os Meus pobres filhos. Servi com fidelidade ao Meu Filho Jesus. Afastai-vos do
mal e voltai-vos depressa. Tende cuidado, pois aquilo que o demônio oferece passa depressa, mas os
prejuízos espirituais poderão ser eternos. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sei o que vos espera. Avante
sem medo.
Mensagem nº 3.063 - 07/10/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, do Oriente virá sofrimento e dor
para a Igreja. A fumaça de satanás causará cegueira espiritual em muitos consagrados e a
serpente do Oriente ganhará força. Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade experimentará
pesada cruz e muitos fervorosos na fé se tornarão indiferentes. Amai a verdade. Escutai os Meus apelos.
Deus quer salvar-vos. Não recueis. Esforçai-vos para serdes sempre do Senhor. Não permitais que as
coisas do mundo vos afastem do Criador. Vós estais no mundo, mas não sois do mundo. Sois
inteiramente do Senhor. Coragem.
Mensagem nº 3.064 - 09/10/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, sede de dóceis ao Meu chamado.
Eu quero conduzir-vos à santidade, mas depende de vós aquilo que Eu faço. Não quero obrigar-vos, mas
peço-vos que sejais mansos e humildes de coração. A Igreja do Meu Jesus enfrentará a fúria dos
inimigos. O grande sofrimento para os fiéis se aproxima. Dobrai vossos joelhos em oração. Deus
tem pressa. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.068 - 18/10/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a Igreja do Meu Jesus será
abalada. A morte estará presente no seio da Igreja e haverá grande divisão. A discórdia levará à
morte. Rezai. Eis o tempo da grande confusão espiritual. Deus tem pressa. Não cruzeis os braços.
Sabei que sem oração não podeis alcançar vitória. Confiai plenamente na Bondade do Senhor e voltaivos a Ele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Abri vossos corações ao Meu chamado. Não posso
fazer-vos crer se continuardes fechados a toda ação de Deus. Eu sou a vossa Mãe. Amo-vos como sois
e quero ajudar-vos. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.070 - 22/10/2008 – em Maceió/AL: Queridos filhos, enchei-vos de coragem, fé e
esperança. Deus está muito perto de vós. Não desanimeis, não recueis. A vossa vitória está no Senhor.
Confiai n’Ele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. A humanidade está enferma e precisa ser
curada. Voltai-vos depressa. Não há mais tempo para dúvidas e incertezas. Acolhei o chamado do
Senhor e mudai de vida. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. A grande embarcação
enfrentará a pior de todas as tempestades. Perderá seu rumo e se chocará com um grande
empecilho. Quando tudo parecer perdido o Senhor virá em seu socorro e ela chegará ao Porto Seguro
vitoriosa. Coragem. Buscai o Senhor. Ele vos ama e vos espera de braços abertos. Avante.
Mensagem nº 3.074 - 27/10/2008 – em Jardim Ingá / Luziânia/GO: Queridos filhos, Eu sou a vossa
Mãe e vos amo. Peço-vos que vivais santamente os Meus apelos, pois Eu vim do céu para conduzir-vos
Àquele que tem palavras de vida eterna. Não vos atemorizeis. Confiai no Senhor e tudo acabará bem
para vós. A humanidade afastou-se do Criador e os Meus pobres filhos caminham para o abismo da
autodestruição. Deus tem pressa. Não fiqueis no pecado. Abri vossos corações com alegria. Sois
amados pelo Senhor e Ele deseja a vossa conversão e salvação. Permanecei firmes no caminho que Eu
vos apontei. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Sede dóceis. Quando tudo
parecer perdido surgirá para vós a grande vitória de Deus. Um doloroso acontecimento se dará em
Portugal. Será um momento de grande sofrimento para a Igreja do Meu Jesus. Os fiéis hão de
chorar e lamentar. Não vos afasteis da verdade. Ficai com a Igreja. Obedecei ao Papa.
Mensagem nº 3.075 - 28/10/2008 - Brasília/DF: Queridos filhos, Deus está no controle de tudo. Mesmo
diante das provações, não desanimeis. Eu sou a vossa Mãe e quero ajudar-vos. Sede fiéis. Aproximaivos do Senhor, pois Ele vos ama e vos chama. Viveis no tempo pior que no tempo do dilúvio. A
humanidade caminha cega espiritualmente e é chegado o momento do grande retorno. Sabei que um
doloroso acontecimento se dará nesta terra. Causará grande sofrimento aos homens mulheres de
fé. A Igreja do Meu Jesus muito perderá. Não recueis. Aconteça o que acontecer não vos afasteis da
verdade. Meu Jesus está ao vosso lado. O demônio deseja afastar-vos da verdade. Envolverá muitos
consagrados em escândalos, mas vós podeis vencê-lo pela força da oração. Por fim a vitória será do
Senhor. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante.
Mensagem nº 3.076 - 01/11/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, não tenhais medo. Testemunhai
com coragem que sois unicamente do Meu Filho Jesus. Entregai-vos, sem reservas, e Meu Filho vos
abençoará e vos conduzirá pelo caminho do bem e da santidade. Dias virão em que muitos
consagrados renegarão a fé. Fugirão por medo do martírio. Poucos permanecerão firmes na fé,
mas por meio de um pequeno rebanho Jesus conduzirá Sua Igreja a vitória. Rezai. Não desanimeis.
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Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Sede dóceis ao chamado do Senhor. Caminhai ao Seu encontro e tudo
acabará bem para vós. Avante.
Mensagem nº 3.077 - 04/11/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, tende coragem, fé e esperança.
Enfrentai com alegria as vossas dificuldades, pois não há vitória sem cruz. Aconteça o que acontecer,
acreditai sempre que o Senhor virá em vosso socorro. Dobrai vossos joelhos em oração e vereis aquilo
que os olhos humanos jamais viram. Permanecei firmes no caminho que vos apontei. Como já disse,
Deus está no controle de tudo. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Caminhais para um futuro de
grandes provações. Um fato assombroso se dará na Espanha e a Igreja do Meu Jesus muito
sofrerá. Continuai a rezar pela Igreja. Não vos afasteis da verdade.
Mensagem nº 3.079 - 07/11/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a fúria dos inimigos levará a
morte a muitos consagrados. A Igreja do Meu Jesus beberá o cálice amargo da dor. Haverá
grande perseguição à Igreja e os fiéis hão de chorar e lamentar. Eu sou a vossa Mãe e conheço
vossas necessidades. Abri vossos corações e deixai-vos guiar por Mim. Não recueis. Sede corajosos e
testemunhai em toda parte que sois de Senhor. Voltai-vos depressa. O que tendes a fazer não deixeis
para o amanhã.
Mensagem nº 3.080 - 11/11/2008 - Osasco/SP: Queridos filhos, Eu vos amo como sois e quero ver-vos
felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Sede mansos e humildes de coração e em toda parte
testemunhai que sois unicamente do Meu Filho Jesus. Afastai-vos definitivamente de todo mal e buscai o
Senhor. Ele vos ama e vos espera. A humanidade caminha para o abismo da destruição que os homens
prepararam por suas próprias mãos. Dobrai vossos joelhos em oração. Nada está perdido. Quando
sentirdes o peso das vossas dificuldades chamai por Jesus. Somente Ele é o vosso Tudo e sem Ele
nada podeis fazer. Amai e defendei a verdade. Não recueis. Sede fiéis. Rezai também pela Igreja. A
Igreja do Meu Jesus será ferozmente perseguida. Os inimigos se unirão para o grande ataque e
muitos fervorosos na fé se tornarão indiferentes. Escutai o sucessor de Pedro e acolhei o Evangelho
do Meu Jesus. Depois de toda tribulação e perseguição, a Igreja será vitoriosa. Ficai com a Igreja.
Mensagem nº 3.081 - 13/11/2008 – em São Paulo/SP: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração
e rezai para que os Meus planos se realizem. Sabei que estes são os tempos das grandes tribulações.
Ainda vereis horrores sobre a terra. A Igreja do Meu Jesus experimentará pesada cruz. Na Europa
haverá grandes perseguições. Manifestações contra a Igreja se espalharão em vários países. O
santo padre muito sofrerá. Sede fiéis. Não vos afasteis da verdade. Aconteça o que acontecer não
percais a vossa fé. Deus está ao vosso lado. Coragem. Buscai força nas palavras do Meu Jesus e na
Eucaristia. Eu sou a vossa mãe e pedirei ao Meu Filho por vós. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.082 - 15/11/2008 - Angüera/BA: Queridos filhos, coragem. Eu estou convosco.
Aconteça o que acontecer, não desanimeis. Não vos aflijais. Confiai plenamente em Meu Filho Jesus e
sereis vitoriosos. Buscai o Senhor, pois Ele vos ama e vos espera com imenso amor de Pai. A
humanidade está enferma e precisa ser curada. Voltai-vos depressa. Não há mais tempo a perder. Sofro
por aquilo que vos espera. Sede fortes e firmes na fé. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
A Igreja do Meu Jesus será golpeada. Um homem bem vestido entrará na casa de Deus e
enganará a muitos. Será um tempo de dor para os fiéis. Rezai. Rezai. Rezai. Eu vos amo e quero
ajudar-vos. Não fiqueis estacionados no pecado.
Mensagem nº 3.084 - 18/11/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a vossa vitória está no Senhor.
Buscai-O sempre com alegria e coragem. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Sabei que não há
vitória sem cruz. Meu Jesus vos ensinou e foi para vós o grande exemplo. Confiai n’Ele que vê o oculto e
vos conhece pelo nome. Eu rogarei ao Meu Jesus por vós. Vós estais no mundo, mas não sois do
mundo. Antes e acima de tudo fazei a vontade do Senhor. A humanidade trilha pelo caminho do erro e os
Meus pobres filhos não sabem para onde caminhar. Eu sou a vossa Mãe. Peço-vos que mantenhais
acesa a chama da fé. Peço-vos que continueis a rezar pela Igreja. Um fato assombroso se dará na
Igreja. Dor maior não existiu. Será na Bahia. Eu sofro por aquilo que vos espera. Escutai-Me.
Mensagem nº 3.086 - 24/11/2008 - Villa Dondon / São Sebastião do Rio de Janeiro: Queridos filhos,
Eu vos amo e vim do céu para abençoar-vos e oferecer-vos Meu amor. Peço-vos que não recueis ante
vossas dificuldades. Eu sou a vossa Mãe e vós bem sabeis o quanto uma Mãe ama seus filhos. Conheço
vossas necessidades e rogarei ao Meu Jesus por cada um de vós. Sede corajosos. Não vos aflijais. Eu
vos darei a graça da vitória. A humanidade precisa de paz e é chegado o momento do vosso retorno.
Rezai. A força da oração vos conduzirá à santidade. A Igreja do Meu Jesus encontrará um grande
empecilho na Argentina. O sofrimento será grande para os consagrados. Dizei a todos que Deus
tem pressa e que não há mais tempo a perder. Voltai-vos depressa.
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Mensagem nº 3.087 - 25/11/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a desordem estará presente no
seio da Igreja e grande sofrimento virá para os homens e mulheres de fé. A Igreja será levada ao
calvário. Sofro por aquilo que vos espera. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé. Sede dóceis
ao Meu chamado, pois somente assim podeis contribuir com o triunfo do Meu Imaculado Coração.
Esforçai-vos para serdes em tudo semelhantes a Jesus. Deixai que a vossa caminhada neste mundo
seja uma benção para os outros. Onde quer que estejais, procurai ser luz para os Meus pobres filhos.
Vós sois importantes para a realização dos Meus planos. Abri vossos corações e aceitai a vontade de
Deus para vossas vidas. Eu vim do céu para ajudar-vos. Escutai-Me. Eu quero conduzir-vos Àquele que
é o vosso Único Caminho, Verdade e Vida. Avante.
Mensagem nº 3.088 - 29/11/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, fazei sempre a vontade do Senhor
e em tudo sede como Jesus. Sabei todos vós que Deus tem pressa e este é o tempo oportuno para a
vossa conversão. Não fiqueis estacionados. Buscai Aquele que vos ama e vos espera de braços abertos.
Não quero forçar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. A humanidade distanciou-se do Criador e
caminha para um grande abismo. Voltai-vos depressa. Eu sou a vossa Mãe e sou incansável. Chamovos mesmo quando estais afastados. Abri vossos corações ao Meu chamado. Aquilo que Eu vos
anunciei no passado vai realizar-se. Dobrai vossos joelhos em oração. A Igreja do Meu Jesus será
abalada por grandes escândalos na Terra de Santa Cruz. A discórdia entre dois irmãos causará
grande sofrimento à Igreja. O demônio deseja destruir os planos de Deus, mas vós podeis vencêlo na oração, na entrega e na vivência do Evangelho. Nas vossas fraquezas, chamai por Jesus. Ele
está ao vosso lado. Coragem. Não recueis. Não desanimeis.
Mensagem nº 3.089 - 02/12/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, esperai com alegria no Senhor.
Acreditai firmemente em Sua vitória, mesmo que aos vossos olhos, muitas vezes, situações pareçam
derrotas. Sabei que a vitória será do Senhor. Gritai ao mundo: o Senhor reinará vitorioso em Sua Igreja.
A grande e maior tribulação da Igreja se dará em uma sexta-feira, mas logo em seguida virá a
vitória do Senhor. Não recueis. Mesmo diante das grandes perseguições, não desanimeis. Quem está
com o Senhor jamais será derrotado. Dobrai vossos joelhos em oração e quando sentirdes o peso da
cruz chamai por Jesus. N’Ele está a vossa força e esperança. Avante.
Mensagem nº 3.090 - 04/12/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, estai atentos. O demônio deseja
afastar-vos da graça do Senhor. Dobrai vossos joelhos em oração. A vossa vitória virá pela força da
oração. Rezai também pela Igreja do Meu Jesus. O rebanho se dispersará e os lobos com pele de
cordeiro os atrairão. Chegará o dia em que poucos defenderão a verdade e a apostasia estará
presente em toda parte. Os maus pastores cairão e não se levantarão. Dos poucos pastores que
ficarão, virá para a Igreja um novo tempo. Os poucos fiéis, com a graça do Meu Jesus,
contribuirão para o grande triunfo de Deus. Peço-vos que não recueis. Segui pelo caminho que vos
apontei e sereis vitoriosos. Coragem.
Mensagem nº 3.092 - 07/12/2008 – em Pinhão/SE: Queridos filhos, peço-vos que sejais homens e
mulheres de fé. Testemunhai sempre e em toda parte que sois verdadeiramente de Cristo. Ele espera
muito de vós. Fugi do pecado e reconciliai-vos com Deus. A humanidade contaminou-se com o pecado e
os Meus pobres filhos caminham como cegos a guiar outros cegos. Voltai-vos. O Senhor vos espera com
imenso amor de Pai. Estais prontos a responder o vosso sim ao chamado do Senhor. Sede fiéis à Igreja.
O opositor enfrentará a Igreja. Será uma longa e dolorosa batalha. Poucos permanecerão no
caminho da verdade. Neste tempo a Igreja estará em Seu calvário, mas Meu Jesus vencerá o
inimigo juntamente com os poucos pastores fiéis. Haverá um só rebanho e um só Pastor.
Permanecei no caminho da verdade. Eu sou a vossa Mãe e quero ajudar-vos. Sede dóceis. Não recueis.
Avante.
Mensagem nº 3.093 - 09/12/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, entregai-vos com docilidade nas
mãos do Senhor. Buscai-O sempre para serdes grandes na fé. A humanidade precisa do vosso corajoso
testemunho. Não fiqueis estacionados no pecado. Eis o tempo oportuno para vos converterdes. Eu sou a
vossa Mãe e sei o que vos espera. Sofro por causa dos vossos sofrimentos. Sede fiéis aos Meus apelos.
Acolhei o Evangelho do Meu Jesus para serdes salvos. A fumaça de satanás se espalhou por toda
parte e os Meus pobres filhos se tornaram cegos espiritualmente. Poucos serão aqueles que
permanecerão fiéis a Deus. Rezai. Rezai. Rezai. A Igreja do Meu Jesus beberá o cálice amargo da dor.
O trono de Pedro será abalado e a confusão estará presente em toda parte. Pela graça
Misericordiosa do Senhor, um homem contribuirá para o regresso dos Meus pobres filhos
afastados e a verdade reinará na casa de Deus. Chegará o dia em que no trono de Pedro estará
sentado aquele que mudará para sempre os rumos da Igreja. Não vos afasteis da verdade.
Mensagem nº 3.097 - 20/12/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, o demônio agirá com grande
fúria contra a Igreja do Meu Jesus. Muitos templos serão invadidos e destruídos. Haverá grande
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perseguição na Casa de Deus. Destruirão os sacrários e matarão muitos consagrados. Sofro por
aquilo que vem para vós. Escutai-Me. Não quero forçar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Não
vivais afastados do Senhor. Fugi do pecado e voltai-vos Àquele que é o vosso Tudo. Eu sou a vossa Mãe
e vim do céu para conduzir-vos pelo caminho da santidade. Dobrai vossos joelhos em oração. Somente
por meio da oração podeis alcançar vitória. Coragem. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Não desanimeis.
Depois de toda perseguição à Igreja, o Senhor virá com grande vitória e os justos receberão a grande
recompensa. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.126 - 24/02/2009: Queridos filhos, convido-vos a assumirdes o vosso verdadeiro papel
de cristãos e a abraçardes, nesta quaresma, a graça que Meu Jesus deseja conceder-vos. Sede dóceis.
Não fiqueis de braços cruzados. Rezai e fazei penitência. Aproximai-vos do confessionário e recebei a
graça do Meu Senhor. Eu vim do céu para conduzir-vos ao céu. Dai o melhor de vós na missão que o
Senhor vos confiou e sereis recompensados generosamente. Viveis no tempo das grandes tribulações
espirituais, as quais Eu já vos anunciei. Rezai pela Igreja. O grande sofrimento da Igreja virá por meio
do poder político. Leis serão criadas para impedir a ação da Igreja. Em muitos lugares templos
serão destruídos e os cristãos hão de chorar e lamentar. Sofro por aquilo que vos espera. Não vos
afasteis da verdade. O Senhor está convosco. Coragem.
Mensagem nº 3.127 - 25/02/2009: Queridos filhos, vós estais no mundo, mas não sois do mundo. Buscai
as coisas do céu, pois tudo nesta vida passa. Somente a graça de Deus será eterna. Nestes tempos
difíceis, vivei voltados para o paraíso para o qual unicamente fostes criados. Sustentai-vos na oração, na
escuta da palavra e na Eucaristia. Eu vim do céu para apontar-vos o caminho da vossa verdadeira
libertação. Coragem. Não desanimeis. Não recueis. A Igreja de Jesus sofrerá um grande golpe. Não
depositeis vossa esperança na criatura, mas confiai plenamente no Criador. Em Deus não há
derrota. Avante.
Mensagem nº 3.128 - 28/02/2009: Queridos filhos, rezai o terço todos os dias e recebereis grandes
graças do Senhor. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. O terço é a arma que Eu vos ofereço para o grande
combate espiritual. Não vos afasteis da oração. Sois importantes para o Senhor e Ele vos ama. Não
fiqueis afastados da graça de Deus. Deus tem pressa e vós não podeis viver longe de Sua graça. Voltaivos depressa. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Peço-vos que mantenhais acesa a
chama da vossa fé. Sede corajosos e levai os Meus apelos ao mundo. Dias difíceis virão para a Igreja
do Meu Jesus. Dor maior não existiu desde sua fundação. Rezai pela Igreja.
Mensagem nº 3.129 - 03/03/2009: Queridos filhos, continuai a rezar pela Igreja. A ação do demônio
causará grandes danos espirituais aos Meus pobres filhos. Haverá grande profanação e o trono
de Pedro será abalado. Sede fortes na fé. Não recueis. Confiai em Jesus. Depois de toda perseguição,
virá a vitória do Senhor. Eu sou a vossa Mãe. Abri vossos corações ao Meu chamado e levai a todos os
Meus apelos. Coragem. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante.
Mensagem nº 3.135 - 17/03/2009: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para chamar-vos à
conversão. Peço-vos que em tudo façais a vontade do Senhor. Ele é o vosso único bem absoluto e vos
ama. Sede dóceis ao Seu chamado. Dobrai vossos joelhos em oração. A ação do demônio causará
grande confusão espiritual na casa de Deus. Chegará o dia em que o Urso feroz se unirá ao Leão
devorador. A fúria dos animais cairá sobre a Igreja e os Meus filhos consagrados carregarão
pesada cruz. Sofro por aquilo que vos espera. Escutai-Me. Não fiqueis de braços cruzados. Deus tem
pressa. Avante pelo caminho que vos apontei.
Mensagem nº 3.154 - 01/05/2009: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e bem sabeis o quanto uma Mãe
ama seus filhos. Sede dóceis aos Meus apelos. Eu quero socorrer-vos, mas depende de vós aquilo que
Eu faço. Não cruzeis os braços. Deus tem pressa e este é o tempo do vosso retorno. Rezai. A oração
será o sustentáculo para vós. Ainda vereis grandes provações. A humanidade gemerá com dores
físicas e os Meus pobres filhos beberão o cálice amargo da dor. Tudo aquilo que vos anunciei ao
longo destes anos vai realizar-se. Não vos afasteis de Deus. Coragem.
Mensagem nº 3.163 - 19/05/2009 - em Ceilândia/DF: Queridos filhos, convido-vos a assumirdes o vosso
verdadeiro papel de cristãos. Vós sois pertença do Senhor e Ele espera muito de vós. Não fiqueis
afastados do caminho que vos apontei. Viveis no tempo das grandes confusões espirituais. Sustentai-vos
na verdade. Aproximai-vos do confessionário e sereis transformados. A humanidade caminha para o
abismo da destruição e os Meus pobres filhos caminham como cegos a guiar outros cegos. Buscai o
Senhor. Acolhei os Meus apelos, pois desejo levar-vos a um alto cume de santidade. Não vos
atemorizeis. Confiai no Senhor. Ele não vos deixará sozinhos. Haverá grande perseguição religiosa.
Os fiéis serão perseguidos e a morte estará presente em toda parte. No auge da grande
perseguição, o Senhor mostrará um grande sinal. Os hereges se converterão e testemunharão o
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amor de Deus. Será este o tempo do triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Eu sou a vossa
Mãe. Não vos sintais sozinhos. Eu vos amo e estarei sempre convosco. Coragem.
Mensagem nº 3.178 - 24/06/2009: Queridos filhos, dias de trevas virão para a humanidade. Por
defenderem a verdade, muitos consagrados serão perseguidos e mortos. A Igreja será ferozmente
perseguida e muitos irão recuar. Peço-vos que tenhais a coragem de João Batista e que não
desanimeis ante vossas dificuldades. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Dobrai vossos joelhos
em oração e Deus vos dará força e coragem. Viveis no tempo pior que no tempo do dilúvio, mas não
percais a vossa esperança. Quem está com o Senhor jamais será derrotado. Eu pedirei ao Meu Jesus
por vós. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.180 - 29/06/2009: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração em favor da
Igreja. Chegará para ela o momento de dor. Haverá grande perseguição à casa de Deus e os Meus
pobres filhos hão de chorar e lamentar. O trono de Pedro será abalado. Um sucessor de Pedro
verá a destruição de sua casa e os homens de fé irão lamentar. Eu sou a vossa Mãe e vos amo.
Conheço vossas necessidades e vim do céu para socorrer-vos. Permanecei firmes no caminho que vos
apontei. Eu quero conduzir-vos à vitória. Sede dóceis ao Meu chamado e em tudo imitai Meu Filho Jesus.
Coragem. Aconteça o que acontecer, não desanimeis.
Mensagem nº 3.183 - 07/07/2009: Queridos filhos, não haverá derrota para os Meus devotos; para
aqueles que rezam com fé e caminham pela estrada da santidade. Peço-vos que mantenhais acesa a
chama da vossa fé. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Deus está convosco. Encorajai-vos e
assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Buscai forças na Eucaristia. Em Jesus encontrareis forças
para a vossa caminhada. Chegará o dia em que a vossa cruz será muito pesada. Muitos homens e
mulheres de fé serão perseguidos na Terra de Santa Cruz. Vós sereis impedidos de anunciar a
verdade; templos serão fechados e muitos consagrados serão mortos. Sofro por aquilo que vem
para vós. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Avante.
Mensagem nº 3.184 - 10/07/2009: Queridos filhos, enchei-vos do amor do Senhor. Se viverdes no amor
podeis construir um mundo mais justo e fraterno. Vós sois chamados a imitar Jesus em vossos atos e
palavras. Não fecheis vossos corações. Eu sou a vossa Mãe e estou convosco para conduzir-vos Àquele
que é o vosso único e verdadeiro Salvador. Dobrai vossos joelhos em oração. Olhai ao vosso redor e
sereis capazes de perceber a grande confusão espiritual que se espalhou por toda parte. Estai atentos.
Chegará o dia em que poucos andarão na verdade. A grande e maior inimiga da Igreja se unirá aos
inimigos existentes. Será um tempo difícil para a Igreja. Peço-vos que não vos afasteis da verdade.
Escutai a voz do sucessor de Pedro e não vos deixeis contaminar pelas novidades do demônio. Fugi das
falsas doutrinas e sede fiéis à única e verdadeira Igreja de Cristo. A Eucaristia é a verdade que vos
conduzirá à vitória. Somente buscando forças na Eucaristia sereis protegidos nas grandes tempestades
espirituais. Nada vos dará proteção a não ser a força que vem da Eucaristia, pois é o próprio Jesus que
nela está com Seu Corpo, Sangue, Alma e Divindade. Eis a verdade. Quem vos guiar por outro caminho
não está com o Senhor. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.196 - 04/08/2009: Queridos filhos, no dia do julgamento o Senhor agirá com Misericórdia
com todos os Meus devotos; com aqueles que rezam o rosário e divulgam os Meus apelos. Na hora final,
os Meus filhos receberão graças especiais e não sofrerão o castigo eterno. Alegrai-vos. Vossos nomes
já estão inscritos no céu. Permanecei no caminho que vos tenho indicado. Não vos atemorizeis. Não
haverá derrota para os Meus escolhidos e consagrados. Dobrai vossos joelhos em oração e sereis ricos
na fé. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos
confiou, pois somente assim o mundo se tornará mais justo e fraterno. Rezai também pela Igreja. Virá
para ela sofrimento e dor. Aquilo que vos anunciei no passado vai realizar-se. Rezai. Rezai. Rezai.
Mensagem nº 3.204 - 22/08/2009: Queridos filhos, não há vitória sem cruz. Enfrentai com alegria vossas
dificuldades e Deus vos dará a vitória. Continuai firmes na oração. Eis os tempos das dores para a
humanidade. Caminhais para um futuro de grandes provações e somente na força da oração
encontrareis a luz que vos guiará pelo caminho seguro. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Não
fiqueis de braços cruzados. Sede fiéis aos Meus apelos e o Senhor vos recompensará generosamente.
Estai atentos. Dias virão em que a fé estará presente em poucos corações. Fatos assombrosos
abalarão a Igreja. A revolta de um grande líder religioso causará sofrimento e dor para os Meus
filhos. Andai na verdade. Não permitais que nada vos afaste do Senhor. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.228 - 17/10/2009: Queridos filhos, a humanidade afastou-se do Criador e os Meus
pobres filhos caminham como cegos a guiar outros cegos. Dobrai vossos joelhos em oração. Dias
difíceis virão e grande será o sofrimento para os justos. Rezai muito pela Igreja. A Igreja será
perseguida. Os homens a desafiarão e o sofrimento será grande para os fiéis. Eu sou a vossa Mãe
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e desejo conduzir-vos à verdade. Acolhei os Meus apelos e vivei corajosamente o Evangelho do Meu
Jesus. Quem está com o Senhor não experimentará a derrota. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.232 - 26/10/2009: Queridos filhos, a maldade dos homens será grande sobre a terra.
Os fiéis serão perseguidos e aquele que se opõe a Cristo agirá com grande fúria contra a Igreja do
Meu Jesus. Sofro por aquilo que vos espera. Não vos afasteis da oração. Encorajai-vos e testemunhai
que sois do Senhor. Fugi do pecado e voltai-vos Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida.
Coragem. Não cruzeis os braços.
Mensagem nº 3.273 - 30/01/2010: Queridos filhos, voltai-vos Àquele que vê o oculto e vos conhece pelo
nome. Não fiqueis estacionados. Deus tem pressa. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Conheço vossas necessidades e pedirei ao Meu Jesus por vós. Coragem. Aconteça o que acontecer,
não vos afasteis do caminho que vos apontei. A humanidade afastou-se de Deus e os Meus pobres filhos
caminham como cegos a guiar outros cegos. Sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por causa dos Meus
pobres filhos afastados. Abri vossos corações ao Senhor e sereis ricos na fé. Sabei todos vós que este é
o tempo oportuno para o vosso retorno. Dizei o vosso sim ao chamado do Senhor. Um doloroso
acontecimento se dará na Casa de Deus e os homens hão de chorar e lamentar.Os inimigos
abrirão as portas e os homens de barba grande agirão com grande fúria. Dobrai vossos joelhos em
oração. Eis o tempo das dores.
Mensagem nº 3.299 - 30/03/2010: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração e suplicai a
Misericórdia do Senhor para vossas vidas. Rezai pela Igreja. A Igreja do Meu Jesus beberá o cálice
amargo do sofrimento. Chegará para Ela o momento mais doloroso. A Igreja caminha para o
calvário. Ainda vereis grandes confusões espirituais e os amigos do rei o rejeitarão. Eu sou a
vossa Mãe e sei o que vos espera. Nestes dias, procurai viver mais intimamente unidos ao Meu Filho
Jesus, na oração, na escuta e meditação da Sua palavra. Não desanimeis. Depois da dor virá para os
justos a vitória. Coragem.
Mensagem nº 3.300 - 02/04/2010: Queridos filhos, abri vossos corações ao chamado do Senhor. O
Senhor espera muito de vós. Não fiqueis estacionados. Dai o melhor de vós na missão que vos foi
confiada e sereis proclamados benditos por Meu Filho Jesus. Peço-vos que continueis rezar pela Igreja.
A fúria dos inimigos atingirá a Igreja e muitos fervorosos na fé se tornarão indiferentes. A Igreja
será levada ao calvário e os fiéis verão a morte de muitos consagrados. Sou a vossa Mãe dolorosa
e sofro por aquilo que vem para vós. Sede forte e firmes na fé. Aconteça o que acontecer não permitais
que a chama da fé se apague dentro de vós. Avante.
Mensagem nº 3.304 - 10/04/2010: Queridos filhos, amai a verdade e vivei corajosamente os Meus
apelos. Em toda parte testemunhai que sois do Meu Filho Jesus e que as coisas do mundo não são para
vós. Sois os eleitos de Deus e Ele vos ama. Afastai-vos do pecado e vivei na graça do Senhor. Quando
vos acontecer cair, chamai por Jesus. Aproximai-vos do confessionário e buscai o perdão amoroso de
Deus. Não vos afasteis da oração e da Eucaristia. A vossa vitória está no Senhor. Coragem. Ainda
vereis horrores sobre a terra. A maldade dos homens trará sofrimento e dor aos Meus escolhidos,
mas não desanimeis. Ficai com a Igreja. O peso da dor será grande para a Igreja, mas ela não será
derrotada. O triunfo da Igreja virá e os inimigos cairão por terra. Alegrai-vos, pois o Senhor não vos
abandonará. Sede dóceis e vereis a mão poderosa de Deus agir.
Mensagem nº 3.316 - 08/05/2010: Queridos filhos, o Senhor está convosco. Coragem. Sede fortes e
firmes na fé. A vossa vitória está no Senhor e Ele vos ama. Não desanimeis. Dobrai vossos joelhos em
oração e o Senhor virá a vós com grande vitória. Eu sou a vossa Mãe. Desejo a vossa conversão e o
arrependimento dos vossos pecados. Reconciliai-vos com Deus. Enchei-vos do Seu amor para serdes
salvos. Chegará o dia em que a Igreja no Brasil sofrerá com grandes perseguições. Os inimigos se
unirão contra a Igreja e os fiéis carregarão pesada cruz. Deus Se manifestará com grandes sinais
e prodígios. Depois de toda tribulação que a Igreja viverá, virá para ela o triunfo. Nada poderá
contra os planos de Deus. Sois o povo eleito do Senhor. Não vivais afastados da verdade. O Senhor
vos espera com imenso amor de Pai. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.338 - 29/06/2010: Queridos filhos, amai e defendei a verdade. Acolhei com alegria e
coragem o Evangelho do Meu Filho Jesus para serdes salvos. Não vos afasteis do caminho que vos
apontei. Não quer obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Dobrai vossos joelhos em oração
pela Igreja. Ainda tereis grandes provações. A Igreja do Meu Jesus experimentará o peso das
tribulações e chegará para Ela o calvário. Haverá grande perseguição à Igreja. Os dogmas serão
desprezados e os homens e mulheres de fé serão perseguidos. Muitos consagrados serão
perseguidos e mortos, leis serão criadas e a Igreja encontrará barreiras para anunciar a verdade.
Sofro por aquilo que vem pra vós. Sede fortes e firmes na fé. Eu sou a vossa Mãe e estarei sempre perto
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de vós. Aconteça o que acontecer, não permitais que o demônio vença. Sois do Senhor. N’Ele está a
vossa vitória. Avante. Um escândalo abalará o mundo. A máscara do demônio cairá. O que foi anunciado
como verdade é fruto de falsidade. Rezai. O demônio deseja destruir os Meus planos. Escutai-Me.

SUPRESSÃO DA EUCARISTIA E DEMAIS SACRAMENTOS
“Desde o tempo em que for suprimido o holocausto perpétuo e quando for estabelecida a
abominação do devastador transcorrerão mil duzentos e noventa dias.” (Dn. 12, 11)
Mensagem nº 2.475 – 28/01/2005: Queridos filhos, escutai com atenção o que vos digo e podeis
compreender os sinais de Deus. Uma casa sem porta e nela entram os inimigos de Deus. Uma
imensa multidão caminha faminta e na Casa do Pai não encontra o alimento precioso que os
sacia. Os escolhidos para defender a verdade a negarão. Dobrai vossos joelhos em oração. Os
tempos difíceis chegaram. Arrependei-vos e buscai o Senhor. Ele vos ama e vos espera.
Mensagem nº 2.823 - 12/04/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, chegará o dia em que a fé estará
presente em poucos corações. Haverá grande desprezo ao sagrado e os ministros de Deus serão
contaminados pela corrupção moral em número cada vez maior. O banquete será desprezado e
muitos estarão famintos. Estenderão as mãos e em poucos lugares encontrarão aqueles que
poderão lhes dar o precioso alimento. Quando chegar este tempo, sabei que estará se
aproximando o grande dia. Acolhei os Meus apelos. Buscai o Senhor. Fugi do pecado.
Mensagem nº 2.916 - 14/11/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, eis o tempo oportuno para o vosso
retorno ao Senhor. Caminhai ao encontro daquele que é o vosso único Caminho, Verdade e Vida. Dobrai
vossos joelhos em oração em favor dos Meus planos. Chegará o dia em que os homens perversos
ocuparão espaço privilegiado na Casa do Senhor. Serão estes que atrairão para dentro da Igreja
aquele que se opõe o Cristo. Será o tempo em que o Sagrado será lançado fora e os fiéis serão
perseguidos. Poucos permanecerão firmes na fé, mas por meio destes poucos, Deus fará surgir grande
esperança para Seu povo. Depois de toda tribulação a Igreja experimentará grande alegria. A vitória do
Senhor será visível àqueles que permanecerem fiéis até o fim. Avante. Não recueis. Jamais o Senhor vos
abandonará. Confiai e esperai com alegria.
Mensagem nº 2.940 - 08/01/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, quando o trono cair e já não for
possível a permanência do rei, haverá grande desprezo aos dogmas e poucos permanecerão
firmes na fé. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vos espera. Viveis no tempo pior que do dilúvio
e é chegado o momento de vos arrependerdes, pois o Senhor vos espera de braços abertos. Não
recueis. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 2.946 - 22/01/2008 – em Juazeiro do Norte/CE: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe
dolorosa e sofro por causa dos vossos sofrimentos. Conheço vossas necessidades e pedirei ao Meu
Jesus por vós. Dobrai vossos joelhos em oração em favor da humanidade. Os homens caminham como
cegos a guiar outros cegos e é chegado o momento do grande retorno. O demônio conseguirá
dominar pelo orgulho e pela inveja muitos consagrados e os fiéis serão privados dos
Sacramentos. Eis os tempos em que Eu vos anunciei no passado. Sede corajosos e testemunhai em
toda parte que sois de Cristo. Não quero forçar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Não fiqueis
no pecado. Arrependei-vos e voltai-vos depressa. O Senhor vos ama e vos espera.
Mensagem nº 2.973 - 20/03/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração
em favor da Igreja do Meu Jesus. Sabei que de agora em diante haverá mais desprezo aos
Sacramentos e os ministros de Deus serão desprezados e perseguidos. O demônio conseguirá
destruir muitas ordens sagradas com escândalos que abalarão a fé de muitos homens e
mulheres. Haverá uma rebelião declarada contra os verdadeiros ensinamentos da Igreja e o
sucessor de Pedro carregará pesada cruz. Atacarão com grande fúria o Sacramento da Eucaristia,
levando muitos a perderem a fé na presença real do Meu Jesus. A Igreja perderá seu brilho em
muitos lugares e muitos andarão como cegos a guiar outros cegos. O que vos digo deve ser levado
a sério. A Igreja do Meu Jesus caminha para um futuro de grandes provações e poucos
consagrados permanecerão firmes na verdade. Rezai. Rezai. Rezai. O Senhor vencerá. Escutai-O.
Mensagem nº 2.976 - 25/03/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, as leis Sagradas serão
enfraquecidas e poucos terão respeito pelo Sagrado. Os clérigos da Santa Igreja se afastarão da
verdade e grande número abraçarão falsas doutrinas. Haverá grande confusão espiritual na casa
de Deus. A falta de ordem provocará divisões e os poucos pastores fiéis que restarão não serão
respeitados. Peço-vos que tenhais confiança no Senhor. Depois de toda tribulação e purificação, o
Senhor vos fará sentir Sua vitória. Buscai forças no amor de Jesus. Abraçai Seu Evangelho e acolhei
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também os Meus apelos, pois somente assim podeis permanecer firmes na fé. Avante pelo caminho que
vos apontei.
Mensagem nº 3.000 - 22/05/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Sou a Rainha da Paz. Sou a Mãe
de Deus Filho e vossa Mãe. Sabei que em Jesus está a vossa verdadeira felicidade. Acolhei
amorosamente o Evangelho do Meu Jesus e deixai que Sua graça transforme vossas vidas. A
humanidade perdeu a paz porque os homens rejeitaram o Amor de Deus. Peço-vos que estejais ao meu
lado. A humanidade corre grandes perigos e Eu vim do céu para ajudar-vos. Escutai-Me com atenção.
Abraçai com humildade os Meus apelos e Eu vos conduzirei a um alto cume de santidade. Não vos
afasteis da oração. Continuai firmes no caminho que Eu vos apontei. Amai a verdade e defendei-a.
Acreditai firmemente em tudo aquilo que Eu vos anunciei ao longo destes anos. Vim para manter-vos na
verdade. Não permitais que as falsas ideologias vos afastem da verdade. Chegará o dia em que os
homens serão obrigados a negar a presença real de Jesus na Eucaristia. Os fiéis serão
ameaçados e levados a julgamento. Haverá grande perseguição à Igreja. Será este o tempo de
maior dor para os fiéis. Muitos consagrados por medo irão recuar. Em muitos lugares os inimigos
vencerão, mas a vitória final será do Senhor. Sede fortes e firmes na fé. Não permitais que este
grande tesouro que é a fé desapareça de vossos corações. Rogarei ao Meu Filho Jesus para que vos
sustente em Sua graça. Avante.
Mensagem nº 3.008 - 08/06/2008 - Batatan-Maragogipe/BA: Queridos filhos, chegará para os fiéis a
cruz do sofrimento. Buscareis o Senhor na Igreja e não O encontrareis. Os tabernáculos serão
retirados e somente às escondidas os homens poderão adorar o Senhor. A grande perseguição
virá para a Igreja. Como os primeiros cristãos, vós sereis perseguidos e levados a julgamento.
Sofro por aquilo que vos espera. Rezai. Não vos afasteis da oração. Eu sou a vossa Mãe e sofro por
causa dos vossos sofrimentos. Sede fiéis ao Senhor. Buscai forças em Sua palavra e sereis grandes na
fé. Não percais a vossa esperança. Por fim Meu Imaculado Coração triunfará e vós que estais a escutarMe sereis vitoriosos. Coragem.
Mensagem nº 3.069 - 21/10/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, rezai, pois somente assim podeis
compreender os desígnios de Deus para vossas vidas. Sede dóceis ao chamado do Senhor. Abri vossos
corações ao amor de Deus e sereis capazes de amar e perdoar. A humanidade tornou-se cega por falta
de amor. Sofro por aquilo que vos espera. Levai a sério o que vos digo. Não fiqueis de braços cruzados.
A fome trará grande sofrimento à humanidade. Sofro por causa dos Meus pobres filhos. Para os fiéis
chegarão os momentos difíceis. Na Igreja buscarão o alimento precioso, mas voltarão famintos.
Caminhais para um futuro doloroso. Estais preparados. Confiai no Senhor e sereis vitoriosos. Avante.
Mensagem nº 3.148 - 17/04/2009: Queridos filhos, um rei orgulhoso dividirá a Igreja. Suas ordens
serão obedecidas e o precioso será lançado fora. A grande confusão espiritual está a caminho.
Rezai. Somente pela força da oração podeis vencer o demônio. Ficai com a verdade e acolhei o
Evangelho do Meu Jesus. Quem permanecer fiel até o fim encontrará a salvação. Avante.

TRAIDOR
“Vi, então, outra fera subir da terra. Tinha dois chifres como um cordeiro, mas falava como um
dragão.” (Ap. 13, 11-12)
Mensagem nº 2.942 - 12/01/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, por causa daquele que
necessita de um milagre, virão grandes sofrimentos para a Igreja. Aquele que se opõe a Cristo
ganhará um aliado e juntos causarão graves conflitos na Igreja do Meu Jesus. Dobrai vossos
joelhos em oração. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vos espera. Peço-vos que sejais fieis a
Cristo. Acolhei Seu Evangelho e permanecei firmes na verdade. Não desanimeis. O Senhor vos ama e
está muito perto de vós. Coragem. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós.
Mensagem nº 2.943 - 15/01/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a Igreja caminha em direção ao
calvário. Eis os tempos das grandes provações para a Igreja. Dentro dela estão aqueles que
abrirão as portas para entrarem os assassinos e escarnecedores. Dobrai vossos joelhos em oração.
Somente pela força da oração a humanidade encontrará a paz. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso
lado. Não recueis. Aconteça o que acontecer não vos afasteis da graça do Meu Jesus. Peço-vos que
sejais bons uns para com os outros. Amai. O amor é mais forte que a morte e mais poderoso que o
pecado. Enchei-vos do amor do Senhor e sereis capazes de compreender Seus desígnios para vós.
Avante com coragem.
Mensagem nº 2.944 - 17/01/2008 - Angüera/BA: Queridos filhos, Meu Jesus foi traído por um dos
Seus escolhidos e entregue aos inimigos. Chegará o dia em que Sua Igreja será traída por um
daqueles escolhidos para defendê-la. O inimigo terá grande força porque terá o apoio de muitos

118

MENSAGENS DE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ
APARIÇÕES EM ANGÜERA – BAHIA – BRASIL
CLASSIFICAÇÃO DE TEMAS DIVERSOS, TRANSMITIDOS DURANTE OS ANOS 2001 A 2010
(Organizado por www.mariamaedaigreja.net)
consagrados. Eis o tempo da grande batalha espiritual para a Igreja. Sabei que mesmo diante do
estrago que causará o opositor, a Igreja jamais será derrotada. No coração dos fiéis a Igreja
permanecerá viva e forte. Rezai. Não vos atemorizeis. É preciso que tudo isso aconteça, mas por
fim a vitória será do Senhor. Avante na fé e na esperança.
Mensagem nº 2.953 - 06/02/2008- em Angüera/BA: Queridos filhos, o opositor encontrará no palácio
a chave que lhe abrirá a porta para agir no mundo. Ele com sua astúcia envolverá homens e
mulheres de grande sabedoria. Seu projeto envolverá homens da ciência e da religião. Atrairá
para seu venenoso projeto governantes do mundo inteiro; pessoas famosas e pessoas simples.
Os homens fiéis carregarão pesada cruz, mas Meu Jesus o vencerá e a humanidade encontrará a
libertação. Dobrai vossos joelhos em oração. Sede fiéis ao Senhor e permanecei firmes no Caminho que
vos apontei. Eu vim do céu para conduzir-vos ao Meu Jesus. Não recueis. Abri vossos corações e aceitai
a vontade de Deus para vossas vidas.
Mensagem nº 2.971 - 15/03/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a chave para a entrada do
opositor estará no palácio. Sua força será semelhante à de uma grande arma de destruição. As
falsas ideologias serão abraçadas como verdadeiras e os Meus pobres filhos irão experimentar a
cruz da escravidão. Estais atentos. Não fiqueis de braços cruzados. Amai a verdade e não permitais
que as coisas do mundo vos afastem de Deus. Acolhei e testemunhai o Evangelho do Meu Jesus. Rezai.
A força da oração vos ajudará a permanecer firmes na fé. Avante.
Mensagem nº 3.052 - 11/09/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração
em favor da Igreja. Um líder religioso se levantará contra a autoridade do Papa e causará grande
divisão na Igreja. As trevas da apostasia cairão sobre a Igreja do Meu Jesus. Não vos afasteis da
verdade. Escutai-Me. Sede fervorosos na vossa fé, pois somente assim podereis alcançar vitória. Não
recueis. Permanecei no amor e testemunhai com alegria o Evangelho do Meu Jesus. Coragem.
Mensagem nº 3.060 - 29/09/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu
para trazer-vos a paz. Sou a Rainha da paz. Enchei-vos do amor de Deus, pois somente assim podeis
ser capazes de amar e perdoar. Quando sentirdes o peso da cruz, não desanimeis. Não há vitória sem
cruz. Deus está sempre perto de vós. Confiai plenamente em Seu amor e sereis grandes na fé. Eu
conheço cada um de vós. Conheço vossas necessidades e pedirei ao Meu Jesus em vosso favor. Buscai
a santidade. Não vivais afastados do caminho que vos apontei. Eu quero levar-vos a um ardente e
contínuo desejo de Deus. Eu preciso de vós. Não desanimeis. A vossa vitória está no Senhor. Aproximaivos d’Ele e sereis ricos espiritualmente. Dobrai vossos joelhos em oração pela Igreja do Meu Jesus.
Ela será fortemente atingida. A traição será dolorosa e a Igreja muito perderá. Rezai. Sofro por
aquilo que vos espera. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Avante sem
medo. Neste momento faço cair do céu sobre vós uma extraordinária chuva de graças. Coragem.
Mensagem nº 3.066 - 12/10/2008 – em Boquim/SE: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe. Peço-vos que
façais o bem a todos e que em tudo procureis imitar o Meu filho Jesus. Sofro por causa dos vossos
sofrimentos. Sabei que estes são os tempos em que Eu vos anunciei no passado. Estes são os tempos
das grandes tribulações. A humanidade está enferma e é chegado o momento do grande retorno ao
Senhor. Voltai-vos depressa. Não permitais que o demônio vos engane com dúvidas e incertezas. Abri
vossos corações ao Deus da Salvação e da paz. Sede fiéis a Jesus. Acolhei o Evangelho e assumi o
vosso verdadeiro papel de cristãos. Uma grande crise abalará a Igreja do Meu Jesus. Um líder
religioso tropeçará e haverá grande confusão. Na Terra de Santa Cruz haverá choro e
lamentações. Dobrai vossos joelhos em oração. Permanecei firmes no caminho que vos apontei. Não
recueis. Deus vos ama e vos espera de braços abertos. Coragem.
Mensagem nº 3.083 - 16/11/2008 – em Sento Sé/BA: Queridos filhos, um homem revoltado sairá do
palácio, às pressas, e se unirá aos inimigos. Fará sofrer os fiéis e causará grande divisão. Eis que
virão tempos difíceis para a humanidade. Escutai o que vos digo e permanecei firmes no caminho que
vos apontei. Eu tenho pressa e chamo-vos à conversão urgente. Não recueis. Sede dóceis ao Meu
chamado e Eu vos conduzirei pelo caminho do bem e da santidade. Alegrai-vos todos vós que estais a
escutar-Me, pois vossos nomes já estão inscritos no céu. Dobrai vossos joelhos em oração e sereis
conduzidos à grande vitória. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.148 - 17/04/2009: Queridos filhos, um rei orgulhoso dividirá a Igreja. Suas ordens
serão obedecidas e o precioso será lançado fora. A grande confusão espiritual está a caminho.
Rezai. Somente pela força da oração podeis vencer o demônio. Ficai com a verdade e acolhei o
Evangelho do Meu Jesus. Quem permanecer fiel até o fim encontrará a salvação. Avante.
Mensagem nº 3.202 - 18/08/2009: Queridos filhos, confiai plenamente em Jesus, pois somente Ele é a
certeza da vossa vitória. Ele é o vosso Deus para sempre e fora d’Ele jamais o homem poderá ser salvo.
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Peço-vos que continueis a rezar. Rezai pela Igreja. Muitos consagrados serão contaminados. Negarão os
dogmas e se afastarão da verdade. Surgirá um homem, aparentemente cheio de virtudes, mas na
verdade será um enviado do demônio. Enganará a muitos com sua doutrina, mas encontrará uma
grande barreira na força e fidelidade dos Meus devotos e escolhidos. Peço-vos que mantenhais
acesa a chama da vossa fé. Quem permanecer fiel será salvo.
Mensagem nº 3.255 – 19/12/2009: Queridos filhos, não vos atemorizeis ante vossas dificuldades. Viveis
no tempo pior que no tempo do dilúvio e a humanidade é conduzida pelo caminho do ódio e do desprezo
ao sagrado. Ainda tereis grandes provações. Depois de toda dor, o Senhor fará surgir um novo mundo.
Dobrai vossos joelhos em oração. Buscai forças na Eucaristia e nas palavras do Meu Filho Jesus. Não
permitais que as coisas deste mundo vos afastem de Deus. Sede fiéis. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu
para socorrer-vos. Coragem. Eu pedirei ao Meu Filho Jesus por vós. Não permitais que a chama da fé se
apague dentro de vós. Estai atentos. Escutai os Meus apelos e sereis grandes na fé. Um homem com
aparência de bom e justo virá, mas será um traidor e levará a humanidade ao sofrimento. Rezai. Eu
estarei ao vosso lado.

VITÓRIA FINAL
“Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo, a
nossa fé. (1 Jo. 5, 4)
Mensagem nº 2.944 - 17/01/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Meu Jesus foi traído por um dos
Seus escolhidos e entregue aos inimigos. Chegará o dia em que Sua Igreja será traída por um
daqueles escolhidos para defendê-la. O inimigo terá grande força porque terá o apoio de muitos
consagrados. Eis o tempo da grande batalha espiritual para a Igreja. Sabei que mesmo diante do
estrago que causará o opositor, a Igreja jamais será derrotada. No coração dos fiéis a Igreja
permanecerá viva e forte. Rezai. Não vos atemorizeis. É preciso que tudo isso aconteça, mas por
fim a vitória será do Senhor. Avante na fé e na esperança.
Mensagem nº 3.012 - 19/06/2008 – em Cristalina/GO: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e quero
ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Acolhei os Meus apelos. Não permitais que o
demônio vos afaste da graça que vos trago do céu. As vossas dúvidas e incertezas são interferências do
Meu adversário. Sede dóceis. Não fiqueis de braços cruzados. Amai a verdade e defendei-a. Ficai com
a Igreja. A Igreja sofrerá e muito perderá, mas será vitoriosa. Depois de toda tribulação o Senhor
enxugará vossas lágrimas. O triunfo da Igreja se dará com a ajuda de um grande homem de fé. Ele
não verá (o triunfo da Igreja), mas a semente plantada dará grandes frutos para a Igreja do Meu
Jesus. Avante sem medo. Permanecei firmes na oração. Acolhei com alegria o Evangelho do Meu
Jesus. Ele vos ama e vos abençoa. Coragem.
Mensagem nº 3.021 - 10/07/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, coragem. Não desanimeis. Confiai
plenamente no Senhor e permanecei firmes no caminho que Eu vos apontei. Se permanecerdes fiéis
sereis vitoriosos. Sabei todos vós que o mal jamais triunfará sobre o bem. A Igreja do Meu Jesus será
vitoriosa nesta grande batalha. Eis os tempos dolorosos para a Igreja. Ainda vereis horrores
sobre a terra. Em muitas partes as heresias vencerão. Aparentemente será uma derrota para a
Igreja, mas a vitória final será do Meu Filho Jesus. Eu vim do céu para alertar-vos e preparar-vos. Vim
para conduzir-vos à verdade. Acolhei os Meus apelos. Amai e defendei a verdade. Enchei-vos de
esperança. A vossa fidelidade a Deus contribuirá para a transformação do mundo. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.024 - 14/07/2008 – em José Bonifácio/SP: Queridos filhos, vivei na liberdade dos
verdadeiros filhos de Deus e não permitais que o demônio vos escravize. Sois do Senhor e somente a
Ele deveis seguir e servir. Mudai de vida. Fugi do pecado e voltai-vos Àquele que é o vosso único
Caminho, Verdade e Vida. Vim para conduzir-vos ao Meu Jesus. Não vos atemorizeis. Mesmo nas
tribulações, não desanimeis. A vitória será do Senhor. Do sacrário virá a luz que iluminará e fará a
Igreja ser vitoriosa. Um grande milagre se dará e o Triunfo de Deus será presenciado por muitos.
Não recueis. Deus está no controle de tudo. Meu Jesus morreu na cruz por Sua Igreja; morreu para
salvar Seu povo. A Igreja passará pelo calvário, mas ressurgirá vitoriosa. Avante com alegria.
Mensagem nº 3.025 - 15/07/2008 – em Lins/SP: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Abri
vossos corações ao Senhor e deixai que Ele vos transforme. Sei das vossas necessidades e pedirei ao
Meu Jesus por vós. Não fiqueis estacionados. Deus tem pressa. Ele vos ama e vos perdoa. Sede dóceis.
A humanidade precisa do vosso testemunho sincero e corajoso. Acolhei o Evangelho do Meu Jesus e,
em toda parte, dai testemunho da palavra de Deus. Quero conduzir-vos para o caminho da santidade.
Vim para ajudar-vos. Acolhei os Meus apelos. Sede fiéis a vossa fé. Caminhai firmes com a vossa Igreja.
Não recueis ante vossa cruz. A vitória do Senhor será também a vossa vitória. Meu Senhor fará
grandes coisas em favor de Sua Igreja. Uma decisão levará a Igreja do Meu Jesus à vitória. Por
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meio de um homem e suas virtudes, uma nação pagã se converterá e muito honrará a Deus.
Avante sem medo. Permanecei firmes na oração. Eu estarei sempre ao vosso lado. Coragem.
Mensagem nº 3.028 - 18/07/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, ficai com o Senhor. Confiai Nele e
abri vossos corações à Sua graça santificante. Eis os tempos mais dolorosos para os Meus pobres filhos.
Eis o tempo em que a Igreja do Meu Jesus começa a sua caminhada para o calvário. Por culpa
dos maus pastores, muitos se tornarão indiferentes na fé. A Igreja do Meu Jesus andará pelo vale
tenebroso e enfrentará a fúria dos inimigos. O desprezo pelo sagrado conduzirá a Igreja à divisão.
O Senhor vos chama. Não recueis. Acolhei os ensinamentos do Papa. Abraçai a verdade. Não permitais
que o demônio vos afaste do caminho do bem. Depois de toda tribulação, um novo tempo de graça
chegará para a Igreja. Rezai. Quem está com o Senhor será vitorioso. Avante.
Mensagem nº 3.034 - 29/07/2008 – em Santo André/SP: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em
oração em favor da Igreja. No auge da grande perseguição, o Senhor enviará Seu socorro à Sua
Igreja. As forças do mal não alcançarão vitória. Deus será fiel às Suas promessas e dará à Sua
Igreja o grande triunfo sobre as forças do mal. Sabei que vós estais em Meu Imaculado Coração. Não
temais. Acreditai firmemente no poder de Deus e sereis vitoriosos. Quando sentirdes o peso das vossas
dificuldades, chamai por Jesus. Ele vos ama e não vos abandonará. Sede justos. Em toda parte
testemunhai que sois de Cristo. Eu sou a vossa Mãe e pedirei por vós. Coragem. O amanhã será melhor.
Confiai em Minha especial proteção e Eu vos conduzirei Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida.
Mensagem nº 3.039 - 11/08/2008 – em Jardim Ingá / Luziânia/GO: Queridos filhos, enchei-vos de
coragem, pois Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para conduzir-vos à vitória. Peço-vos que não vos
afasteis do caminho que vos apontei. Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Buscai
forças no Senhor. Depois de toda tribulação, a humanidade experimentará a paz. A Igreja do Meu
Jesus viverá momentos dolorosos, mas será vitoriosa. A Igreja passará por muitas provações,
mas é preciso que tudo isso aconteça. Não há vitória sem cruz. Meu Jesus sustentará Sua Igreja.
A vitória será do Senhor. Sede fiéis. Não vos deixeis enganar pelas fáceis seduções do mundo. Sede
somente do Senhor. Ele vos ama e vos espera. Peço-vos também que vivais santamente o Evangelho do
Meu Jesus. Abri vossos corações e deixai que o Senhor vos transforme e vos santifique. Não
desanimeis. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.045 - 26/08/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, amai a verdade e sereis
conduzidos à santidade. Sede fiéis a Jesus e em toda parte testemunhai que sois do Senhor. Caminhai
unidos à Igreja e sereis recompensados pelo Senhor. Sede fiéis. Deixai que a vossa fidelidade se torne
luz para os infiéis. Sede instrumentos de Deus para os outros. Não desanimeis. Não recueis. A Igreja
viverá momentos de angústia. Sobre Ela pesará a cruz da indiferença, da humilhação e da
perseguição. A Igreja do Meu Filho Jesus atravessará o vale tenebroso, mas alcançará vitória.
Ficai com a Igreja. Assim podeis estar certos da vitória. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.071 - 23/10/2008 – em Maceió/AL: Queridos filhos, não desanimeis. A vossa vitória
está no Senhor. Depois de toda tribulação o Senhor enxugará vossas lágrimas. Ainda tereis grandes
sofrimentos. A Igreja beberá o cálice amargo da dor, mas Jesus estará sempre presente. O Senhor
reinará em Sua Igreja vitoriosa e todos os inimigos cairão por terra. Coragem. Não há vitória sem
cruz. Eu sou a vossa Mãe e venho do Céu para consolar-vos e oferecer-vos o Meu amor. Não vos
afasteis do caminho que vos apontei. Quando sentirdes o peso das provações, chamai por Mim. Eu
estarei ao vosso lado. Avante.
Mensagem nº 3.073 - 26/10/2008 – em Brasília/DF: Queridos filhos, amai a verdade e procurai ser em
tudo como Jesus. Sede fiéis a Jesus. Sede fiéis à Igreja. Passadas todas as tribulações, a Igreja do
Meu Jesus experimentará grande vitória. Somente Ela, (a Igreja) fundada por Cristo, entregará a
Cristo os homens e mulheres fiéis. Somente por meio da única e verdadeira Igreja podeis alcançar
a salvação. Somente na Igreja do Meu Jesus podeis encontrar os meios necessários à salvação.
Os inimigos tentarão destruir a Igreja. Conseguirão grandes coisas, mas não poderão contra
aqueles que verdadeiramente amam a verdade. Na grande e última perseguição à Igreja, os
inimigos serão surpreendidos. Cristo virá em defesa da Sua Igreja. Não vos afasteis do caminho que
Eu vos apontei. Sede justos. Rezai. Somente rezando podeis compreender os Meus apelos. Avante sem
medo.
Mensagem nº 3.085 - 22/11/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, amai a verdade e testemunhai em
toda parte que sois unicamente do Senhor. Acolhei o evangelho do Meu Jesus e aproximai-vos do
sacramento da confissão. Se os homens se reconciliassem com Deus por meio do sacramento da
confissão, a humanidade seria curada espiritualmente. Permanecei fiéis à Igreja do Meu Jesus.
Depois do calvário a Igreja ressurgirá vitoriosa. Os inimigos farão grandes estragos espirituais,
mas por fim a vitória será do Senhor. Ficai com a Igreja. Eu sou a vossa Mãe e quero ajudar-vos. Abri
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vossos corações ao Meu chamado e Eu vos conduzirei por caminho seguro. Avante sem medo. Eu estou
sempre convosco.
Mensagem nº 3.090 - 04/12/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, estai atentos. O demônio deseja
afastar-vos da graça do Senhor. Dobrai vossos joelhos em oração. A vossa vitória virá pela força da
oração. Rezai também pela Igreja do Meu Jesus. O rebanho se dispersará e os lobos com pele de
cordeiro os atrairão. Chegará o dia em que poucos defenderão a verdade e a apostasia estará
presente em toda parte. Os maus pastores cairão e não se levantarão. Dos poucos pastores que
ficarão, virá para a Igreja um novo tempo. Os poucos fiéis, com a graça do Meu Jesus,
contribuirão para o grande triunfo de Deus. Peço-vos que não recueis. Segui pelo caminho que vos
apontei e sereis vitoriosos. Coragem.
Mensagem nº 3.099 - 25/12/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, alegrai-vos no Senhor e esperai
n’Ele com inteira confiança. O Senhor não está distante de vós. Abri vossos corações e sereis capazes
de sentir a presença do Meu Jesus em vossas vidas. Ele é o Redentor do mundo e sem Ele não podeis
alcançar a salvação. Acolhei Jesus, pois sois Seu povo eleito e amado com um amor sem limites. A
humanidade rejeita a cada dia o Salvador e os Meus pobres filhos vão se perdendo em número cada vez
maior. Sabei que estes são os tempos mais difíceis para a humanidade. A Igreja do Meu Jesus precisa
das vossas orações. Rezai sempre pela Igreja. Ela experimentará, depois de toda tribulação, a
alegria dos profetas que anunciaram e viram o Salvador. A Ela Meu Jesus confiou os meios
necessários à salvação. Ficai com a Igreja. Ela será vitoriosa e os que permanecerem fiéis até o
fim hão de contemplar Meu Jesus e d’Ele receber a recompensa dos justos. Coragem. Não recueis.
Mensagem nº 3.100 - 27/12/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, amo-vos como sois e quero-vos
Comigo no céu. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou. Não recueis ante vossas
dificuldades. O Senhor vos escolheu para serdes instrumentos de Sua graça. Abri vossos corações.
Tende coragem. Vós não estais sozinhos. Eu caminho convosco. Conheço vossas dificuldades e peçovos que não vos atemorizeis. Confiai no Senhor e sereis vitoriosos. Chegará o dia em que a paz reinará
sobre a terra. Ainda tereis grandes provações, mas por fim reinará o Senhor com a Sua Igreja.
Tudo aquilo que vos anunciei acontecerá na Igreja, mas a vitória será do Senhor e dos homens e
mulheres de fé. Tenho ainda nobres coisas a realizar. Escutai-Me. Agradeço-vos por tudo que fazeis em
favor dos Meus planos. Sabei que o Senhor vos recompensará generosamente. Alegrai-vos e em toda
parte testemunhai os Meus apelos. Avante pelo caminho que vos apontei.
Mensagem nº 3.315 - 04/05/2010: Queridos filhos, a verdadeira Igreja do Meu Jesus será vitoriosa. A
derrota virá para a falsa igreja que penetrou na Igreja do Meu Jesus. Deus separará o joio do trigo.
Chegará o dia em que tudo aquilo que é falso cairá por terra. Deus vai separar-vos da maldade e
aqueles que escutarem o verdadeiro magistério da Igreja hão de experimentar grande vitória. Deus
enviou-Me para anunciar-vos a verdade. As mensagens que vos tenho anunciado aqui são apelos
urgentes de conversão. Os alertas que vos faço são para que todos possam tomar conhecimento e
dobrar os joelhos em oração. Como já disse no passado, somente a força da oração poderá transformar
a humanidade. Dizei a todos que não vim do céu por brincadeira. O que digo deve ser levado a sério.
Abri vossos corações ao Meu chamado e em tudo sede como Jesus. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e
sofro por aquilo que vos espera. Voltai-vos. O vosso Deus ainda vos espera.
Mensagem nº 3.316 - 08/05/2010: Queridos filhos, o Senhor está convosco. Coragem. Sede fortes e
firmes na fé. A vossa vitória está no Senhor e Ele vos ama. Não desanimeis. Dobrai vossos joelhos em
oração e o Senhor virá a vós com grande vitória. Eu sou a vossa Mãe. Desejo a vossa conversão e o
arrependimento dos vossos pecados. Reconciliai-vos com Deus. Enchei-vos do Seu amor para serdes
salvos. Chegará o dia em que a Igreja no Brasil sofrerá com grandes perseguições. Os inimigos se
unirão contra a Igreja e os fiéis carregarão pesada cruz. Deus Se manifestará com grandes sinais
e prodígios. Depois de toda tribulação que a Igreja viverá, virá para Ela o triunfo. Nada poderá
contra os planos de Deus. Sois o povo eleito do Senhor. Não vivais afastados da verdade. O Senhor
vos espera com imenso amor de Pai. Avante sem medo.

IMPORTÂNCIA DAS VESTES
“A mulher não se vestirá de homem nem o homem se vestirá de mulher; aquele que o fizer será
abominável diante do Senhor, seu Deus.” (Dt. 22, 5)
Mensagem nº 2.518 – 03/05/2005: Queridos filhos, armas nucleares e biológicas serão usadas pelos
homens de barba grande e o terror se espalhará por várias nações. O demônio conseguiu seduzir grande
número de pobres filhos e os afastou da graça do Meu Divino Filho. Infelizes aqueles que vivem
apegados aos bens materiais. Sabei que haverá um grande caos na economia mundial e somente os
mansos e humildes de coração conseguirão sobreviver. Peço-vos que vos afasteis de toda vaidade.
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Fugi das modas do mundo. Aprendei a vestir-vos com modéstia. Cuidai do vosso corpo, pois sois
templo do Espírito Santo. Tende cuidado. Sois do Senhor. Quem ofende ao Senhor por meio das
modas corre o risco da condenação eterna. Libertai-vos verdadeiramente das garras do demônio.
Não entregueis a vossa alma à condenação.

JULGAMENTO FINAL
“Vi, então, um grande trono branco e aquele que nele se assentava. Os céus e a terra fugiram de
Sua face, e já não se achou lugar para eles.” (Ap. 20, 11)
Mensagem nº 2.774 - 19/12/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, sabei que o Senhor conhece
vossos corações e vos chama à santidade. Não fiqueis afastados do caminho da conversão. Acolhei os
Meus apelos e sede mansos e humildes de coração. Não vim do Céu para brigar-vos, mas escutai-Me
com atenção. A humanidade trilha para um grande abismo. Ó homens, não vos esqueçais: o Juiz
Supremo chamará cada um pelo nome e diante d’Ele cada um receberá sua recompensa conforme
vosso proceder nesta vida. Cuidai da vossa vida espiritual. Não sois do mundo. Sois do Senhor.
Quando o Missal for rasgado, o julgamento estará próximo. Arrependei-vos e voltai-vos. O Senhor
vos ama e vos espera.
Mensagem nº 2.914 - 10/11/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, abri vossos corações a Cristo.
Sabei que Ele é o vosso grande amigo e espera muito de vós. Confiai n’Ele que vê o oculto e vos
conhece pelo nome. Vim do Céu para convidar-vos à conversão. Voltai-vos. Não vos afasteis do caminho
da graça. A humanidade distanciou-se de Deus e caminha para um grande abismo. Peço-vos que
continueis a rezar. Deus quer salvar-vos. Não recueis. O Senhor fará muito em vosso favor. Ele vos ama.
Não rejeiteis o amor de Deus. Vim do céu para preparar-vos, pois um dia estareis diante d’Aquele
que é o Princípio e o Fim; o Juiz Supremo, Amoroso, Misericordioso e Justo. Depois de toda
tribulação um fogo se espalhará pelo Céu e o firmamento será abalado. Dois justos anunciarão e
cada um receberá sua recompensa. Convertei-vos. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 3.196 - 04/08/2009: Queridos filhos, no dia do julgamento o Senhor agirá com
Misericórdia com todos os Meus devotos; com aqueles que rezam o rosário e divulgam os Meus
apelos. Na hora final, os Meus filhos receberão graças especiais e não sofrerão o castigo eterno.
Alegrai-vos. Vossos nomes já estão inscritos no céu. Permanecei no caminho que vos tenho indicado.
Não vos atemorizeis. Não haverá derrota para os Meus escolhidos e consagrados. Dobrai vossos
joelhos em oração e sereis ricos na fé. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Dai o melhor de vós
na missão que o Senhor vos confiou, pois somente assim o mundo se tornará mais justo e fraterno. Rezai
também pela Igreja. Virá para ela sofrimento e dor. Aquilo que vos anunciei no passado vai realizar-se.
Rezai. Rezai. Rezai.

MARCA DA BESTA (Chip)
“Conseguiu que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, tivessem um sinal
na mão direita ou na fronte, e que ninguém pudesse comprar ou vender, se não fosse marcado
com o nome da fera, ou o número do seu nome.” (Ap. 13, 16-17)
Mensagem nº 2.532 – 05/06/2005 – em Montes Claros/MG: Queridos filhos, rezai com o coração. Não
vos afasteis do caminho que vos apontei. Sabei que a humanidade viverá momentos de grandes
dificuldades. Um homem com aparência de bom, e este é o anticristo, ganhará grande poder
satânico. A ação maléfica se dará na festa de um grande santo, aquele que ao ser chamado por
Deus caiu do cavalo e teve sua vida transformada. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da
vossa fé. Vereis horrores sobre a terra. Muitos homens serão seduzidos pela fera e marcados pelo
seu sinal. Vós sois de Cristo. Somente a Ele deveis servir e seguir. Não vos deixeis enganar. Somente
Deus é o maior. Confiai n’Ele para serdes grandes na fé. Coragem. Nada ou ninguém vos afastará do
Amor de Deus se viverdes fielmente como o Senhor deseja. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.571 – 06/09/2005: Queridos filhos, o Senhor vos ama e vos espera de braços abertos.
Fugi do pecado e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos Viveis agora os tempos mais dolorosos
para a humanidade. Rezai. Somente rezando tereis força para suportardes as provações que já estão a
caminho. Sede do Senhor. Os homens serão marcados e escravizados. Grande será o sofrimento
para os homens. Permanecei firmes no caminho que vos apontei. Na costa sul do pacífico haverá
sofrimento e mortes.
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NOVA ORDEM
“Vi, então, levantar-se do mar uma Fera que tinha dez chifres e sete cabeças; sobre os chifres, dez
diademas; e nas suas cabeças nomes blasfematórios.” (Ap. 13, 1)
Mensagem nº 3.005 - 03/06/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, uma nova ordem surgirá e seu
objetivo principal será perseguir a Igreja do Meu Jesus. Aparentemente será um movimento
benéfico e atrairá muitos homens e mulheres de fé. Conseguirá envolver muitos consagrados e o
sofrimento será grande para os Meus pobres filhos. Eu vim do céu para alertar-vos. Não fiqueis de
braços cruzados. O que digo deve ser levado a sério. Sabei todos vós que estes são os tempos difíceis
para vós. Abri vossos corações à verdade. Eu conheço vossas necessidades e estarei sempre ao vosso
lado. Não desanimeis nunca. Aconteça o que acontecer não permitais que a chama da fé se apague
dentro de vós. Sede corajosos. Quem está com o Senhor jamais sentirá o peso da derrota. Neste
momento abençôo a todos vós e aqueles que ajudam a levar os Meus apelos ao mundo. Deus vos
recompensará generosamente por tudo que fazeis em favor dos Meus planos. Avante.

NOVA TERRA (Após a tribulação)
“Vi, então, um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e
o mar já não existia. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a Cidade Santa, a nova Jerusalém,
como uma esposa ornada para o esposo.” (Ap. 21, 1-2)
Mensagem nº 2.524 – 18/05/2005: Queridos filhos, a humanidade será purificada pelo sofrimento e
quando passar toda tribulação o homem voltará a servir unicamente ao Senhor. Tudo na terra será
transformado e os eleitos viverão felizes. Na terra não haverá angustia porque a dor não mais
existirá. O homem andará sem medo porque o mal não existirá mais. A terra será um paraíso e os
homens experimentarão uma alegria sem fim. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da vossa fé.
Não fiqueis assustados com os Meus apelos. O que vos digo não é para causar-vos medo. Falo-vos
porque tenho o consentimento do Senhor. Coragem. Deus está convosco. Fugi do pecado e servi ao
Senhor com fidelidade.
Mensagem nº 2.535 – 12/06/2005: Queridos filhos, o Senhor está ao vosso lado. Permanecei firmes no
caminho que Eu vos apontei e dai ao Senhor a vossa própria existência. Sabei que o Senhor
transformará a terra. A humanidade alcançará a perfeição, mas antes passará por grandes
provações. O Senhor enxugará vossas lagrimas e a paz reinará em todos os corações. Não
temais. Os anjos do Senhor vos guiarão e vossos caminhos serão seguros. Nenhum mal virá
contra vós porque o demônio estará acorrentado e não mais poderá tentar-vos. Peço-vos que
mudeis de vida. Não fiqueis preocupados. Peço-vos que tenhais ilimitada confiança na Misericórdia do
Senhor. Não fiqueis de braços cruzados. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 2.658 - 25/03/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, avante sem medo. A vitória será
do Senhor. O Oriente e o Ocidente verão a Mão Poderosa de Deus agir. Não vos esqueçais: Deus é
o único Senhor e fora d’Ele não há salvação. Depois de toda tribulação a humanidade viverá em
paz. Os homens compreenderão o verdadeiro sentido do amor e o Senhor reinará no coração de
todos. Rezai muito. Dobrai vossos joelhos em oração. O Senhor permitirá grandes sofrimentos à Igreja.
Ela será purificada e voltará a ser como Meu Jesus a confiou a Pedro. Não desanimeis. O que digo não é
para causar-vos medo. Sabei que Eu vos amo e quero o vosso bem espiritual. A humanidade carregará
pesada cruz e depois virá a vitória. Coragem.
Mensagem nº 2.716 - 05/08/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, confiai plenamente no poder de
Deus. Depois de toda tribulação o Senhor transformará a terra e a paz reinará entre os homens.
Deus fará surgir rios no deserto e haverá grande abundância nas regiões mais pobres da terra. Os
prodígios do Senhor serão grandiosos. Os homens compreenderão o chamado do Senhor e todos
O servirão com amor e fidelidade. Por longo tempo a felicidade reinará entre os homens. Sede
corajosos. Buscai o Senhor. Mudai de vida e em toda parte testemunhai que sois unicamente do Senhor.
Não desanimeis. Quem está com o Senhor jamais experimentará o peso da derrota.
Mensagem nº 2.729 - 05/09/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, vim do céu para trazer-vos a
mensagem do Senhor. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Quem confia no Senhor vencerá.
Depois de toda tribulação o Senhor transformará a terra e os ensinamentos do Meu Jesus serão
acolhidos pelos homens. Todos compreenderão a mensagem de Salvação oferecida por Meu
Jesus e todos se unirão. Pela Misericórdia do Senhor a humanidade alcançará a paz. Não haverá
guerras e todos abraçarão o amor. Sei o quanto sofreis por causa dos vossos pecados, mas confiai e
Deus vos salvará. Tudo aquilo que vos tenho anunciado acontecerá, mas por fim virá a vitória de Deus
com o triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Coragem. Deus caminha convosco.
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Mensagem nº 2.736 - 19/09/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Deus vos ama. Sede dóceis ao
Seu chamado de conversão e em toda parte testemunhai a vossa fé. A humanidade precisa do vosso
sincero e corajoso testemunho. Voltai-vos depressa. Depois de toda tribulação o Senhor transformará
a terra e os homens viverão plenamente sua fé. Não recueis. Eu sou a vossa Mãe e quero ver-vos
felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. O sofrimento chegará a Igreja do Meu Jesus. A morte
estará presente, mas por fim Deus vencerá. Coragem. Nada está perdido Sabei que o Senhor não vos
abandonará. Sede fieis. Rezai e tudo acabará bem para vós.
Mensagem nº 2.738 - 26/09/2006 - Angüera/BA: Queridos filhos, abri vossos corações ao Senhor, pois
Ele deseja derramar sobre vós muitas bênçãos nestes dias. Encorajai-vos e assumi o vosso verdadeiro
papel de cristãos. Testemunhai em toda parte que somente Jesus é o vosso Caminho, Verdade e Vida.
Não vos preocupeis demasiadamente com vossos problemas. Confiai no Senhor. O Senhor está muito
perto de vós. Avante sem medo. Depois de toda tribulação o Senhor transformará a terra. A
humanidade verá a Mão Poderosa de Deus agir. Os homens viverão felizes e a paz reinará entre as
nações. Coragem. Eu sou a vossa Mãe e pedirei ao Meu Jesus por vós. Não recueis. Permanecei firmes
no Caminho que vos apontei.
Mensagem nº 2.776 - 23/12/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, escutai com atenção o que vos
digo, pois de vossa conversão dependem muitas coisas. Quando tudo for realizado, Meu Filho Jesus
voltará glorioso e todos estarão à Sua frente. A humanidade contemplará a glória e os fiéis se
alegrarão. A recompensa grandiosa será dada aos homens e mulheres de fé. As almas brilharão
como o sol diante do Meu Filho Jesus. A luz do Senhor irá brilhar nas almas dos fiéis, mas para
aqueles que vivem no pecado será tarde. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para preparar-vos. Não
vivais no pecado. Sede do Senhor e não recueis. Avante pelo caminho do bem e da santidade.
Mensagem nº 2.794 - 03/02/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Deus está convosco e jamais vos
deixará sozinhos. Confiai n’Ele que é o vosso Bem absoluto e vos conhece pelo nome. Um gigante virá e
quando os homens anunciarem sua proximidade, a humanidade viverá momentos de grandes
dificuldades. A terra passará por imensa transformação. Sabei que é preciso acontecer tudo isso, mas por
fim os fiéis vencerão. Deus transformará a terra e os justos viverão felizes. Rios e lagos surgirão.
Haverá riqueza e abundância. Coragem. Não desanimeis. Eis o tempo em que vos anuncieis no
passado. Eu sou a vossa Mãe e quero o vosso bem. Avante pelo caminho que vos apontei.
Mensagem nº 2.797 - 10/02/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a terra está cheia de maldade,
mas chegará o dia em que os maus hão de chorar e lamentar. O Senhor agirá em favor dos Seus. O
Senhor dirá: faça-se, e tudo será transformado. O deserto deixará de ser deserto; o que está
invisível aos olhos humanos poderá ser contemplado pelos homens. Os fiéis verão a Mão poderosa
de Deus agir. Alegrai-vos porque vossos nomes já estão gravados em Meu Imaculado Coração. Avante
pelo caminho que vos apontei. Rezai. Sem oração a vida cristã perde seu valor e eficácia. Coragem. Eu
estou ao vosso lado.
Mensagem nº 2.802 - 21/02/2007 – em Maceió/AL: Queridos filhos, coragem. Deus está convosco e
jamais vos deixará sozinhos. Depois de toda tribulação o Senhor enviará Seus anjos e estes
conduzirão os homens a uma nova forma de vida. A humanidade experimentará a paz e homens e
mulheres cheios de espiritualidade habitarão a terra. Os homens fiéis verão as maravilhas de
Deus. Não desanimeis. Acolhei os Meus apelos e em toda parte testemunhai a Minha presença no meio
de vós. Dobrai vossos joelhos em oração e sereis vitoriosos.
Mensagem nº 2.805 - 01/03/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, continuai firmes no caminho da
oração. Somente rezando podeis compreender os desígnios de Deus para vós. Abri vossos corações ao
Senhor. Eu sou a vossa Mãe e vim do Céu para encher-vos de coragem. Quando tudo parecer perdido,
o Senhor virá a vós com grande vitória. Os homens fiéis serão amparados pelo Senhor. A
humanidade será transformada e os fiéis viverão na terra sem dores e sem guerras. O Senhor
enxugará vossas lágrimas. O jardim invisível estará visível aos olhos humanos. Alegrai-vos, pois
vossos nomes já estão escritos no céu. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.810 - 13/03/2007 – em Campinas/SP: Queridos filhos, acolhei com amor os Meus
apelos. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para conduzir-vos Àquele que é o vosso único Caminho,
Verdade e Vida. Sabei que o Senhor espera muito de vós. Não cruzeis os braços. Testemunhai com a
vossa própria vida que sois do Senhor. Vós sois importantes para a realização dos Meus planos. Não
recueis. Sede fiéis à vossa fé. Passada toda tribulação o Senhor agirá com Seu braço forte. A terra
será totalmente transformada e os justos experimentarão imensa alegria. Não haverá mais dor. A
morte não existirá e o Senhor reinará em todos os corações. Coragem. Confiai no poder de Deus e
sereis transformados. Não vivais em pecado. As coisas do mundo não são para vós.
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Mensagem nº 2.812 - 17/03/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, não vos atemorizeis. Eu sou a
vossa Mãe e venho do céu para chamar-vos à santidade. Não recueis. Permanecei firmes no caminho
que Eu vos apontei ao longo destes anos. Eu quero levar-vos a um ardente e continuo desejo de Deus.
Abri vossos corações ao amor. A vossa vida é preciosa aos olhos do Senhor. Ele vos ama e vos chama a
serdes em tudo semelhantes ao Meu Filho Jesus. Sabei que o Senhor reservou para os Seus aquilo que
os olhos humanos jamais viram e nenhum homem experimentou nesta vida. Falo-vos porque tenho o
consentimento do Senhor. Não vim do céu para obrigar-vos. A humanidade será transformada e os
homens viverão felizes. Tudo será diferente. A vossa alegria será grandiosa. Deus enviará Seus
anjos para orientar-vos e vós caminhareis sempre em direção ao Todo Poderoso. Não haverá
morte, nem dor. A humanidade estará em paz. Jesus reinará e todos serão felizes.
Mensagem nº 2.816 - 25/03/2007 – em Maceió/Al: Queridos filhos, Eu vos amo como sois e quero dizervos que sois muito importantes para a realização dos meus planos. Deus quer salvar-vos, mas vós não
podeis viver em pecado. Sede fortes e renunciai a tudo aquilo que vos distância da graça do Meu Jesus.
Não percais a vossa esperança. Chegará o dia em que os homens hão de servir unicamente ao
Senhor. Aí haverá um só rebanho e um só Pastor. Ninguém estará disperso, pois somente o
Senhor reinará. Os homens contemplarão as maravilhas de Deus e não mais voltarão a tropeçar,
pois Deus mesmo os guiará. A humanidade estará em perfeita união com o Criador. A paz reinará
entre as nações. Não haverá mais guerras e a arma dos homens será a confiança em seu Deus.
Alegrai-vos, pois vossos nomes já estão escritos no céu. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.817 - 27/03/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, buscai as coisas do alto. Vós
estais no mundo, mas não sois do mundo. Daí a vossa contribuição para o progresso espiritual da
humanidade. Buscai o amor e sede construtores da paz. O Senhor agirá e os homens voltarão cheios
de alegria ao Seu coração. A felicidade dos homens será imensa quando estes contemplarem a
transformação da terra. Os olhos humanos verão aquilo que jamais o homem presenciou. A terra
será um novo paraíso e Deus reinará no coração de Seu povo. Coragem. Não vos afasteis da oração.
Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.867 - 24/07/2007 - Angüera/BA: Queridos filhos, chegará o dia em que não haverá
mais tribulações para a vida dos justos. O Senhor agirá com Seu braço forte em vosso favor. Ele
enxugará vossas lágrimas e, passadas todas as tribulações, vereis a transformação da terra.
Coragem. Dobrai vossos joelhos em oração. Buscai o Senhor. Ele vos espera de braços abertos. Sede
fieis ao Senhor. Somente n’Ele está a vossa esperança.Avante sem medo. Quando tudo parecer perdido
o Senhor virá em vosso socorro.
Mensagem nº 2.869 - 28/07/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, coragem. Não desanimeis. Eu
estou ao vosso lado. Avante sem medo. Sabei que o Senhor transformará a terra e os homens
viverão felizes. Não haverá mais sofrimento e todos viverão conforme a vontade do Senhor.
Depois de toda tribulação contemplareis uma nova terra. Peço-vos que mantenhais acesa a chama
da fé. Fugi do pecado e servi ao Senhor com fidelidade. Eu sou a vossa Mãe e pedirei ao Meu Jesus por
vós. Rezai. Rezai. Rezai.
Mensagem nº 2.875 - 11/08/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, vós sois importantes para o
Senhor. Sois amados um por um pelo Pai, no Filho por meio do Espírito Santo. Alegrai-vos, pois vossos
nomes já estão inscritos no céu. Sede mansos e humildes de coração. Depois de toda tribulação, os
homens fiéis experimentarão grande paz. A terra estará transformada e haverá um só rebanho e
um só pastor. Será o momento do triunfo do Meu Imaculado Coração. Sabei todos vós que o Senhor
reservou para os Seus, aquilo que os olhos humanos jamais viram. Avante.
Mensagem nº 2.876 - 14/08/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, o Anjo do Senhor tocará a
trombeta e a terra inteira será abalada. Será o início de um novo tempo; tempo esperado pelos
justos. A humanidade experimentará longo tempo de paz. Os justos verão o cumprimento das
promessas do Senhor. A vitória do Senhor será a vossa vitória. Sede fiéis. Abri vossos corações e
servi ao Senhor com alegria. Não vos afasteis do caminho da graça. O Senhor espera muito de vós.
Coragem.
Mensagem nº 2.888 - 11/09/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, alegrai-vos no Senhor. Confiai
n’Ele que é o vosso bem Absoluto e sabe o que vos é necessário. Ele cumprirá Suas promessas em favor
dos Seus. A terra será transformada e os homens verão a Mão Poderosa de Deus agir. Aquilo que
os grandes Profetas anunciaram será realizado. Não haverá angústia nem morte. Coragem. A vossa
vitória está no Senhor. Buscai forças na oração, na Eucaristia e na Palavra de Deus. Acolhei também os
Meus apelos. O que vos falo é o desejo do Senhor para vossas vidas. Não recueis.
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Mensagem nº 2.898 - 04/10/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, convido-vos a serdes mansos e
humildes de coração. Enchei-vos do amor de Deus, pois somente assim podeis contribuir para a
conversão da humanidade. Chegará o dia em que a humanidade abarcará a mensagem da
humildade. A terra será transformada e por meio de um homem cheio de virtudes, a humanidade
encontrará o caminho da paz. O Senhor reinará e vereis o triunfo definitivo do Meu Imaculado
Coração. Coragem. Rezai.
Mensagem nº 2.906 - 23/10/2007 - Maceió/Al: Queridos filhos, vim do céu para oferecer-vos Meu amor.
Abri vossos corações e enchei-vos do amor de Deus. A humanidade está enferma e o Senhor deseja
curá-la. Confiai na Bondade do Senhor. Conheço vossos problemas e quero socorrer-vos. Não
desanimeis. Sede justos. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Viveis no tempo pior que do dilúvio. Hoje a
criatura é mais valorizada que o Criador e por esta razão os homens caminham como cegos a guiar
outros cegos. Quando tudo parecer perdido, o Senhor virá a vós com grande vitória. A terra encontrará
o caminho da paz. Deus enviará Seus anjos e os homens de fé terão sua recompensa. Os que
buscam o Senhor encontrarão repouso. Serão estes a experimentar novos céus e novas terras.
Não vos afasteis de Jesus. N’Ele está a vossa Vitória. Coragem. Ele está muito perto de vós. Avante sem
medo.
Mensagem nº 2.909 - 30/10/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, sede instrumentos de paz e amor.
Amai sempre, pois o amor é a certeza da felicidade. Os que amam atraem sobre si as bênçãos do
Senhor. Sabei que o amor vence tudo. No amor só há vitória. Imitai Meu Filho Jesus e enchei-vos do Seu
amor. A humanidade precisa ser curada pelo amor Misericordioso do Senhor. Abri vossos corações e
deixai que o Senhor transforme vossas vidas. Quando tudo parecer perdido o Senhor manifestará
Sua Misericórdia em favor dos homens. A vida na terra será diferente. Os anjos do Senhor estarão
no meio de vós para orientar-vos. O Senhor jamais vos abandonará. Do céu virá a grande
oportunidade do homem se reconciliar com o Seu Deus. O que está invisível aos olhos dos
homens estará visível. Aí todos serão tocados e a paz reinará para sempre. Avante na oração.
Mensagem nº 2.921 - 24/11/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, amai. O amor é mais forte que a
morte; o amor vence tudo. Amai o Amor e deixai que vossos corações se encham deste sublime
sentimento. Se os homens se amassem, a humanidade encontraria o caminho da paz e todos seriam
felizes. Não podeis ser verdadeiros cristãos se não amardes. Meu Jesus espera muito de vós. Depois de
toda tribulação, Meu Jesus enviará Seus anjos. A terra será transformada e tudo que hoje
contemplais será diferente. Os justos herdarão uma terra transformada na qual não haverá nem
morte nem dor. Todos serão felizes e a paz reinará para sempre. Peço-vos que façais o bem a todos.
Ouvi a voz de Deus e acolhei com alegria Seu chamado de conversão. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós.
Não desanimeis ante vossas dificuldades. Quem está com o Senhor jamais será derrotado. Avante sem
medo.
Mensagem nº 2.934 - 25/12/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, alegrai-vos no Senhor e confiai
plenamente em Sua Misericórdia. Sabei todos vós que o amanhã será melhor para todos os fiéis. Meu
Jesus enxugará vossas lágrimas. Chegará o dia em que a terra será completamente transformada.
Sua geografia não será mais a mesma. Diante dos grandes acontecimentos, os homens tomarão
consciência de que sozinhos não experimentarão vitória e confiarão em Jesus. A paz reinará nos
corações e as nações em guerra se reconciliarão. A violência será extinta e Deus reinará com Sua
paz. Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade vive distante do Criador e Eu sofro por causa
daqueles que se fecha a toda ação de Deus. Os que forem fiéis até o fim receberão a recompensa
dos justos. Avante com alegria. O Senhor está convosco.
Mensagem nº 2.965 - 06/03/2008 - Luziânia/GO: Queridos filhos, peço-vos que mantenhais acesa a
chama da fé. Confiai plenamente em Meu Filho Jesus e sereis vitoriosos. Fico feliz por estardes aqui. Eu
sou a vossa Mãe e vim do céu para chamar-vos à conversão e à santidade. Sede fiéis ao Evangelho do
Meu Jesus. A vossa fidelidade contribuirá para o vosso crescimento espiritual. Sois amados um por um
pelo Pai, no Filho por meio do Espírito Santo. Não vivais em pecado. Sois do Senhor. Esforçai-vos para
viverdes na presença de Deus. A humanidade caminha para o abismo da autodestruição que os homens
prepararam por suas próprias mãos. Rezai. Amai e defendei a verdade. Depois de toda tribulação que
virá para a Igreja, o Senhor vos fará sentir Sua vitória. Ele enxugará as lágrimas dos fiéis e todos
viverão felizes. A Igreja caminhará em paz. Os inimigos serão destruídos pela força e pelo poder
do Meu Jesus. A Igreja voltará a ser como Jesus a confiou a Pedro e os Meus filhos
experimentarão o triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Avante sem medo. Eu pedirei ao
meu Jesus por vós. Coragem. Deus está convosco.
Mensagem nº 2.970 - 14/03/2008 – em Presidente Prudente/SP: Queridos filhos, Meu Jesus é a vossa
esperança. Confiai n’Ele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Eu vim do Céu para conduzir-vos
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Àquele que tem palavras de vida eterna. Sede honestos em vossos atos e testemunhai em toda parte
que sois unicamente de Cristo. Viveis no tempo pior que do dilúvio e é chegado o momento de vos
reconciliardes com Deus. Não fiqueis de braços cruzados. O que tendes a fazer não deixeis para o
amanhã. Eu sou a vossa Mãe e estou muito perto de vós. Sabei que a humanidade será transformada
e os homens e mulheres de fé experimentarão grande alegria. O Senhor enxugará vossas
lágrimas. A vossa vitória será grandiosa e o Senhor reinará em vossos corações. Rezai. Ainda
tereis grandes provações, mas não desanimeis.
Mensagem nº 3.002 - 27/05/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Sou a Mãe que repete a mesma
canção: voltai-vos, voltai-vos. O vosso Deus vos espera de braços abertos. Assumi a vossa missão de
verdadeiros filhos de Deus e em tudo procurai ser como Jesus. Em toda parte testemunhai que sois
verdadeiramente de Cristo. A humanidade afastou-se do Criador e é chegado o momento do grande
retorno. Não cruzeis os braços. Deus tem pressa. Eu sou a vossa Mãe e quero ver-vos felizes já aqui na
terra e mais tarde Comigo no céu. Não fiqueis estacionados no pecado. Abri vossos corações e aceitai a
vontade do Senhor para vossas vidas. Sabei que o Senhor preparou para vós aquilo que os olhos
humanos jamais viram. Depois de toda tribulação o Senhor enxugará vossas lágrimas e paz
reinará sobre a terra. A humanidade experimentará as maravilhas do Senhor e todos viverão
felizes. Não haverá fome e o Senhor reinará no coração dos homens mulheres de fé. Será o tempo
do Triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração com a vitória da Igreja. Coragem. Não desanimeis.
Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós.
Mensagem nº 3.116 – em 31/01/2009: Queridos filhos, vós não estais sozinhos. O Senhor está muito
perto de vós. Abri vossos corações à ação do Espírito Santo e sereis ricos das graças do Senhor. Eu sou
a vossa Mãe e vim do céu para chamar-vos à conversão. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor
vos confiou e testemunhai em toda parte que sois verdadeiramente do Senhor. Não recueis. Eu vos amo.
Nas vossas maiores tribulações, lembrai-vos sempre que Eu vos amo e que pedirei ao Meu Jesus por
vós. Viveis no tempo pior que do dilúvio, mas não vos atemorizeis. Confiai no Senhor. Chegará o dia em
que a humanidade experimentará grande transformação. Os horrores que hoje vos assustam não
existirão mais. Os eleitos viverão sem medo, pois a paz reinará sobre a terra. Tudo será diferente.
Nada que existe hoje permanecerá como contemplais. Grande será a transformação. Alegrai-vos.
O que o Senhor preparou para os seus eleitos os olhos humanos jamais viram. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.143 - 04/04/2009: Queridos filhos, o Senhor reinará para sempre. Confiai n’Ele e sereis
vitoriosos. Não desanimeis. Buscai forças na Eucaristia e nas palavras do Meu Jesus. Aproximai-vos do
confessionário e recebereis a graça do Meu Senhor. Arrependei-vos com sinceridade, pois somente
assim podeis trilhar pela estrada da santidade. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para ajudar-vos. Abri
vossos corações ao Meu chamado e sereis grandes na fé. A humanidade vive fortes tensões e os Meus
pobres filhos caminham como cegos a guiar outros cegos. Voltai-vos. Não vos afasteis da oração. Estais
atentos aos sinais de Deus. Chegará o dia em que todos os homens serão tocados e muitos
regressarão. Deus vos ama e vos espera com imenso amor de Pai. Depois de toda tribulação não
haverá mais sofrimento sobre a terra. Deus transformará tudo e os justos hão de contemplar
aquilo que os olhos humanos jamais viram. Coragem. Nada ou ninguém está perdido. Servi ao
Senhor com fidelidade.
Mensagem nº 3.146 - 11/04/2009: Queridos filhos, chegará o dia em que os homens abraçarão a fé e
aceitarão a mensagem do Meu Filho Jesus. A terra será transformada e haverá grande felicidade
no coração dos Meus pobres filhos. Será este o tempo do Triunfo do Meu Imaculado Coração.
Aquilo que Eu vos predisse no passado vai realizar-se. Alegrai-vos, pois vossos nomes já estão
gravados em Meu Imaculado Coração. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou. O
Senhor vos recompensará generosamente. Tende confiança, fé e esperança. Não recueis. Não
desanimeis. Deus vos chamou. Não vos afasteis d’Ele. Avante.
Mensagem nº 3.149 - 18/04/2009: Queridos filhos, coragem. Não desanimeis ante vossas dificuldades.
Deus está ao vosso lado. Não recueis. Depois da grande tribulação a terra será transformada e tudo
será diferente. As coisas que hoje contemplais deixarão de existir. Tudo será novo.
Transformados, homens e mulheres justos habitarão a terra. Tudo isso virá depois do grande
sinal, que será a última chance para a conversão da humanidade. Dobrai vossos joelhos em oração.
Na oração descobrireis os tesouros espirituais necessários para vós. Avante.
Mensagem nº 3.156 – 05/05/2009 – em São Paulo: Queridos filhos, não percais a vossa esperança.
Deus está ao vosso lado e a nada deveis temer. Conheço vossas dificuldades e vim do céu para ajudarvos. Abri vossos corações e acolhei com coragem o Evangelho do Meu Jesus. Sois o povo eleito do
Senhor e Ele vos ama. Não fiqueis estacionados no pecado. Eis o tempo oportuno para o vosso retorno.
Dizei a todos que Deus tem pressa. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Não vos afasteis da
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oração. Somente pela força da oração podeis alcançar vitória. Viveis no tempo das grandes tribulações.
A humanidade afastou-se do Criador e os Meus pobres filhos não sabem para onde ir. Voltai-vos. Meu
Jesus vos ama e vos espera de braços abertos. Depois de toda tribulação, o Senhor transformará a
terra. Ele enxugará vossas lágrimas. Não haverá mais sofrimentos e todos hão de servir e seguir
ao Senhor com fidelidade. Sede honestos em vossos atos e em tudo imitai Meu Filho Jesus. Avante
sem medo.
Mensagem nº 3.157 – 07/05/2009 - em Embu Guaçu/SP: Queridos filhos, Eu vos amo como sois. Peçovos que sejais fiéis ao Meu Filho Jesus, pois somente assim podeis construir um mundo mais justo e
mais fraterno. Não fiqueis estacionados no pecado. Vós sois importantes para a realização dos planos do
Senhor e Ele espera muito de vós. Sede dóceis e tudo acabará bem para vós. Confiai plenamente no
poder de Deus. Mesmo diante das vossas dificuldades, não desanimeis. Buscai forças no Senhor.
Chegará o dia em que vereis a paz reinar sobre a terra. Os homens viverão em grande harmonia e
o amor estará presente nos corações. O Senhor tudo transformará e a humanidade viverá para
servir o único e verdadeiro Senhor. Coragem. Dobrai vossos joelhos em oração. Eu pedirei ao Meu
Jesus por cada um de vós. Neste momento faço cair sobre vós uma extraordinária chuva de graças.
Avante. Eu estou sempre perto de vós. Confiai em Minha maternal proteção. A vossa vitória está a
caminho.
Mensagem nº 3.158 - 09/05/2009: Queridos filhos, quero dizer-vos que sois importantes para a
realização dos Meus planos. Dai o melhor de vós e levai a todos os Meus apelos. O Senhor abençoará
generosamente todos aqueles que se esforçam para levar os Meus apelos ao mundo. Chegará o dia em
que vereis as grandes maravilhas do Senhor e Ele chamará pelo nome todos os escolhidos. A
terra será rica e nada faltará aos homens. Os fiéis viverão felizes e nenhum mal atingirá os filhos
de Deus. Alegrai-vos, pois vossos nomes já estão inscritos no céu. Convertei-vos. Não fiqueis de braços
cruzados. Eis o tempo do vosso sim ao chamado do Senhor. Não recueis. O que tendes a fazer não
deixeis para o amanhã. Avante.
Mensagem nº 3.164 - 23/05/2009: Queridos filhos, coragem. Eu vos amo e estou ao vosso lado. Não
desanimeis ante vossas dificuldades. Confiai plenamente no poder de Deus. Nada está perdido. Sabei
que a vossa vitória está no Senhor. Buscai-O sempre, e em toda parte testemunhai a vossa fé. Peço-vos
que não vivais afastados da oração. A oração é o recurso seguro que vos ofereço para estes tempos
difíceis. Eu conheço cada um de vós pelo nome e pedirei ao Meu Filho Jesus por vós. Não permitais que
as vossas dúvidas e incertezas vos afaste do caminho que o Senhor vos colocou. A humanidade está
enferma e precisa ser curada. Dai o melhor de vós pela salvação das almas. Deus conta convosco.
Quando sentirdes o peso da cruz, buscai forças na Eucaristia. A vossa libertação se aproxima. Depois
de toda tribulação virá a vós a grande vitória de Deus. A humanidade viverá em paz e os homens
experimentarão grande alegria. O triunfo do Meu Imaculado Coração trará a paz a toda
humanidade. A fera estará presa e vós podereis contemplar as maravilhas de Deus. Não haverá
medo e o mal não mais triunfará sobre a Terra. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.170 - 06/06/2009: Queridos filhos, não desanimeis. Acolhei com alegria a vossa cruz.
Depois de todo sofrimento virá para vós a grande vitória de Deus. Caminhais para um futuro de grandes
provações. Os sofrimentos serão tão intensos que muitos desejarão a morte. Tudo isso deve acontecer
para que se cumpra aquilo que aqui vos anunciei. Coragem. Não vos sintais sozinhos. Depois de toda
tribulação a terra viverá uma imensa paz. O Senhor reinará para sempre e os justos
experimentarão uma alegria sem fim. Alegrai-vos. Deus vos ama e não vos abandonará. Rezai.
Somente pela força da oração sereis capazes de compreender os desígnios de Deus para vós. Avante
sem medo. Eu pedirei ao Meu Filho Jesus por vós.
Mensagem nº 3.176 - 20/06/2009: Queridos filhos, caminhai sempre nos caminhos do Senhor. Acolhei a
verdade e defendei-a. Vós sois do Senhor e Ele espera muito de vós. Peço-vos que continueis a rezar. A
força da oração transformará vossos corações. Desejo que sejais bons uns para com os outros. Imitai em
tudo Meu Filho Jesus. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Tende confiança. Fé e esperança. O amanhã
será melhor. Vim do céu preparar a humanidade para acolher uma grande graça de Deus. Chegará
o dia em que vereis a paz reinar sobre a terra. Deus permitirá grandes tribulações para a
humanidade. A humanidade será purificada pela dor. Depois de experimentar pesada cruz os
justos herdarão uma nova terra. Não recueis. A vossa vitória está no Senhor. Caminhai sempre pelo
caminho que vos apontei. Somente assim podeis contribuir para o Triunfo definitivo do Meu
Imaculado Coração. Avante.
Mensagem nº 3.191 – 22/07/2009 – em São Luiz/MA: Queridos filhos, na grande e final tribulação,
Meu Filho Jesus guardará vossas almas como se guarda o ouro puríssimo em um precioso vaso.
Não haverá sofrimento e dor para os escolhidos de Deus. Aqueles que forem fiéis até o fim
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receberão a recompensa dos justos. Serão estes que irão contemplar novos céus e nova terra.
Peço-vos que façais o bem a todos. O que fizerdes em favor dos vossos irmãos, por menor que seja,
Jesus não deixará sem recompensa. Sede corajosos e em toda parte testemunhai que sois unicamente
de Cristo. Não permitais que as coisas deste mundo vos afastem do Criador. Abri vossos corações e
acolhei os Meus apelos. Eu sou a vossa Mãe e bem sabeis o quanto uma mãe ama seus filhos. EscutaiMe e tudo acabará bem para vós. Avante.
Mensagem nº 3.192 - 25/07/2009: Queridos filhos, a terra passará por grandes transformações. A
humanidade será totalmente transformada e Deus fará surgir nos lugares mais desertos uma
beleza que os olhos humanos jamais viram. As maravilhas escondidas poderão ser contempladas
pelos homens. Os justos herdarão uma nova terra e não mais experimentarão sofrimento algum.
Tudo isso virá depois da grande purificação. Peço-vos que vos deixeis conduzir pelas mãos do
Senhor. Permanecei firmes no caminho que vos indiquei e sereis grandes homens e mulheres de fé. Eu
sou a vossa Mãe. Quero dizer-vos que Meu Coração se alegra com o vosso sim aos Meus projetos. Deus
tudo fará em favor dos seus escolhidos. Abri vossos corações e aceitai o chamado do Senhor. Rezai. Na
oração sereis capazes de compreender os desígnios de Deus para vossas vidas. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.193 - 28/07/2009: Queridos filhos, a humanidade viverá a angústia de um condenado,
mas no amor do Senhor encontrará a verdadeira libertação. Sabei que estes são os tempos difíceis para
a humanidade. Rezai. A oração vos fortalecerá e vos fará compreender a vontade do Senhor. Não
recueis. Avante sem medo. No Senhor está a vossa vitória. Não fiqueis estacionados. Eu sou a vossa
Mãe e estou ao vosso lado. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Alegrai-vos, pois sois o povo eleito do
Senhor. Quem está com o Senhor jamais experimentará o peso da derrota. Chegará o dia em que o
amor reinará em toda terra. Os homens viverão em paz e a humanidade, transformada, aguardará
a recompensa do Senhor. Será este o tempo do Triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração.
Avante pelo caminho que vos apontei.
Mensagem nº 3.200 - 12/08/2009: Queridos filhos, chegará o dia em que o Senhor transformará toda
terra. Depois da grande tribulação os homens fiéis herdarão uma nova terra e todos viverão
felizes. O Senhor enxugará vossas lágrimas. O mal não mais existirá e os justos viverão para
servir ao Senhor. Alegrai-vos, sobretudo vós que estais a escutar-Me, pois o Senhor tem algo
grandioso para vós. Avante sem medo. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Dobrai vossos
joelhos em oração. Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Peço-vos que sejais
testemunhas do amor do Senhor. Amai sempre e fazei o bem a todos. Tudo nesta vida passa, mas a
graça de Deus em vós será para sempre. Acolhei os Meus apelos e a humanidade será transformada.
Mensagem nº 3.201 - 15/08/2009: Queridos filhos, rezai muito diante da cruz pela conversão dos
homens. Buscai forças na Eucaristia, pois somente assim sereis capazes de testemunhar as maravilhas
do Senhor. Não permitais que o demônio roube a vossa paz. Vós sois do Senhor e somente a Ele deveis
seguir e servir. Eu sou a vossa Mãe dolorosa. Quero dizer-vos que ainda tereis grandes sofrimentos.
Estais caminhando para um futuro de grandes provações. A humanidade será purificada no sofrimento.
Chegará o dia em que os homens gritarão por socorro e desejarão a morte. Um fogo veloz e destruidor
atingirá a terra. De muito longe está vindo e os homens não poderão impedir sua ação destruidora. Sofro
por aquilo que vem para vós. Continentes deixarão de existir e a terra não mais será a mesma. Tudo
será diferente. O que hoje contemplais deixará de existir. Depois de tudo isso, Deus fará surgir
uma nova terra para Seus eleitos. Avante com coragem.
Mensagem nº 3.211 - 08/09/2009: Queridos filhos, os projetos do Senhor serão realizados em toda
terra. Chegará o dia em que o Senhor chamará e os justos ouvirão Sua voz. Haverá um só rebanho
servindo ao único Senhor. A idolatria cairá por terra. Os que pertencem ao demônio serão
separados daqueles que pertencem ao Senhor. Os verdadeiros filhos de Deus estarão em lugar
seguro. Os anjos do Senhor serão enviados para cuidar dos Meus escolhidos. Encorajai-vos e não
recueis. Tudo isso acontecerá depois da grande tribulação. Neste tempo a terra estará purificada.
Não vos afasteis do caminho que vos apontei. Sede Meus na oração, na escuta da palavra e na
fidelidade ao Senhor. Avante.
Mensagem nº 3.223 - 06/10/2009: Queridos filhos, dias difíceis virão e os Meus pobres filhos
experimentarão pesada cruz. Continentes desaparecerão e os homens contemplarão coisas que
hoje não são visíveis aos olhos humanos. Serão tempos dolorosos para vós. Rezai. Não podeis
suportar o peso da cruz se viverdes afastados da oração. Buscai forças na Palavra de Deus e na
Eucaristia. Se vos converterdes sereis vitoriosos. Não recueis. Permanecei firmes no caminho que vos
apontei. Coragem. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Depois da grande tribulação a humanidade será
purificada e os justos viverão em paz. Avante sem medo.
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Mensagem nº 3.230 - 21/10/2009 - em Macaé/RJ: Queridos filhos, Coragem. Nada está perdido.
Alegrai-vos, pois o Senhor vos ama e vos espera com imenso amor de Pai. A humanidade distanciou-se
do Criador e os Meus pobres filhos vivem em uma triste cegueira espiritual. Sede dóceis ao chamado de
Deus. Ele quer salvar-vos. Ele enxugará vossas lágrimas. Chegará o dia em que não haverá
sofrimentos sobre a terra. O Senhor transformará a terra e os Meus pobres filhos experimentarão
uma alegria sem fim. As guerras irão cessar e a paz reinará para sempre no coração dos Meus
pobres filhos. Não desanimeis. Confiai no Senhor. Ele tudo fará para o vosso bem espiritual. Rezai.
Buscai forças nas palavras do Meu Filho Jesus e acolhei com coragem as Minhas mensagens. Eu sou a
vossa Mãe e bem sabeis o quanto uma Mãe ama seus filhos. Sede fortes na fé. Não permitais que a luz
de Deus se apague dentro de vós. Eis que chegaram os tempos por Mim preditos. Não recueis. Eu
pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante.
Mensagem nº 3.268 - 19/01/2010: Queridos filhos, confiai no Senhor. Ele é o vosso Bem Absoluto e vos
conhece pelo nome. Viveis no tempo das grandes tribulações. A humanidade beberá o cálice amargo
do sofrimento, mas Deus não vos abandonará. Ele enxugará vossas lágrimas e a terra será
transformada em um novo paraíso. O Criador irá restaurar a terra e vereis aquilo que os olhos
humanos jamais viram. Mesmo nas tribulações, alegrai-vos, pois Deus está muito perto de vós. O que
tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Avante.
Mensagem nº 3.289 - 06/03/2010: Queridos filhos, avante pelo caminho da oração. Estai atentos aos
Meus apelos e abri vossos corações ao chamado do Senhor. Deus tem pressa e vós não podeis viver
afastados da verdade. Sede mansos e humildes de coração. Buscai a estrada da santidade para serdes
salvos. Viveis no tempo das grandes tribulações, mas Deus não está distante de vós. Viveis no tempo em
que a criatura é mais valorizada que o Criador e a humanidade caminha cega espiritualmente.
Arrependei-vos sinceramente e Deus vos salvará. Eu sou a vossa Mãe. Sofro por causa dos vossos
sofrimentos. Depositai vossa confiança em Meu Filho Jesus. Depois de toda tribulação, virá a
transformação da terra. Deus fará um grande milagre e vereis aquilo que os olhos humanos
jamais viram. Será um tempo de alegria para os eleitos de Deus. Avante sem medo. Os habitantes de
uma grande cidade da Terra de Santa Cruz viverão momentos de grandes tribulações. Os homens sábios
anunciarão e toda população fugirá. A descoberta da grande lacuna chamará a atenção do mundo.
Voltai-vos ao Senhor. Ele está de braços abertos à vossa espera.
Mensagem nº 3.324 – 25/05/2010 - em Brasília/DF: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu
para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Abri vossos corações ao amor e sereis transformados. Sede
mansos e humildes de coração. Levai os Meus apelos ao mundo, pois desejo a conversão de todos os
Meus pobres filhos afastados. Não percais a vossa esperança. Quando sentirdes o peso da cruz, chamai
por Jesus. Ele virá a vós e sereis vitoriosos. A humanidade tornou-se pobre espiritualmente porque os
homens se afastaram de Deus. Sofro por causa daqueles que caminham como cegos a guiar outros
cegos. Voltai-vos Àquele que é o vosso bem absoluto e conhece cada um de vós pelo nome. Ainda
tereis grandes tribulações. A humanidade beberá o cálice amargo do sofrimento antes da gloriosa
vinda do Meu Filho Jesus. O Senhor transformará a terra e os justos viverão felizes. Peço-vos que
façais o bem a todos e que em tudo procureis imitar Meu Filho Jesus. No Triunfo definitivo do Meu
Imaculado Coração os Meus devotos receberão a recompensa dos justos. Não recueis. Ficai com a
verdade. Sede defensores do Evangelho do Meu Jesus. Eu estarei ao vosso lado. Coragem.
Mensagem nº 3.333 – 16/06/2010 - em Foz do Iguaçu/PR: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim
do céu para oferecer-vos o Meu amor. Sede dóceis e em tudo imitai Meu Filho Jesus. Eu preciso de cada
um de vós. Não recueis. A humanidade vive no tempo pior que no tempo do dilúvio e os Meus pobres
filhos caminham como cegos a guiar outros cegos. Sofro por aquilo que vos espera. Rezai muito diante
da cruz. Não fiqueis estacionados no pecado, mas voltai-vos Àquele que é o vosso único e verdadeiro
Salvador. Caminhais para um futuro de grandes provações. Quero dizer-vos que sois os eleitos de Deus
e Ele espera muito de vós. Quando tudo parecer perdido surgirá para vós a grande vitória de Deus.
A humanidade encontrará a paz quando o demônio for derrotado. No Grande Triunfo do Meu
Imaculado Coração, o inimigo de Deus não mais agirá contra os eleitos de Senhor. Vereis novos
céus e nova terra. A alegria reinará para sempre em vossos corações e Deus será o único Senhor
de Seu povo. Não vos afasteis da oração. Somente rezando podeis compreender os desígnios de
Deus para vós. Coragem. Nada e ninguém está perdido. O tempo de vossa libertação se aproxima.
Escutai-Me e Eu vos conduzirei Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Não temais. Eu estarei
ao vosso lado.
Mensagem nº 3.340 - 03/07/2010: Queridos filhos, vivei voltados para o paraíso para o qual unicamente
fostes criados. Desejai as coisas do céu, pois tudo nesta vida passa, mas os tesouros de Deus em vós
serão eternos. Sede justos, pois o Senhor reservou para os Seus eleitos aquilo que os olhos
humanos jamais viram. Depois de toda tribulação haverá uma grande transformação na terra.
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Tudo aquilo que hoje contemplais será diferente. Os escolhidos do Senhor hão de se alegrar com
aquilo que irão contemplar. Vereis novos céus e nova terra. As promessas de Deus se realizarão
em favor dos Seus. Coragem. Rezai. Somente na oração podeis compreender os desígnios de Deus
para vossas vidas. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Encorajai-vos, pois vossos nomes já estão inscritos
no céu. Avante pelo caminho que vos apontei.
Mensagem nº 3.344 – 11/07/2010 - em Araxá-MG: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu
para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Alegrai-vos, pois vossos nomes já estão inscritos no céu. Não
desanimeis. Não recueis. Depois de toda tribulação o Senhor enxugará vossas lágrimas. Toda treva
desaparecerá e a luz de Deus irá brilhar no coração dos homens e mulheres de Fé. A alegria
reinará no coração dos eleitos de Deus e haverá um só rebanho e um só pastor. A vitória de Deus
sobre as forças do mal se dará com o triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Coragem. Eu
estarei sempre perto de vós embora não Me vejais. Dobrai vossos joelhos em oração e sereis vitoriosos.
Sofro por causa dos vossos sofrimentos. Vim ao mundo para trazer-vos a paz. Abri vossos corações e
aceitai a vontade de Deus para vossas vidas. Avante pelo caminho que vos apontei.
Mensagem nº 3.358 – 11/08/2010 - em Núcleo Bandeirante/DF: Queridos filhos, avante na oração. Eis
que chegaram os tempos por Mim preditos. Não recueis. Deus precisa do vosso sincero e corajoso
testemunho. A humanidade caminha para o abismo da destruição que os homens prepararam por suas
próprias mãos. Voltai-vos a Jesus. Somente Ele é o vosso Tudo e sem Ele nada podeis fazer. Eu sou a
vossa Mãe e vim do céu para chamar-vos à conversão. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos
confiou. Sabei que muitos lugares que hoje contemplais deixarão de existir. A terra será
transformada e depois da grande tribulação os homens verão a Mão poderosa de Deus agir. Na
terra cheirosa haverá grande destruição e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Não cruzeis os
braços. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 3.379 - 29/09/2010: Queridos filhos, Sou a Rainha da Paz e vim do céu para oferecer-vos
a graça da paz. Vós estais em Meu Imaculado Coração e a nada deveis temer. Sois unicamente do
Senhor. Voltai-vos a Ele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Vós bem sabeis o quanto uma mãe
ama seus filhos. Dizei a todos que não vim do céu por brincadeira. A humanidade afastou-se do Criador e
tornou-se pobre espiritualmente. Peço-vos que vos afasteis de tudo aquilo que paralisa em vós o
verdadeiro amor de Deus. Olhai Jesus. Ele é a vossa esperança. Com Meu Filho Jesus tereis um
amanhã melhor. Peço-vos que intensifiqueis vossas orações em favor da realização dos Meus planos.
Não cruzeis os braços. Quero que façais do Meu Imaculado Coração a vossa habitual morada.
Consagrai-vos todos os dias ao Meu Imaculado Coração e Eu vos levarei ao Meu Jesus. Vós tendes
liberdade, mas peço-vos que façais a vontade do Meu Jesus. Chegará o dia em que os homens
habitarão em uma nova terra. A humanidade passará por grandes provações e a terra será
transformada. Tudo que hoje contemplais será diferente. A vitória de Deus será vossa vitória. Não
vivais no mundo sendo do mundo, pois sois do Senhor e somente a Ele deveis seguir e servir. Um fato
doloroso se dará na Terra de Santa Cruz. Dor maior não existiu. Acontecerá em uma sexta-feira e os
homens hão de chorar e lamentar. Dobrai vossos joelhos em oração.

PAZ
“Toda amargura, ira, indignação, gritaria e calúnia sejam desterradas do meio de vós, bem como
toda a malícia. Antes, sede uns com os outros bondosos e compassivos. Perdoai-vos uns aos
outros como também Deus vos perdoou em Cristo.” (Ef. 4, 31-32)
Mensagem nº 1.946 - 11/09/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: quando vos chamo à oração
deveis entender que se trata de uma necessidade urgente. A paz do mundo está ameaçada e eis que
chegaram os tempos em que Eu vos predisse no passado. Rezai muito. Rezai diante da cruz
suplicando a Misericórdia do Senhor para a humanidade. Dobrai vossos joelhos e intensificai vossas
orações. A humanidade afastou-se de Deus e caminha pelas veredas da destruição e da perdição. Voltaivos depressa. O Senhor vos ama e vos espera.
Mensagem nº 1.947 - 13/09/2001 - em Angüera/BA: Queridos filhos: convido-vos hoje a serdes
construtores da paz. Abri vossos corações à paz de Cristo que é o autor da paz e do amor. Como
Cristo, levai a paz a todos e deixai que a vossa vida seja um constante encontro de paz. Cristo é a
Luz das nações. Se a humanidade deseja a paz deve voltar ao Senhor o mais rápido possível. Os
homens falam de paz, mas não se esforçam para construí-la. Os que vivem sem paz e sem Deus
caminham para um grande abismo. Rezai. Eis o tempo do grande retorno. Não cruzeis os braços.
Mensagem nº 1.949 - 18/09/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: não recueis. Vós não estais
sozinhos. Peço-vos que sejais corajosos e que sejais instrumentos de paz a todos aqueles que vivem
longe de Deus. A falta de paz no mundo é por causa da falta de Deus no coração dos homens. O
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Senhor é rejeitado e a criatura é preferida e colocada no lugar de Deus. Se os homens não voltarem
poderá ser tarde. Eu sou a vossa Mãe e quero ajudar-vos. Abri vossos corações com alegria e farei de
vós homens e mulheres de fé. Rezai. Quando rezardes sereis capazes de compreenderdes e aceitardes
o amor de Deus.
Mensagem nº 1.951 - 22/09/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: eu vim do céu para oferecer-vos
o Meu Coração e para dizer-vos que a paz é possível se os homens aceitarem a mensagem de
salvação deixada por Meu Filho Jesus. Densas trevas cobrem toda humanidade por causa do pecado.
Eis que o Senhor abre os braços para acolher-vos e oferecer-vos sua Luz. Voltai-vos a Ele que vos ama
e vos chama a serdes em tudo como Jesus. Rezai. Quando vos afastais da oração, estais correndo o
risco de serdes enganados pelo maligno. Escutai a voz de Deus. Ele deseja falar-vos. Abri vossos
corações e sereis salvos.
Mensagem nº 1.958 - 09/10/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: o Senhor vos espera. Caminhai ao
Seu encontro com alegria. Jamais podeis compreender os desígnios de Deus se viverdes distantes de
sua graça. Peço-vos que abrais vossos corações para serdes felizes. A humanidade perdeu a paz que
Meu Filho Jesus ofereceu e abraçou a guerra que conduz à morte. Oh, homens para onde quereis
caminhar? Os meus pobres filhos vivem como cegos a guiar outros cegos e estão trilhando para o grande
abismo da auto destruição. Ainda há chance para a paz, mas é preciso que os homens se voltem a
Deus. O Senhor abre os braços para acolher-vos e abençoar-vos. Fugi da violência e abraçai o Senhor
para receberdes a graça da paz. Rezai. Somente na oração e no amor tereis a paz desejada.
Mensagem nº 1.987 - 15/12/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: afastai-vos definitivamente do
pecado e voltai-vos à graça santificante do Senhor. A humanidade trilha pelo caminho do ódio e da auto
destruição, por isso Meus pobres filhos vivem como cegos a guiar outros cegos. Sofro por causa dos
vossos sofrimentos e peço-vos que sejais homens e mulheres de oração, pois somente assim
descobrireis o caminho que vos conduzirá à plena felicidade. Não vos atemorizeis. Rezai muito. Se vos
abrirdes à oração a humanidade encontrará a paz. Não vos esqueçais: a paz se constrói com a
paz. Sede instrumentos de paz para aqueles que vivem no ódio e sem Deus. Eu conto convosco.
Abri vossos corações e segui-Me pelo caminho do amor.
Mensagem nº 1.992 - 27/12/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: rezai. Rezai muito. A humanidade
está à beira da perdição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Densas trevas
cobrem toda terra e os Meus pobres filhos vivem como cegos, propensos a caírem em um grande
abismo. Suplicai a Misericórdia de Deus para os homens que ao invés de promoverem a paz,
promovem as guerras, tirando dos Meus pobres filhos a liberdade de viverem em paz. A paz é o
vosso grande tesouro e deveis buscá-la e transmiti-la aos que vivem no ódio e sem Deus.
Coragem. Vós não estais sozinhos.
Mensagem nº 2.003 - 22/01/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a paz se constrói com a paz e
não com a violência ou com a destruição dos outros. A humanidade perdeu a paz porque os
homens se afastaram do Criador. Peço-vos que volteis ao Senhor e que em toda parte sejais
instrumento de paz e amor. Vede como cresce a violência, os roubos e os seqüestros. Se não vos
abrirdes ao Deus da Salvação, vereis horrores por toda terra. Rezai. Se vos tornardes homens e
mulheres de oração, vereis a paz reinar e todos viverão felizes. Coragem. Eu preciso de cada um de
vós. Não cruzeis os braços. O Senhor espera muito de vós. Avante com alegria.
Mensagem nº 2.004 - 24/01/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, chamo-vos a serdes
construtores da paz, pois somente assim a humanidade encontrará Deus. Peço-vos também que
continueis a rezar. Intensificai vossas orações em favor da paz, pois a paz é o princípio para o
caminho do amor, da fraternidade, da solidariedade e, sobretudo, da tranqüilidade entre as
nações. Eu sou a vossa Mãe e sofro quando não estais em paz. Dai valor as coisas de Deus e
abraçai com alegria a vossa missão. Sois do Senhor e somente Nele encontrareis a salvação.
Mensagem nº 2.725 - 26/08/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, rezai pela paz do mundo e pela
conversão dos pecadores. O terror chegará a Inglaterra, sobretudo a Southampton. A dor será grande
para os Meus pobres filhos. Eu sou a vossa Mãe e desejo a vossa felicidade. Confiai no Senhor. Ele é
Bom e quer salvar-vos. Não fiqueis no pecado. A paz do mundo está ameaçada e vós não podeis
cruzar os braços. Sede do Senhor. Ele vos espera com imenso amor de Pai. Avante sem medo.
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PLANOS E AÇÃO DO DEMÔNIO
“Este, então, se irritou contra a Mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que
guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.” (Ap. 12, 17)
Mensagem nº 1.902 - 31/05/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Não fiqueis espantados com os
ataques do demônio. Rezai. A vossa vitória está na força da oração. O demônio deseja destruir meus
planos com falsos sinais e falsas aparições, mas não conseguirá porque grande é o Poder do
Senhor. O demônio tentará, mas não poderá contra os projetos de Deus. Não desanimeis, nem vos
preocupeis demasiadamente, pois quem está com Deus jamais será derrotado.
Mensagem nº 1.909 – 16/06/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: encorajai-vos e testemunhais em
toda parte o Amor do Senhor. A humanidade tornou-se fria na fé porque os homens se distanciaram do
amor e da verdade. Olhai ao vosso redor e valorizai todas as pessoas que encontrais, pois todos vós sois
irmãos e filhos do mesmo Pai. Dai a todos igual tratamento. Afastai-vos do racismo que paralisa o
verdadeiro amor e voltai-vos ao Senhor que vos espera com imenso amor de Pai. A fumaça enganadora
de satanás espalhou-se por toda terra, levando aos meus pobres filhos uma triste cegueira
espiritual. Vede como cresce a violência, a falta de fé e o egoísmo. São males como estes que vos
afastam de Deus e da sua graça. Rezai sempre. Quando abrirdes vossos corações à oração, o mundo
será transformado. Sofro pelo abandono dos meus pobres filhos que muitas vezes são tratados com
indiferença e desprezo. Vós que estais a escutar-Me estais atentos e não vos afasteis do Senhor.Por fim
a Justiça do Senhor serra feita e os justos levarão a melhor.
Mensagem nº 1.941 – 30/08/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Eu sou a vossa Mãe e sou
incansável. Quero dizer-vos que se tiverdes fé e esperança, vereis triunfar no mundo a glória do Senhor e
todos viverão felizes. A humanidade tornou-se pobre na fé e a cada dia cresce o número daqueles que se
afastam de Deus. O demônio conseguiu seduzir grande número de pessoas, levando-as a uma
triste cegueira espiritual. Peço-vos que não vos afasteis da oração. Rezai sempre. Somente rezando a
humanidade voltará ao Deus da salvação e da paz. Abraçai a verdade e dizei não a tudo aquilo que é
contrário ao desejo do Meu Filho Jesus. Escutai-Me e sereis recompensados pelo Senhor.
Mensagem nº 1.948 – 15/09/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: sou a Mãe de Deus Filho e vossa
Mãe. Convido-vos hoje à conversão sincera que só é possível aos que se abrem ao Deus da Salvação e
da Paz. Afastai-vos definitivamente de toda enganação e de toda sedução e voltai-vos Àquele que é o
vosso único Senhor. Sofro por causa da maldade de muitos dos meus pobres filhos. O demônio
conseguiu enganar a muitos com falsos sinais e falsos ensinamentos. Vim do céu para dizer-vos
que ameis a verdade e que em toda parte procureis testemunhar o Evangelho do Meu Jesus. Estais
atentos para não serdes enganados. Rezai muito e vereis novos céus e nova terra. Tudo é possível se
acreditardes em Deus.
Mensagem nº 1.959 – 12/10/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: sou a Mãe e Rainha do Brasil.
Venho de céu para conduzir-vos Àquele que tem palavras de vida eterna. Sou a vossa Mãe e desejo
saciar-vos espiritualmente. Abri vossos corações com amor e sereis guiados para a plena felicidade.
Continuai a rezar pela paz. O demônio espalhou ódio no coração dos meus pobres filhos
conduzindo-os ao abismo do pecado. Peço-vos que volteis ao vosso Deus que é amor e deseja
ardentemente que vivais em paz. Amai sempre, pois o desamor vos afasta de Deus e da Sua graça.
Sede corajosos e levai a todos a minha mensagem de paz. Não quero obrigar-vos, mas peço-vos que
sejais dóceis. Avante sem medo.
Mensagem nº 1.964 – 22/10/2001– em Angüera/BA: Queridos filhos: dobrai vossos joelhos em oração
suplicando a Misericórdia de Deus para a humanidade. Se não tiverdes uma vida de oração sereis
enganados pelo demônio. Não vivais distantes do Senhor. Buscai forças na Eucaristia, no jejum, na
leitura da Palavra de Deus, nos Meus apelos e no sacramento da Confissão. Eu vim do céu para apontarvos o Caminho. Não desvieis vossas vidas para o pecado. Vossas vidas são preciosas para o Senhor e
Ele deseja ardentemente a vossa salvação. Coragem. Quando sentirdes o peso das dificuldades, chamai
por Mim. Eu sou a vossa Mãe e desejo socorrer-vos. A humanidade está poluída pela fumaça de ódio
espalhada por satanás. Os homens estão como cegos a guiar outros cegos e não querem acolher
a Luz de Deus que os guiará para a salvação. Rezai muito. Rezai sempre para que os homens se
abram ao Senhor e aceitem a paz.
Mensagem nº 1.968 – 01/11/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: enchei-vos do amor de Deus, pois
somente assim sereis capazes de amar o vosso próximo. A humanidade distanciou-se do verdadeiro
amor e o egoísmo tomou conta do coração de muitos dos Meus pobres filhos. O demônio espalhou
ódio, violência e falta de fé em toda terra, por isso Meus pobres filhos vivem como cegos a guiar
outros cegos e acabam se afastando da graça do Senhor. Peço-vos que tenhais coragem. Eis o
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tempo do vosso testemunho público e corajoso. Cuidai da vossa vida espiritual e vivei com amorosidade
os Meus apelos. Sede homens e mulheres de oração, pois somente rezando descobrireis a grande
reserva de bondade que há dentro de vós. Não desanimeis. O Senhor está convosco.
Mensagem nº 1.971 – 08/11/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: não permitais que o demônio
vos afaste da fé ou coloque dúvidas em vossos corações. A fé é a luz que ilumina a alma e vos faz
compreender os desígnios de Deus. Hoje grande parte da humanidade vive longe da fé e por isso os
Meus pobres filhos vivem distantes do Senhor. Rezai. Na oração suplicai ao Senhor Misericórdia para
vossas vidas. Desejo que sejais grandes na fé e que em toda parte sejais como Jesus. Voltai-vos ao
Deus da Salvação e da Paz. Quando vos entregardes ao Senhor descobrireis que as coisas do mundo
não são para vós. Avante com coragem.
Mensagem nº 1.978 – 24/11/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Eu sou a vossa Mãe. Sofro
quando estais afastados do Senhor e quando vos chamo e não dais atenção ao Meu chamado. Sabei
que desejo o vosso bem espiritual. Não quero forçar-vos. Quero oferecer-vos a graça da conversão e do
encontro com o Senhor. Buscai forças na oração e sereis fortes nas tentações. O demônio quer
enganar-vos com falsos sinais e mentiras. Escutai a voz de Deus que fala aos vossos corações e
não sereis enganados. Estais atentos. Se viverdes as Minhas mensagens o mundo encontrará a paz.
Caminhai ao encontro do Senhor pela verdade. Se quiserdes mudar de vida abraçai a verdade. Somente
pela verdade encontrareis a graça de uma verdadeira conversão. Somente os verdadeiros sinais de Deus
produzem verdadeiras conversões. Tende cuidado. Sois preciosos para Mim e desejo que sejais
vitoriosos. Rezai. A vossa oração contribuirá para fazer-vos compreender o que é ou não do Senhor.
Avante sem medo.
Mensagem nº 2.020 – 02/03/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, esforçai-vos para viverdes na
graça de Deus e não permitais que o pecado crie raízes em vossos corações. O pecado vos afastou
completamente do caminho da santidade e é chegado o momento do grande retorno. Peço-vos que
sejais corajosos e que tenhais força para dizer não ao pecado. O demônio cegou espiritualmente
muitos dos Meus pobres filhos, conduzindo-os ao abismo da perdição e da infidelidade a Deus.
Reconciliai-vos com o Senhor e pedi perdão para serdes salvos. Eu quero ajudar-vos, mas depende de
vós aquilo que Eu faço. Confiai no Senhor e não andeis preocupados com o dia de amanhã. Deus cuida
de vós com carinho e nada vos faltará. Rezai. Quando vos abrirdes à oração descobrireis o grande
tesouro que há dentro de vós.
Mensagem nº 2.062 – 08/06/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, o Senhor é a vossa força e
proteção. Acreditai Nele e vereis que tudo será transformado. Peço-vos que tenhais confiança e que em
toda parte procureis testemunhar os Meus apelos. Enchei-vos de coragem e dizei a todos que este é o
tempo da graça. Não cruzeis os braços. Vós sois o povo do Senhor e Ele conta convosco. Eu quero
ajudar-vos, mas peço-vos que não fiqueis no pecado. Não quero forçar-vos. Sei que tendes liberdade,
mas como Mãe vos digo que o melhor é fazer a vontade de Deus. Rezai. Quando estais afastados da
oração, o demônio encontra espaço para tentar-vos e afastar-vos da graça de Deus. Buscai forças
na Palavra do Senhor e abri vossos corações àquilo que Eu vos anunciei ao longo destes anos. Avante.
Eu estou convosco.
Mensagem nº 2.070 – 25/06/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, toda agitação vem do demônio
que deseja destruir a vossa paz. Tranqüilizai-vos e confiai em Deus que é o vosso bem absoluto.
Sede corajosos e defensores das Minhas mensagens. Através delas desejo conduzir-vos pelo
caminho da paz e do amor. Eu sou a vossa Mãe e quero ver-vos felizes já aqui na Terra e mais tarde
Comigo no Céu. Rezai. A oração é o sustentáculo para a vossa caminhada espiritual. Avante com
alegria.
Mensagem nº 2.117 – 15/10/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, rezai muito. Rezai suplicando ao
Senhor força e coragem, pois haveis de sofrer muito por causa das Minhas mensagens. O inimigo
trama contra os Meus projetos, mas vós podeis vencê-lo pela força da oração. Não desanimeis
nunca, pois Deus está convosco. Quando tudo parecer perdido o Senhor se manifestará com Seu
Triunfo. Continuai a percorrer o caminho que vos apontei. Os Meus apelos vos conduzirão a uma grande
vitória. Não recueis. Vivei com alegria as Minhas mensagens e sereis transformados. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.123 - 29/10/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, permanecei firmes no caminho
que vos apontei, pois somente assim sereis capazes de conservar a vossa fé. Chegará o dia em que
muitos dos que são fervorosos na fé tornar-se-ão indiferentes. Rezai muito. Acreditai firmemente no
Evangelho do Meu Jesus e vivei com coragem Seus ensinamentos. O demônio penetrou na Igreja do
Meu Jesus levando grande número de consagrados ao caminho do erro e da apostasia. Aquilo
que vos predisse no passado está se realizando nos dias de hoje. Tereis ainda grandes
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tribulações e sereis perseguidos por causa da vossa fé. Não recueis. Quem está com o Senhor
jamais sentirá o peso da derrota. Acolhei os Meus apelos. O que vos digo deveis levar a sério. Avante
com alegria. Eu estou ao vosso lado.
Mensagem nº 2.216 – 03/06/2003: Queridos filhos, caminhais para um futuro de grandes tribulações.
Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé, pois somente assim sereis capazes de suportar os
sofrimentos que hão de vir. Satanás espalhou seus erros por toda parte e os Meus pobres filhos
caminham como cegos a guiar outros cegos. Tende cuidado. Não vos deixeis contaminar. Amai e
defendei a Verdade. Meu Filho Jesus é a Verdade absoluta e vós deveis anunciá-lo a todos. Sois o povo
do Senhor e não podeis ficar de braços cruzados. Rezai. A oração vos fortalecerá para a grande batalha
espiritual que tereis em breve. Avante sem medo. Eu estou ao vosso lado.
Mensagem nº 2.228 - 29.06.2003: Queridos filhos, peço-vos que sejais fiéis ao Meu Papa, pois tudo
aquilo que ele diz corresponde a verdade. Sabei que o prêmio para vossa fidelidade será a salvação.
Não permitais que o demônio vos engane com falsos ensinamentos. Sabei que a verdade é
mantida íntegra apenas na Igreja Católica. Peço-vos também que mantenhais acesa a chama do amor
que Deus vos concedeu. Não temais. O Senhor caminha ao vosso lado. Nenhum mal vos atingirá.
Alegrai-vos porque vossos nomes já estão gravados em Meu Imaculado Coração. Avante com alegria.
Mensagem nº 2.489 - 27.02.2005 – em Frei Paulo/SE: Queridos filhos, os homens sábios anunciarão
novas descobertas sobre a vida do Meu Filho Jesus. Tende cuidado. Não permitais que o demônio
vos engane. Não permitais que a vossa fé seja abalada. A verdade do Meu Jesus está no Evangelho.
Escutai aquilo que ensina o verdadeiro Magistério da Igreja do Meu Jesus. Acolhei os
ensinamentos do Papa. O demônio causará grande confusão, mas peço-vos que fiqueis com a
verdade. Uma árvore grande será cortada e seus maus frutos não mais se multiplicarão. A verdade
é mantida íntegra apenas na Igreja Católica. Cuidai da vossa vida espiritual e vivei alegremente os Meus
apelos. Não desanimeis. Eu estou convosco.
Mensagem nº 2.503 – 31/03/2005: Queridos filhos, sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por causa dos
vossos pecados. Peço-vos nesta noite que sejais fiéis ao Meu Filho Jesus e que em toda parte procureis
testemunhar a vossa fé. Rezai também pela Igreja do Meu Jesus. Por determinação de um homem
orgulhoso, buracos serão feitos, mas o que encontram é fruto de falsidade. O verdadeiro tesouro não
está enterrado. O demônio fará de tudo para afastar-vos da verdade, mas estais atentos. A verdade
do Meu Jesus está no Evangelho. Tende cuidado.
Mensagem nº 2.759 - 14/11/2006- em Angüera/BA: Queridos filhos, Meu Jesus confiou à Sua Igreja a
missão de transmitir Sua verdade a todos os homens, mas muitos consagrados recuaram e se afastaram
da luz do Senhor. A humanidade vive nas trevas do pecado e os Meus pobres filhos se perdem nas
trevas da cegueira espiritual. A ação do demônio levará muitos a perderem a verdadeira fé. Ainda
vereis horrores sobre a terra. A Igreja será perseguida. O Trono de Pedro cairá, mas por fim os
justos vencerão. Escutai os Meus apelos. Não vim do céu por brincadeira. A grande guerra religiosa
se levantará e os fiéis serão lançados fora. Amai a verdade e defendei-a. O Senhor está ao lado
dos Seus. Coragem.
Mensagem nº 2.825 - 17/04/2007- em Angüera/BA: Queridos filhos, confiai plenamente no poder de
Deus e sereis vitoriosos. Não vos esqueçais: não há vitória sem cruz. Dobrai vossos joelhos em oração.
Eis o tempo que Eu vos anunciei no passado. Tereis ainda grandes tribulações. A ação do demônio
levará muitos consagrados a abandonarem a verdade. Muitos dos Meus pobres filhos perderão a
fé. A humanidade viverá a angústia de um condenado e muitos carregarão pesada cruz. Vós que
estais a escutar-Me, não desanimeis. Eu estarei ao vosso lado. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós.
Coragem.
Mensagem nº 2.828 - 23/04/2007- em Angüera/BA: Queridos filhos, Rezai. A ação do demônio levará
muitos a negarem a fé. Um terrível plano será colocado em prática com o objetivo de destruir a
Igreja do Meu Jesus. Muitos irão recuar e o rei se sentirá sozinho. Confiai em Deus. Escutai os Meus
apelos e vivei voltados para o Senhor. Ele é a vossa força e vossa esperança. Eu sou a vossa Mãe
dolorosa e sei o que vem para vós. Rezai. Rezai. Rezai.
Mensagem nº 2.946 - 22/01/2008 – em Juazeiro do Norte/CE: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe
dolorosa e sofro por causa dos vossos sofrimentos. Conheço vossas necessidades e pedirei ao Meu
Jesus por vós. Dobrai vossos joelhos em oração em favor da humanidade. Os homens caminham como
cegos a guiar outros cegos e é chegado o momento do grande retorno. O demônio conseguirá
dominar pelo orgulho e pela inveja muitos consagrados e os fiéis serão privados dos
sacramentos. Eis os tempos em que Eu vos anunciei no passado. Sede corajosos e testemunhai em
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toda parte que sois de Cristo. Não quero forçar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Não fiqueis
no pecado. Arrependei-vos e voltai-vos depressa. O Senhor vos ama e vos espera.
Mensagem nº 2.952 - 05/02/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Uma ordem será dada por uma
Ordem. Falsidade existirá em sua promessa e o trono de Pedro será abalado. Viveis agora os
tempos das grandes confusões espirituais. Sede forte. Aproximai-vos do confessionário, da Eucaristia e
da palavra de Deus, pois somente assim encontrareis forças para as vossas vidas. Eu sou a vossa Mãe
e sei o que vos é necessário. Não recueis. Deus precisa de vós. Sede dóceis ao seu chamado. Amai,
defendei verdade e sereis vitoriosos.
Mensagem nº 2.956 - 12/02/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, o demônio perseguirá os
escolhidos de Deus e muitos cairão. Haverá grandes escândalos e muitos terão sua fé abalada.
Dias virão em que não haverá mais respeito aos ministros do Senhor e o desprezo a casa de Deus
será maior que em vossos dias. Vim do céu para encorajar-vos. Mesmo diante dos problemas, muitas
vezes, sem respostas, não desanimeis. Como já disse no passado, por fim a vitória será do Senhor.
Rezai apenas.
Mensagem nº 2.972 - 18/03/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, eis o tempo da grande batalha
espiritual. O demônio está furioso e quer destruir a espiritualidade dos Meus pobres filhos. Agora
vereis grandes ataques do demônio contra a Igreja do Meu Jesus. Muitos Santuários dedicados a
Mim serão destruídos. Dobrai vossos joelhos em oração. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para
proteger-vos. Não vos atemorizeis. Aconteça o que acontecer não percais a vossa fé. As Minhas
imagens serão retiradas de muitos lugares. Tende coragem. Deus está convosco. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.973 - 20/03/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração
em favor da Igreja do Meu Jesus. Sabei que de agora em diante haverá mais desprezo aos
sacramentos e os ministros de Deus serão desprezados e perseguidos. O demônio conseguirá
destruir muitas ordens sagradas com escândalos que abalarão a fé de muitos homens e
mulheres. Haverá uma rebelião declarada contra os verdadeiros ensinamentos da Igreja e o
sucessor de Pedro carregará pesada cruz. Atacarão com grande fúria o sacramento da Eucaristia,
levando muitos a perderem a fé na presença real do Meu Jesus. A Igreja perderá seu brilho em
muitos lugares e muitos andarão como cegos a guiar outros cegos. O que vos digo deve ser levado
a sério. A Igreja do Meu Jesus caminha para um futuro de grandes provações e poucos
consagrados permanecerão firmes na verdade. Rezai. Rezai. Rezai. O Senhor vencerá. Escutai-O.
Mensagem nº 2.999 - 20/05/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu
para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Peço-vos que não vos afasteis do caminho da oração. Quando
estais afastados, vos tornais alvo do inimigo. Sede somente do Senhor. Nos momentos de fraqueza
chamai por Jesus. Ele é o vosso Tudo. Ele é a vossa fortaleza e Salvação. Entregai-vos a Ele com inteira
confiança e sereis fortes nas tentações. A humanidade vive no abismo do pecado. O demônio
conseguiu escravizar muitos dos Meus pobres filhos, levando-os a uma triste cegueira espiritual.
Eu vim do céu para resgatar-vos. Abri vossos corações e, com humildade, acolhei os Meus apelos.
Quando viveis os Meus apelos, vós estais paralisando os planos do demônio. A fera do mar avançará e
causará grande destruição no palácio. As portas se abrirão para lobos com pele de cordeiro. Rezai pela
Igreja do Meu Jesus. A ação do inimigo será grande e causará grande confusão espiritual. Avante
Comigo e sereis vitoriosos.
Mensagem nº 3.014 - 24/06/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a revolta de muitos consagrados
causará grande sofrimento para a Igreja. Uma chaga se abrirá no coração da Igreja por causa do grande
cisma. A ação do demônio levará muitos consagrados a se afastarem da verdade. Rezai pela Igreja.
Sede fiéis. Não vos afasteis do caminho que Eu vos apontei ao longo destes anos. Sede dóceis. Eu
pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.029 - 19/07/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, as vossas dúvidas e incertezas
são interferências do Meu adversário. Tende cuidado. Afastai-vos do pecado e voltai-vos ao Senhor
que vos ama e vos espera de braços abertos. Esforçai-vos para vos converterdes. O vosso tempo é curto
e já não podeis viver longe da graça de Deus. Eu sou a vossa Mãe e quero o vosso bem espiritual. Vim
do céu para conduzir-vos Àquele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Não recueis. Sede fortes e
firmes na fé. Defendei a vossa Igreja. Chegará para Ela o momento de Sua maior provação. A revolta de
muitos consagrados abalará o trono de Pedro. As provas serão frutos de falsidade. Ficai com a verdade.
Não vos afasteis dos ensinamentos do papa. Coragem. Vós não estais sozinhos. Deus caminha
convosco. Avante.
Mensagem nº 3.049 - 04/09/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a ação do demônio levará
muitos teólogos a negarem grandes dogmas da Igreja. Causarão divisões na casa de Deus e o
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sofrimento será grande para os homens e mulheres de fé. Peço-vos que não vos afasteis da
verdade. Escutai o verdadeiro Magistério da Igreja. Caminhai pelo caminho que Eu vos apontei. Se
permanecerdes firmes, nada vos afastará da verdade. Eu sou a vossa Mãe e vos chama à conversão
sincera e perfeita. Não cruzeis os braços. Avante. Não recueis.
Mensagem nº 3.056 - 20/09/2008- em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe. Convido-vos
a assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristãos e a viverdes com coragem os Meus apelos. Não vim
do céu por brincadeira. Dizei a todos que este é o tempo oportuno para vos reconciliardes com Deus.
Não vivais afastados do Senhor. Buscai-O sempre na Eucaristia e sereis grandes na fé. Confiai em
Jesus. Somente Ele é o Salvador do mundo e fora d’Ele não há salvação. Entregai-vos a Ele que vê o
oculto e vos conhece pelo nome. Enchei-vos de amor e bondade. No coração dos que amam o Senhor
não deve haver espaço para o ódio. Sede somente do Senhor. A humanidade caminha para o abismo da
destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Rezai. Rezai também e sobretudo pela
Igreja. Chegará o dia em que serão poucos os pastores fiéis. A ação do demônio levará muitos
consagrados a abandonarem sua vocação. O sagrado terá pouco valor e a verdade estará
presente em poucos corações. Permanecei firmes no caminho que vos apontei. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.075 - 28/10/2008 – em Brasília/DF: Queridos filhos, Deus está no controle de tudo.
Mesmo diante das provações, não desanimeis. Eu sou a vossa Mãe e quero ajudar-vos. Sede fiéis.
Aproximai-vos do Senhor, pois Ele vos ama e vos chama. Viveis no tempo pior que no tempo do dilúvio.
A humanidade caminha cega espiritualmente e é chegado o momento do grande retorno. Sabei que um
doloroso acontecimento se dará nesta terra. Causará grande sofrimento aos homens mulheres de
fé. A Igreja do Meu Jesus muito perderá. Não recueis. Aconteça o que acontecer não vos afasteis da
verdade. Meu Jesus está ao vosso lado. O demônio deseja afastar-vos da verdade. Envolverá muitos
consagrados em escândalos, mas vós podeis vencê-lo pela força da oração. Por fim a vitória será
do Senhor. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante.
Mensagem nº 3.088 - 29/11/2008- em Angüera/BA: Queridos filhos, fazei sempre a vontade do Senhor
e em tudo sede como Jesus. Sabei todos vós que Deus tem pressa e este é o tempo oportuno para a
vossa conversão. Não fiqueis estacionados. Buscai Aquele que vos ama e vos espera de braços abertos.
Não quero forçar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. A humanidade distanciou-se do Criador e
caminha para um grande abismo. Voltai-vos depressa. Eu sou a vossa Mãe e sou incansável. Chamovos mesmo quando estais afastados. Abri vossos corações ao Meu chamado. Aquilo que Eu vos
anunciei no passado vai realizar-se. Dobrai vossos joelhos em oração. A Igreja do Meu Jesus será
abalada por grandes escândalos na Terra de Santa Cruz. A discórdia entre dois irmãos causará
grande sofrimento à Igreja. O demônio deseja destruir os planos de Deus, mas vós podeis vencêlo na oração, na entrega e na vivência do Evangelho. Nas vossas fraquezas, chamai por Jesus. Ele
está ao vosso lado. Coragem. Não recueis. Não desanimeis.
Mensagem nº 3.093 - 09/12/2008- em Angüera/BA: Queridos filhos, entregai-vos com docilidade nas
mãos do Senhor. Buscai-O sempre para serdes grandes na fé. A humanidade precisa do vosso corajoso
testemunho. Não fiqueis estacionados no pecado. Eis o tempo oportuno para vos converterdes. Eu sou a
vossa Mãe e sei o que vos espera. Sofro por causa dos vossos sofrimentos. Sede fiéis aos Meus apelos.
Acolhei o Evangelho do Meu Jesus para serdes salvos. A fumaça de satanás se espalhou por toda
parte e os Meus pobres filhos se tornaram cegos espiritualmente. Poucos serão aqueles que
permanecerão fiéis a Deus. Rezai. Rezai. Rezai. A Igreja do Meu Jesus beberá o cálice amargo da dor.
O trono de Pedro será abalado e a confusão estará presente em toda parte. Pela graça Misericordiosa do
Senhor, um homem contribuirá para o regresso dos Meus pobres filhos afastados e a verdade reinará na
casa de Deus. Chegará o dia em que no trono de Pedro estará sentado aquele que mudará para sempre
os rumos da Igreja. Não vos afasteis da verdade.
Mensagem nº 3.094 - 13/12/2008 - em Angüera/BA: Queridos filhos, Deus tem pressa e vós não podeis
viver afastados da Sua graça. Abri vossos corações ao seu chamado e sereis grandes na fé. Dai o
melhor de vós na missão que vos foi confiada. Não desanimeis. Não recueis. Quem está com o Senhor
jamais sentirá o peso da derrota. Sede fiéis ao Evangelho. Deixai que as palavras do Meu Jesus
transformem vossas vidas. Sede dóceis. Rezai. Somente rezando sereis capazes de suportar o peso das
provações que hão de vir. A grande apostasia atingirá a Igreja na terra de Santa Cruz e o demônio
causará grande cegueira espiritual em muitos consagrados. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo
que vos espera. Não fiqueis de braços cruzados. Eu preciso de vós. Avante.
Mensagem nº 3.095 - 16/12/2008 - em Angüera/BA: Queridos filhos, abri vossos corações ao amor de
Deus. Deixai que Sua graça Misericordiosa penetre vossas vidas e vos transforme. Deus precisa de
homens e mulheres de coragem para que a todos transmitam Sua mensagem de Salvação. Peço-vos
que façais o bem a todos. Enchei-vos de amor, pois o amor sobrenatural é a maior riqueza que o Senhor
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vos oferece. Eu sou a vossa Mãe e conheço vossas necessidades. Não desanimeis. Quando sentirdes o
peso das vossas dificuldades, chamai por Jesus. Ele é o vosso Tudo e sem Ele nada sois e nada podeis
fazer. A humanidade precisa de paz e vós podeis alcançá-la por meio da oração sincera e perfeita. Dizei
a todos que este é o tempo da graça. Chegará o dia em que muitos hão de arrepender-se da vida
transcorrida sem Deus, mas será tarde. A fumaça negra do demônio causará grande cegueira
espiritual em muitos consagrados e a Igreja do Meu Jesus estará dividida. Os fiéis se perderão
sem rumo em meio a grande confusão espiritual que se espalhará pelo mundo. Ficai com o Senhor.
Amai a verdade e escutai os Meus apelos.
Mensagem nº 3.129 - 03/03/2009: Queridos filhos, continuai a rezar pela Igreja. A ação do demônio
causará grandes danos espirituais aos Meus pobres filhos. Haverá grande profanação e o trono
de Pedro será abalado. Sede fortes na fé. Não recueis. Confiai em Jesus. Depois de toda perseguição,
virá a vitória do Senhor. Eu sou a vossa Mãe. Abri vossos corações ao Meu chamado e levai a todos os
Meus apelos. Coragem. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante.
Mensagem nº 3.135 - 17/03/2009: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para chamar-vos à
conversão. Peço-vos que em tudo façais a vontade do Senhor. Ele é o vosso único bem absoluto e vos
ama. Sede dóceis ao Seu chamado. Dobrai vossos joelhos em oração. A ação do demônio causará
grande confusão espiritual na casa de Deus. Chegará o dia em que o Urso feroz se unirá ao Leão
devorador. A fúria dos animais cairá sobre a Igreja e os Meus filhos consagrados carregarão
pesada cruz. Sofro por aquilo que vos espera. Escutai-Me. Não fiqueis de braços cruzados. Deus tem
pressa. Avante pelo caminho que vos apontei.
Mensagem nº 3.139 - 24/03/2009: Queridos filhos, não vos afasteis da verdade. Aconteça o que
acontecer, permanecei firmes na fé. Dias difíceis virão para os homens e mulheres de fé. A fumaça
do demônio se espalhará por toda parte e os homens se contaminarão com as falsas doutrinas.
Abandonarão o Evangelho e abraçarão falsas ideologias. Não vos esqueçais: a verdade é mantida
íntegra apenas na Igreja Católica. Se desejais permanecer no caminho da salvação, permanecei
firmes no caminho que vos apontei ao longo destes anos. Escutai o verdadeiro Magistério da Igreja e
afastai-vos das enganações do demônio. Eu sou a vossa Mãe. Deus enviou-Me para apontar-vos o
caminho da salvação. Sede corajosos. Antes e acima de tudo, amai a verdade e permanecei nela.
Mensagem nº 3.202 - 18/08/2009: Queridos filhos, confiai plenamente em Jesus, pois somente Ele é a
certeza da vossa vitória. Ele é o vosso Deus para sempre e fora d’Ele jamais o homem poderá ser salvo.
Peço-vos que continueis a rezar. Rezai pela Igreja. Muitos consagrados serão contaminados.
Negarão os dogmas e se afastarão da verdade. Surgirá um homem, aparentemente cheio de
virtudes, mas na verdade será um enviado do demônio. Enganará a muitos com sua doutrina, mas
encontrará uma grande barreira na força e fidelidade dos Meus devotos e escolhidos. Peço-vos
que mantenhais acesa a chama da vossa fé. Quem permanecer fiel será salvo.
Mensagem nº 3.321- 18/05/2010 - em Campo do Brito/SE: Queridos filhos, estai atentos. Dobrai vossos
joelhos em oração para não serdes enganados. O demônio deseja causar confusão na Igreja em
vossa nação e continuará semeando discórdia entre os filhos de Deus, enganando com
escândalos, falsos sinais e falsas aparições. Grande será o número dos Meus pobres filhos que
serão vítimas das armadilhas do demônio. Convertei-vos e vivei o Evangelho do Meu Jesus. Ficai com
a Igreja. Buscai a vossa conversão por meio da verdadeira doutrina da Igreja. Eis o tempo das grandes
confusões espirituais. Não vos afasteis da verdade. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para anunciar-vos
a verdade. Somente a verdade do Meu Jesus vos santificará e vos dará forças para permanecerdes
firmes na verdade. O demônio continuará a fazer falsos sinais em vosso Brasil, com falsos
estigmas e lacrimações em imagens. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por causa daqueles
que se entregaram ao demônio e causaram confusão entre os Meus pobres filhos. Deus vai cobrar
daqueles que enganaram e contribuíram para o afastamento de muitos dos Meus pobres filhos do
caminho da verdade. Rezai. Rezai. Rezai. Neste momento faço cair do céu sobre vós uma
extraordinária chuva de graças. Avante.
Mensagem nº 3.326- 01/06/2010 - em Porto da Folha/SE: Queridos filhos, estai atentos para não
serdes enganados. Acreditai firmemente no Evangelho do Meu Jesus para serdes salvos. Eis o tempo
das grandes confusões espirituais. Afastai-vos dos falsos sinais e dos falsos milagres. O demônio
conseguiu enganar muitos dos Meus pobres filhos na Terra de Santa Cruz. Muitos foram
enganados por meio de falsos estigmas e falsos sinais. Afastai-vos definitivamente de toda
mentira e enganação. Voltai-vos à verdade para serdes salvos. Chegará o dia em que, por uma
permissão de Deus, acontecerá um grande milagre em vosso Brasil. Acontecerá com um sacerdote e
será motivo de conversão para muitos homens e mulheres afastados. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu
para conduzir-vos à verdade. Deus tem pressa. Não fiqueis de braços cruzados. O que tendes a fazer
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não deixeis para o amanhã. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Dobrai
vossos joelhos em oração e Deus vos salvará. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Sofro
por aquilo que vos espera. Afastai-vos do pecado e dizei o vosso sim a Deus. Coragem. Eu pedirei ao
Meu Filho Jesus por vós. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.327- 03/06/2010: Queridos filhos, vivei voltados para o Senhor. Buscai-O sempre na
Eucaristia, pois somente Ele é o vosso Bem Absoluto e vos conhece pelo nome. Sois do Senhor e
somente a Ele deveis servir com amor e fidelidade. Não sois do mundo. Vós estais no mundo, mas a
vossa vida pertence ao Senhor. Ele vos criou à Sua Imagem e Semelhança e espera o vosso sim
corajoso ao Seu chamado. A humanidade caminha para o abismo da destruição que os homens
prepararam por suas próprias mãos. O desprezo pelo sagrado crescerá cada dia mais. Os homens
rejeitarão o que é de Deus e abraçarão falsas doutrinas e falsas ideologias. O demônio causará
grande confusão na Igreja. Ainda vereis horrores. Muitos perderão a fé e se afastarão da
verdadeira doutrina. Os falsos profetas semearão discórdia e confusão. O demônio enganará com
falsos sinais e prodígios. O Brasil será alvo de grandes ataques do demônio. Afastai-vos de toda
mentira e enganação do demônio. Ficai com a verdade do Meu Filho Jesus. Estai atentos. Escutai-Me
para não serdes enganados. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para reclamar o que é de Deus. Amai e
defendei a verdade.
Mensagem nº 3.329- 08/06/2010: Queridos filhos, Eu estou muito perto de vós embora não Me vejais.
Abri vossos corações, pois somente assim podeis sentir a Minha presença em vossas vidas. Eu vos amo
como sois e peço-vos que façais a vontade do Meu Filho Jesus. Voltai-vos a Ele por meio dos
sacramentos da confissão e da Eucaristia. Não permitais que o demônio vos afaste do caminho da
verdade. O demônio continuará criando falsos sinais. Tende cuidado com as armadilhas do
demônio. Deus vos dará grandes sinais e estes não serão apenas para chamar a vossa atenção,
mas para mudar vossas vidas. Os falsos sinais atraem multidões, mas não convertem. Estai
atentos. Deus quer falar-vos. Abri vossos corações e escutai Sua voz. Sois chamados a ser em tudo
semelhantes ao Meu Filho Jesus. Dobrai vossos joelhos em oração. Eu preciso de vós. O que tendes a
fazer não deixeis para o amanhã. Avante sem medo. Chegará o dia em que um fato grandioso se dará
em uma casa religiosa das irmãs carmelitas. Diante de um Bispo e três sacerdotes uma imagem chorará.
Será o primeiro e único milagre ocorrido em vosso Brasil. O fenômeno repetirá treze vezes e será motivo
de conversão para muitos filhos afastados. Ficai atentos. Os sinais de Deus não podem ser desprezados.
Eu vim do céu para anunciar-vos a verdade. Afastai-vos de toda mentira e enganação e voltai-vos ao
Senhor que vos ama e vos perdoa.
Mensagem nº 3.330 - 11/06/2010: Queridos filhos, vós sois do Senhor. Não permitais que a chama da fé
se apague dentro de vós. Confiai no Senhor. Ele está ao vosso lado e tem Seu Olhar Misericordioso
sobre vós. Tende cuidado para não serdes enganados. Tempos difíceis ainda virão. Haverá grande
confusão espiritual em toda parte. O demônio fará sinais e prodígios extraordinários que
enganarão a muitos. Os falsos profetas se multiplicarão cada vez mais e os homens ficarão
confusos. Vosso Brasil será vítima de grandes confusões espirituais. O demônio deseja destruir o
que há de mais precioso dentro de vós. Estai atentos. Há tanto tempo estou convosco, mas o
Senhor permitiu que somente agora fossem reveladas estas coisas. O joio semeado pelo demônio
em vosso Brasil será arrancado e os falsos profetas cairão por terra. Sede honestos em vossos
atos. Amai e defendei a verdade. Repito o que já vos disse muitas vezes: amai e defendei a verdade.
Voltai-vos Àquele que é o vosso Tudo e vos conhece pelo nome. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para
defender aquilo que é do Meu Senhor. A máscara do demônio cairá.
Mensagem nº 3.331- 12/06/2010: Queridos filhos, voltai-vos a Jesus. Ele é a verdade absoluta do Pai e
sem Ele não podeis encontrar a vossa salvação. Ele é o vosso Redentor e vos espera de braços abertos.
Confiai em Seu amor Misericordioso e entregai a Ele a vossa própria existência. Afastai-vos de toda
maldade e sede homens e mulheres de fé. A humanidade precisa do vosso sincero e corajoso
testemunho. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou. Tende cuidado. Não vos deixeis
enganar. O demônio agirá com grande fúria contra os planos de Deus. Causará confusão e
semeará discórdia na Igreja do Meu Jesus. Convertei-vos na verdade do Meu Jesus e nos
ensinamentos da Igreja. Só há sincera e verdadeira conversão na verdade ensinada por Meu Filho Jesus.
O inimigo de Deus continuará agindo e atraindo multidões. Usará a verdade para enganar e
muitos fervorosos na fé cairão e se tornarão indiferentes. Não permitais que o demônio vos
engane. Dias de sofrimentos se aproximam para os Meus pobres filhos. O terror se espalhará e os
Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Dobrai vossos joelhos em oração. Andai sempre na
verdade, pois sois do Senhor e somente a Ele deveis servir e seguir. Avante pelo caminho que vos
apontei.
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Mensagem nº 3.338 - 29/06/2010: Queridos filhos, amai e defendei a verdade. Acolhei com alegria e
coragem o Evangelho do Meu Filho Jesus para serdes salvos. Não vos afasteis do caminho que vos
apontei. Não quer obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Dobrai vossos joelhos em oração
pela Igreja. Ainda tereis grandes provações. A Igreja do Meu Jesus experimentará o peso das tribulações
e chegará para Ela o calvário. Haverá grande perseguição à Igreja. Os dogmas serão desprezados e os
homens e mulheres de fé serão perseguidos. Muitos consagrados serão perseguidos e mortos, leis serão
criadas e a Igreja encontrará barreiras para anunciar a verdade. Sofro por aquilo que vem pra vós. Sede
fortes e firmes na fé. Eu sou a vossa Mãe e estarei sempre perto de vós. Aconteça o que acontecer, não
permitais que o demônio vença. Sois do Senhor. N’Ele está a vossa vitória. Avante. Um escândalo
abalará o mundo. A máscara do demônio cairá. O que foi anunciado como verdade é fruto de
falsidade. Rezai. O demônio deseja destruir os Meus planos. Escutai-Me.

PURGATÓRIO
“Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para
que não suceda que te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao seu ministro e sejas posto em
prisão. Em verdade te digo: dali não sairás antes de teres pago o último centavo.” (Mt . 5, 25-26)
Mensagem nº 2.125 - 02/11/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, peço-vos que estejais atentos,
pois não sois conhecedores do amanhã. Não temais. Confiai no Senhor e esperai Nele com imensa
alegria. Aquilo que o Senhor preparou para os Seus fiéis os olhos humanos jamais viram e nenhum
homem experimentou nesta vida. Cuidai da vossa alma na certeza de que um dia ela estará nas Mãos do
Senhor. Não fiqueis estacionados no pecado. Voltai-vos Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida.
Peço-vos também que intensifiqueis vossas orações em favor das almas do purgatório. Muitas
almas se encontram no purgatório porque não há quem reze por elas. Como já disse no passado,
as vossas orações contribuirão para a salvação das almas. Não cruzeis os braços.
Mensagem nº 2.439 - 02.11.2004: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração em favor da paz do
mundo e da conversão dos pecadores. Rezai também pelas almas do purgatório para que sejam
livres e alcancem a felicidade eterna no céu. Desejo que vivais alegremente os Meus apelos, pois
somente assim podeis contribuir para a grande vitória de Deus com o Triunfo do Meu Imaculado
Coração. Não cruzeis os braços. Eu preciso de vós. Avante.

PURIFICAÇÃO NA TERRA
“Porque a vós vos é dado não somente crer em Cristo, mas ainda por ele sofrer.” (Fl. 1, 29)
Mensagem nº 3108 – 13/01/2009 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a humanidade carregará a cruz
do sofrimento e os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Nas grandes tribulações, nações
inteiras desaparecerão e os lugares desertos se tornarão refúgios para os homens. O Senhor dará
o grande aviso. Caminhai na certeza de que vós não estais sozinhos. Dobrai vossos joelhos em oração.
Na oração está a vossa força e vossa vitória. Coragem.
Mensagem nº 3.186 – 07/2009 – em General Salgado/SP: Queridos filhos, a humanidade está enferma
e precisa ser curada. Não fiqueis de braços cruzados. Deus tem pressa. Dai o melhor de vós na missão
que o Senhor vos confiou. Não recueis. Eis o tempo das grandes confusões espirituais. Dobrai vossos
joelhos em oração. Somente rezando podeis encontrar forças para a vossa caminhada na fé. Ainda
tereis grandes provações. Chegará o dia em que a terra será envolvida em densas trevas. Os
homens gritarão por socorro e não saberão para onde ir. Será um tempo doloroso para os Meus
pobres filhos. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para abençoar-vos e socorrer-vos. Não vos afasteis do
Senhor. Vivei com alegria o Evangelho do Meu Jesus. Buscai forças em Suas palavras e alimentai-vos da
Eucaristia. Sem Deus não há vitória. Voltai-vos depressa. O Senhor vos ama e vos espera.
Mensagem nº 3.198 - 08/08/2009: Queridos filhos, sofro por aquilo que vem para vós. Haverá grandes
tribulações sobre a terra e os homens não suportarão o peso dos sofrimentos. Muitos pedirão a
morte, mas deverão passar pela grande prova da purificação. Neste tempo, os justos receberão a
proteção dos anjos do Senhor e nenhum mal os atingirá. Aqueles que se consagram a Mim
experimentarão uma alegria sem fim. Estes hão de contemplar aquilo que os olhos humanos
jamais viram. Não recueis. Permanecei no caminho da verdade. Meu Senhor está convosco e não vos
deixará sozinhos. Rezai. A força da oração vos fortalecerá e vos fará compreender os desígnios de Deus.
Vós sois importantes para a realização dos Meus planos. Abri vossos corações e levai a todos os Meus
apelos. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Coragem. Nada está perdido. A vitória será do Senhor.
Mensagem nº 3.225 - 10/10/2009: Queridos filhos, coragem. Eu vos amo e não vos abandonarei. No dia
da grande tribulação os Meus devotos serão amparados e protegidos. A dor será grande para a
humanidade. Muitos desejarão a morte, mas deverão passar pela tribulação. A humanidade será
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purificada pelo sofrimento e Deus será o vencedor. Vós sois os eleitos de Deus. Rezai. Buscai
forças na Eucaristia e vivei corajosamente os Meus apelos. Se vos converterdes sereis vitoriosos.
Não fiqueis estacionados. Caminhai ao encontro do Meu Jesus. Ele é o vosso Caminho, Verdade e Vida.
Somente n’Ele está a vossa esperança. Não recueis.
Mensagem nº 3.279 - 13/02/2010: Queridos filhos, confiai no Senhor. Ele enxugará vossas lágrimas e
vereis a transformação da terra. Alegrai-vos, pois vossos nomes já estão inscritos no céu. O calvário da
humanidade começará em uma sexta-feira, mas a vitória de Deus virá em seguida e vós sereis
conduzidos ao grande dia da vitória. Aquilo que o Senhor reservou para os Seus eleitos, os olhos
humanos jamais viram. Coragem. Não vos afasteis da oração. É preciso que tudo isso aconteça (os
acontecimentos atuais), mas por fim virá o Triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração.
Encorajai-vos e testemunhai a todos aos Meus apelos. Eu preciso muito de vós. Permanecei firmes no
caminho que vos apontei. Confiai plenamente em Minha maternal proteção. Eu não vos deixarei
sozinhos. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.416 – 21/12/2010 - em Macaé/RJ: Queridos filhos, coragem. Deus está ao vosso lado e
quer salvar-vos. Abri vossos corações ao Seu chamado e testemunhai em toda parte o Seu amor. Vós
sois importantes para a realização dos Meus planos. Dai o melhor de vós na missão que Eu vos confiei.
Não cruzeis os braços. Vivei com alegria as Minhas mensagens e dizei a todos que este é o tempo da
graça. Não recueis ante vossas dificuldades. Com a graça do Meu Filho Jesus vós podeis vencer todos
os obstáculos. Meu Jesus vos ama e vos espera. Sede dóceis. Eu quero ver-vos felizes já aqui na terra e
mais tarde Comigo no céu. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Voltai-vos depressa. Em
meio a uma grande alegria virá dor para os Meus pobres filhos. Sofro por aquilo que vem para vós.
Buscai forças em Deus e sereis vitoriosos. Avante sem medo. A vossa vitória está no Senhor. Amai-O e
sereis grandes na fé.

RECOMPENSA DOS JUSTOS
“Então o Rei dirá aos que estão à direta: vinde, benditos de Meu Pai, tomai posse do Reino que
vos está preparado desde a criação do mundo.” (Mt. 25, 34)
Mensagem nº 1.948 – 15/09/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: sou a Mãe de Deus Filho e vossa
Mãe. Convido-vos hoje à conversão sincera que só é possível aos que se abrem ao Deus da Salvação e
da Paz. Afastai-vos definitivamente de toda enganação e de toda sedução e voltai-vos Àquele que é o
vosso único Senhor. Sofro por causa da maldade de muitos dos meus pobres filhos. O demônio
conseguiu enganar a muitos com falsos sinais e falsos ensinamentos. Vim do céu para dizer-vos que
ameis a verdade e que em toda parte procureis testemunhar o Evangelho do Meu Jesus. Estais atentos
para não serdes enganados. Rezai muito e vereis novos céus e nova terra. Tudo é possível se
acreditardes em Deus.
Mensagem nº 3.031 - 23/07/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, muitas ovelhas caminharão
cegas por falta de pastores que as conduzam por caminhos seguros. Muitos fervorosos na fé
beberão o cálice amargo do sofrimento na grande e dolorosa perseguição à Igreja. Na grande
perseguição muitos irão recuar e abandonarão a fé. Para os justos que permanecerem firmes até
o fim, o Senhor prepara a grandiosa recompensa. Dizei a todos que Deus tem pressa. Levai a sério
os Meus apelos, pois somente assim podeis contribuir para o triunfo definitivo do Meu Imaculado
Coração. Coragem. Eu estou ao vosso lado.
Mensagem nº 3.122 - 14/02/2009: Queridos filhos, sois do Senhor e Ele vos ama. Peço-vos que sejais
bons uns para com os outros. Não vivais afastados do Senhor. Acolhei com coragem e alegria os Meus
apelos, pois desejo conduzir-vos Àquele que é o vosso Único Caminho, Verdade e Vida. A humanidade
afastou-se da paz e abraçou o ódio. Eis o tempo do grande retorno. Acolhei a paz e o amor. Não vos
esqueçais: a paz se constrói com a paz. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para ajudar-vos. Sede dóceis
ao Meu chamado. O que tendes a fazer, fazei agora. Sabei que o vosso tempo é curto. Não cruzeis os
braços. Tendes ainda um longo caminho de sofrimento e dor. A terra passará por grandes
transformações. Depois da grande tribulação, o Senhor se manifestará e os justos receberão sua
recompensa.
Mensagem nº 3.215 - 18/09/2009: Queridos filhos, enchei-vos do amor de Deus, pois somente assim
sereis capazes de aceitar os Meus apelos. Confiai plenamente no Senhor e jamais sereis enganados. A
vossa força está n’Aquele que é o vosso único Caminho, Verdade e Vida. Aconteça o que acontecer, não
vos afasteis do caminho que vos apontei. Estai atentos. Dias difíceis virão para vós. Sereis provados
com grandes dificuldades, mas esperai no Senhor. Meu Jesus jamais vos abandonará. Ele será o
vosso conforto nos momentos difíceis. Encontrareis uma grande batalha espiritual em vosso
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caminho. A Igreja enfrentará grandes tempestades e muito perderá. Rezai. A vitória dos justos
está nas mãos do Senhor. Avante.
Mensagem nº 3.217 - 22/09/2009: Queridos filhos, a humanidade viverá momentos difíceis, mas do
Senhor virá o socorro para os justos. A terra será sacudida e muitos lugares deixarão de existir.
Quero dizer que o Senhor não vos deixará sozinhos. Sede fiéis. Acreditai firmemente no poder de Deus e
nenhum mal virá contra vós. Dias de alegria virão para os eleitos do Senhor. No triunfo final, os
Meus escolhidos experimentarão uma alegria sem fim. Voltai-vos Àquele que vos ama e vos espera
de braços abertos. Sede firmes na oração, pois somente assim podeis contribuir para a transformação da
humanidade. Coragem.
Mensagem nº 3.223 - 06/10/2009: Queridos filhos, dias difíceis virão e os Meus pobres filhos
experimentarão pesada cruz. Continentes desaparecerão e os homens contemplarão coisas que
hoje não são visíveis aos olhos humanos. Serão tempos dolorosos para vós. Rezai. Não podeis
suportar o peso da cruz se viverdes afastados da oração. Buscai forças na Palavra de Deus e na
Eucaristia. Se vos converterdes sereis vitoriosos. Não recueis. Permanecei firmes no caminho que vos
apontei. Coragem. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Depois da grande tribulação a humanidade será
purificada e os justos viverão em paz. Avante sem medo.

REFÚGIO
”Os que então se acharem na Judéia fujam para os montes; os que estiverem dentro da cidade
retirem-se; os que estiverem nos campos não entrem na cidade.” (Lc. 21, 21)
Mensagem nº 2.739 - 29/09/2006 - em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu vos amo. Permanecei no
caminho que vos indiquei ao longo destes anos. Não vos esqueçais: a quem muito foi dado, muito será
cobrado. Os homens precisam acolher a mensagem de salvação que Meu Jesus vos deixou. Não cruzeis
os braços. Deus precisa muito de vós. Deus enviou-Me aqui para falar-vos e chamar-vos à conversão.
Sabei que este lugar será um refúgio grandioso para muitos fiéis. Deus realizará aqui grandiosos
prodígios. Tenho ainda nobres coisas para realizar aqui. Confiai no Senhor. Ele vos conhece pelo
nome e sabe o que vossa é necessário. Avante sem medo. Os homens tentarão apagar a chama, mas
não conseguirão. Os planos do Senhor jamais serão destruídos. Agradeço por estardes aqui. Pedirei ao
Meu Jesus por vós. Coragem.
Mensagem nº 3.108 – 13/01/2009 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a humanidade carregará a cruz
do sofrimento e os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Nas grandes tribulações, nações
inteiras desaparecerão e os lugares desertos se tornarão refúgios para os homens. O Senhor dará
o grande aviso. Caminhai na certeza de que vós não estais sozinhos. Dobrai vossos joelhos em oração.
Na oração está a vossa força e vossa vitória. Coragem.

TESOUROS
“Então, o Todo-Poderoso será o teu tesouro, e a tua prata acumulada.” (Jó. 22, 25)
Mensagem nº 1.838 - 01/01/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Chegaram os tempos por Mim
preditos. Eis que agora hão de realizar-se tudo aquilo que vos foi anunciado no passado. Peço-vos que
façais orações e penitências em favor da Igreja do Meu Jesus. Peço-vos que sejais firmes na vossa fé e
não vos afasteis do Senhor por nenhum motivo. Sois o povo escolhido para testemunhardes as
maravilhas de Deus. Não vos preocupeis, pois Eu estou ao vosso lado. Eu preciso da vossa coragem e
da vossa fé. Não recueis. Rezai. Quando vos peço para rezardes, deveis entender que se trata de uma
necessidade urgente. A humanidade precisa de paz, mas é preciso que os homens rezem. Sereis
perseguidos por causa da vossa fé, mas não recueis. Sede perseverantes. Quando sentirdes o peso das
dificuldades, chamai por Jesus. Ele é o vosso tudo e sem Ele nada podeis fazer. Neste ano muitos hão
de chorar porque um grande tesouro será tirado do meio de vós. Sedes firmes. Rezai. Não vos
afasteis da oração. Os que estiverem com o Senhor jamais serão confundidos. Avante sem medo.
Mensagem nº 1.848 - 26/01/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Avante na fé, pois somente pela fé
sereis capazes de acolherdes os meus suplicantes apelos; somente pela fé sereis capazes de viverdes
voltados para o Paraíso, para o qual unicamente fostes criados. Valorizai o grande dom que recebestes
de Deus. Quem tem fé possui um grande tesouro. A humanidade trilha pelo caminho da apostasia e da
falta de Deus. Sede corajosos e dai testemunho de que sois unicamente de Cristo. Dizei a todos que
somente em Jesus a humanidade encontrará a paz e a salvação. Rezai. Se tiverdes fé, sereis
transformados pelos efeitos da oração. Não recueis. Coragem.
Mensagem nº 1.901 - 29/05/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: segui-Me pelo caminho do amor.
Amai sempre e fazei frutificar em vós o tesouro da fé cristã que vos foi dado no Batismo. Sois
propriedade do Senhor e somente a Ele deveis servir com fidelidade. Se viverdes os meus apelos,
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recebereis imensas graças do Meu Senhor. Esforçai-vos para serdes fiéis ao Meu Jesus. Abandonai o
pecado e voltai-vos àquele que é o único Salvador das vossas almas. Rezai. Nunca vos afasteis da
oração. Quando rezais, vos tornais grandes aos olhos de Deus. Durante o vosso dia, dedicai algum
tempo somente a oração. Se assim fizerdes, sereis felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo na
eternidade. Avante com coragem.
Mensagem nº 1.917 - 03/07/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: colocai-vos nas mãos de Deus
como uma criança no colo de sua mãe. Confiai plenamente no amor do Senhor, pois como Pai providente
Ele cuida de vós e abre os braços para acolher-vos, mesmo quando estais afastados. Apressai-vos em
vos converterdes. Eis o tempo oportuno para o vosso grande retorno. Esforçai-vos e dizei não ao pecado,
pois o pecado vos afasta de Deus e vos faz escravos do demônio. Rezai sempre. Não vivais longe da
oração. Eu quero ajudar-vos, mas depende de vós aquilo que Eu faço. Tendes um grande valor aos
olhos de Deus. Quando vos abrirdes a Ele, descobrireis o grande tesouro que há dentro de vós.
Sois do Senhor e as coisas do mundo não são para vós.
Mensagem nº 1.960 - 13/10/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: caminhai com alegria ao encontro
do Meu Senhor que abre os braços para acolher-vos. Sabei que o Senhor deseja o vosso retorno à sua
graça e espera o vosso sincero e corajoso testemunho. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para oferecervos a graça da paz. Não fiqueis distantes da oração, pois somente por meio da oração descobrireis
o grande tesouro que há dentro de vós. Sede homens e mulheres de fervorosa oração. Eu preciso de
cada um de vós. Encorajai-vos e abraçai os meus apelos. Se viverdes como vos peço sereis vitoriosos e
vereis a paz reinar no mundo inteiro.
Mensagem nº 1.992 - 27/12/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: rezai. Rezai muito. A humanidade
está à beira da perdição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Densas trevas cobrem toda
terra e os Meus pobres filhos vivem como cegos, propensos a caírem em um grande abismo. Suplicai a
Misericórdia de Deus para os homens que, ao invés de promoverem a paz, promovem as guerras, tirando
dos Meus pobres filhos a liberdade de viverem em paz. A paz é o vosso grande tesouro e deveis
buscá-la e transmiti-la aos que vivem no ódio e sem Deus. Coragem. Vós não estais sozinhos.
Mensagem nº 1.995 - 01/01/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, sou a Rainha da paz. Venho do
Céu para oferecer-vos a graça da paz que é o grande tesouro que a humanidade perdeu por causa
daqueles que vivem sem Deus e no ódio. Sofro por causa dos Meus pobres filhos que vivem como
cegos e não sabem encontrar o caminho do Senhor. Eu sou a vossa Mãe e venho para conduzir-vos.
Peço-vos que continueis a rezar, pois tereis grandes tribulações. Se vos abrirdes ao Meu chamado e
viverdes as Minhas mensagens, sereis transformados e vereis a paz reinar sobre a terra. Dobrai vossos
joelhos em oração, pois somente assim contribuireis para o triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração.
A profecia que vos anunciei no ano passado (mensagem de 01/01/2001) realizou-se com o triste e
doloroso acontecimento nos Estados Unidos. Rezai muito, pois tudo aquilo causará ainda grandes danos
para a humanidade. Há séculos tenho vindo ao mundo para chamar os homens à conversão, mas estes
preferem a guerra, a morte e o desamor. Venho para oferecer-vos vida nova, vida em graça no Senhor.
Peço-vos que sejais construtores de paz e amor. Com vossos exemplos e com vossas palavras procurai
levar Deus àqueles que estão afastados. O Senhor confia em vós e espera o vosso sincero e corajoso
testemunho. Aconteça o que acontecer não vos esqueçais: O Senhor vos ama e está ao vosso lado.
Coragem. Não vos atemorizeis. Estai unidos a Jesus na oração e nos Sacramentos.
Mensagem nº 2.020 - 02/03/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, esforçai-vos para viverdes na
graça de Deus e não permitais que o pecado crie raízes em vossos corações. O pecado vos afastou
completamente do caminho da santidade e é chegado o momento do grande retorno. Peço-vos que
sejais corajosos e que tenhais força para dizer não ao pecado. O demônio cegou espiritualmente muitos
dos Meus pobres filhos, conduzindo-os ao abismo da perdição e da infidelidade a Deus. Reconciliai-vos
com o Senhor e pedi perdão para serdes salvos. Eu quero ajudar-vos, mas depende de vós aquilo que
Eu faço. Confiai no Senhor e não andeis preocupados com o dia de amanhã. Deus cuida de vós com
carinho e nada vos faltará. Rezai. Quando vos abrirdes à oração descobrireis o grande tesouro que
há dentro de vós.
Mensagem nº 2.028 - 21/03/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, fazei frutificar em vós o tesouro
da fé que o Senhor vos concedeu. Quando vos abrirdes ao Senhor, compreendereis a grande
importância que tendes aos Seus Olhos. Abraçai com alegria a vida espiritual para poderdes aceitar a
mensagem de Salvação do Meu Filho Jesus. O Senhor não vos obriga, pois tendes liberdade. Peço-vos
como Mãe que antes e acima de tudo façais a vontade de Deus. Somente em Deus está o vosso bem
maior. O Vosso Tudo é Ele que vos criou à Sua Imagem e Semelhança e vos conhece pelo nome. Sede
corajosos e testemunhai que sois somente do Senhor.
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Mensagem nº 2.045 - 30/04/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, rezai. Rezai muito. Sem oração
não tereis forças para suportardes o peso das vossas provações. A humanidade caminha para um
grande abismo e é chegado o momento de vos converterdes ao Senhor. Eu sou a vossa Mãe e sofro por
causa dos vossos sofrimentos. Arrependei-vos com sinceridade dos vossos pecados e reconciliaivos com Deus por meio da Confissão. Valorizai os tesouros que o Senhor vos deixou. Os
sacramentos são os canais da ação salvadora de Deus. Abraçai-os com alegria para serdes
salvos.
Mensagem nº 2.066 - 18/06/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, deixai que a Luz de Deus ilumine
vossa existência, pois somente assim sereis salvos. Não vos esqueçais: somente Cristo é o Caminho, a
Verdade e a Vida. Estais atentos para não serdes levados por falsos caminhos. Escutai os Meus apelos e
sereis conduzidos à plena verdade. Não quero obrigar-vos, mas peço-vos que sejais dóceis ao Meu
chamado. Rezai. Se tiverdes uma constante vida de oração, a graça do Senhor estará sempre convosco.
Coragem. Esforçai-vos para serdes grandes aos olhos de Deus. Avante sem medo. Aconteça o que
acontecer não desanimeis e não percais a esperança. O vosso maior tesouro é a graça do Senhor.
Não cruzeis os braços. Este é o tempo oportuno para vos converterdes. Não recueis. O Senhor vos ama
e vos espera.
Mensagem nº 2.129 - 10/11/2002 - em Sento Sé/BA: Queridos filhos, cuidai da vossa fé que é o
grande tesouro que o Senhor vos ofereceu. Somente pela fé sereis capazes de compreender os
desígnios de Deus para as vossas vidas. Vivei voltados para Jesus. Ele confia em vós e espera o
vosso retorno ao Seu Amor. Dai testemunho em toda parte das Minhas mensagens. Por meio delas
desejo conduzir-vos a um alto cume de santidade. Rezai. Não vos afasteis da oração. A humanidade vive
afastada da graça do Senhor e os Meus pobres filhos vivem como cegos a guiar outros cegos. Converteivos. Se não vos converterdes um grande castigo virá sobre a humanidade. Reconciliai-vos com Deus e
com o próximo. Abri vossos corações ao Amor do senhor e vereis novos Céus e novas terras. Coragem.
Avante sem medo.
Mensagem nº 2.169 – 10/02/2003: Queridos filhos, fico feliz por estardes aqui. Deus vos abençoe e vos
conceda a graça da fidelidade à missão que vos confiou. Convido-vos a assumirdes a missão de
verdadeiros filhos de Deus e a viverdes todas as Minhas mensagens. Rezai. Na oração descobrireis o
grande tesouro que há dentro de vós. Sois de Cristo e Ele vos ama. Alegrai-vos porque vossos nomes
já estão inscritos no Céu. Dai o melhor de vós para a salvação das almas. Deus conta convosco. Ele
espera muito de vós. Se em algum momento de vossa caminhada vos sentirdes fracos, chamai por
Jesus. Ele é a vossa força e sem Ele nada podeis fazer. Avante sem medo. Neste momento faço cair
sobre vós uma extraordinária chuva de graças. Coragem. Eu estou ao vosso lado.
Mensagem nº 2.245 – 09/08/2003: Queridos filhos, convido-vos a viverdes em profunda união com Meu
Filho Jesus e a assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristãos. Sede santos para serdes grandes aos
olhos de Deus. Eu desejo ardentemente a vossa conversão, por isso venho do céu para chamar-vos e
oferecer-vos o Meu amor. Peço a vossa consagração ao Meu Imaculado Coração, pois todos aqueles
que se consagram a Mim tem seus nomes gravados para sempre no Coração do Meu Filho Jesus. Não
vivais em pecado, mas voltai-vos ao Meu Senhor que vos ama e vos espera de braços abertos. Rezai.
Na oração descobrireis o grande tesouro espiritual que há dentro de vós. Não recueis.
Mensagem nº 2.272 – 11/10/2003: Queridos filhos, não vos aflijais. Tende ilimitada confiança no Senhor
e sereis renovados e transformados. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos é necessário. Não temais.
Confiai em Minha maternal proteção e tudo acabará bem para vós. Quando vos sentirdes fracos, buscai
forças em Jesus. Ele é o vosso Tudo e sem Ele nada sois e nada podeis fazer. Peço-vos que continueis
a rezar. Assim como as plantas precisam da chuva para crescer, vós precisais de oração para crescer na
fé. Aproximai-vos de Jesus. Ele vem a vós na Eucaristia para ser o vosso Precioso Alimento. Quem
O recebe na Eucaristia recebe o maior tesouro para a vida espiritual. Abri vossos corações ao Amor
do Senhor e vereis novos céus e novas terras. Não desanimeis. Coragem. Nada está perdido.
Mensagem nº 2.276 – 21/10/2003: Queridos filhos, afastai-vos do mundo e buscai antes e acima de tudo
o Reino de Deus. Não vos esqueçais que tudo nesta vida terrena passa, mas a graça de Deus será
eterna. Esforçai-vos para abraçardes a santidade, pois somente assim sereis ricos espiritualmente. Os
homens vivem apegados aos bens materiais porque ainda não descobriram o valor da riqueza espiritual.
Peço-vos que tenhais cuidado. O vosso maior tesouro será a salvação eterna. Escutai com atenção os
Meus apelos e sereis capazes de compreender o desejo do Senhor para vossas vidas. Rezai. Sem
oração não podeis viver as mensagens que já vos transmiti. Coragem. Eu estou ao vosso lado. Avante
sem medo.
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Mensagem nº 2.317 – 24/01/2004: Queridos filhos, Eu vim do céu para conduzir-vos Àquele que é o
vosso único Caminho, Verdade e Vida. Peço que tenhais coragem e que em toda parte procureis
testemunhar os Meus apelos. Eu preciso de cada um de vós. Sabei que tudo aquilo que fizerdes em favor
dos Meus planos não ficará sem recompensa. Dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada e
contribuireis para o Triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Convido-vos ao arrependimento sincero
de todos os vossos pecados, pois somente assim podeis sentir a graça da santidade em vossas vidas.
Não recueis. Buscai Jesus e encontrareis o vosso maior tesouro. A vossa plena e verdadeira
felicidade está em Cristo. Não fiqueis de braços cruzados. Voltai-vos Àquele que vê o oculto e vos
conhece pelo nome. Rezai. A humanidade distanciou-se de Deus por falta de oração. Eis o tempo do
grande retorno. Acreditai firmemente no Evangelho do Meu Jesus e aproximai-vos da Sua graça para
serdes salvos. Coragem. Nada ou ninguém está perdido.
Mensagem nº 2.373 – 04/06/2004: Queridos filhos, encorajai-vos e buscai no Senhor a força necessária
para a vossa caminhada espiritual. Sabei que sois importantes para o Senhor. Não desanimeis ante
vossas dificuldades. Quando sentirdes o peso da cruz, chamai por Jesus e Ele virá a vós alegremente.
Peço-vos que não vos afasteis da oração. Quando estais afastados da oração, estais propensos a cair.
Sede fortes. Vós sois do Senhor. Entregai a Ele a vossa própria existência para serdes salvos. Eu vos
amo e desejo a vossa conversão e salvação. Sedes dóceis ao Meu chamado e descobrireis o tesouro
que há dentro de vós. Avante com coragem e alegria.
Mensagem nº 2.392 – 17/07/2004: Queridos filhos, Eu vos amo como sois e desejo a vossa conversão o
mais rápido possível. Venho do Céu para ajudar-vos. Confiai plenamente na bondade do Senhor e sereis
vitoriosos. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Alegrai-vos
porque vós não estais sozinhos. Deus está ao vosso lado. Continuai a percorrer o caminho que vos
indiquei e vereis a paz reinar sobre a terra. Eu preciso do vosso testemunho público e corajoso. Não
recueis. Rezai. Na oração descobrireis o tesouro que há dentro de vós. Coragem. O amanhã será
melhor.
Mensagem nº 2.503 – 31/03/2005: Queridos filhos, sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por causa dos
vossos pecados. Peço-vos nesta noite que sejais fiéis ao Meu Filho Jesus e que em toda parte procureis
testemunhar a vossa fé. Rezai também pela Igreja do Meu Jesus. Por determinação de um homem
orgulhoso, buracos serão feitos, mas o que encontram é fruto de falsidade. O verdadeiro tesouro
não está enterrado. O demônio fará de tudo para afastar-vos da verdade, mas estais atentos. A
verdade do Meu Jesus está no Evangelho. Tende cuidado.
Mensagem nº 2.509 – 13/04/2005 – em José Bonifácio/SP: Queridos filhos, o tesouro que os homens
buscam nas profundezas da terra e que tornou-se motivo de guerras e divisões, deixará de existir.
A humanidade passará por grandes provações e os homens irão procurar a morte para fugir dos
sofrimentos. A eclíptica: eis que por causa dela virá grande dor para a humanidade. Dobrai vossos
joelhos em oração. Não quero forçar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Mudai de vida. Deus
quer salvar-vos. Arrependei-vos.
Mensagem nº 2.561 – 13/08/2005: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e estou convosco. Amo-vos
como sois e quero que sejais fiéis aos Meus apelos. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser
levado a sério. O mundo vive fortes tensões e caminha para um grande abismo. Um tesouro será
encontrado em Israel, mas por causa dele haverá muitas mortes. Rezai muito. Um fato assombroso
acontecerá no Vaticano. O Vaticano precisará ser reconstruído. Eis os tempos das dores. Voltai-vos
ao vosso Único e Verdadeiro Salvador. Ele vos espera de braços abertos.
Mensagem nº 2.591 – 18/10/2005: Queridos filhos, abri vossos corações ao Senhor. Ele vos ama e vos
chama a serdes homens e mulheres de fé. Confiai plenamente no Poder de Deus. Vós não estais
sozinhos. Mesmo nos momentos de sofrimentos louvai e bendizei o nome do Senhor. O sofrimento
chegará para a Lituânia. No Brasil haverá grandes e dolorosos acontecimentos. Os homens não
saberão explicar. A Polônia andará como um cego. O tesouro se perderá. Rezai. Rezai muito.
Mensagem nº 2.791 - 27/01/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, avante sem medo. Vós sois do
Senhor e a nada deveis temer. Confiai plenamente na Bondade de Deus e sereis grandes na fé. A
humanidade caminha afastada do Criador e precisa ser curada. Abri vossos corações ao Deus da
Salvação. Conheço vossas dificuldades e pedirei ao meu Jesus por vós. Não vos atemorizeis. Rezai. Na
oração descobrireis o tesouro que há dentro de vós. Cuidai da vossa vida espiritual e acolhei
amorosamente as Minhas mensagens. Deus permitirá e os homens sábios descobrirão a barreira
impenetrável do universo. Chegará o dia em que a sabedoria humana se perderá. O mistério não será
desvendado.
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Mensagem nº 2.912 – em 04/11/2007 – em Sento Sé /BA: Queridos filhos, Alice e Leonora: duas filhas
da mesma terra hão de chorar e lamentar. Dobrai vossos joelhos em oração. Confiai no Senhor. Ele
espera muito de vos. Não fiqueis estacionados. Encorajai-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de
cristãos. Não cruzeis os braços. Esforçai-vos para que os Meus pobres filhos se voltem ao Deus da
Salvação e da Paz. Eu fico feliz por estardes aqui. Pedirei ao Meu Jesus por vós e por vossas
necessidades. Coragem. Um grande tesouro vos será dado. Os homens ficarão maravilhados.
Avante sem medo.
Mensagem nº 2.945 - 19/01/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, avante sem medo. Deus está
muito perto de vós. Confiai plenamente em Sua Misericórdia e sereis salvos. Não vos afasteis da oração.
Chegará o dia em que não haverá tesouro para a Igreja. Estará pobre e enfraquecida. Rezai muito.
Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vem para vós. Por causa da relíquia negra dos homens de
barba grande, haverá grande sofrimento para os Meus pobres filhos. A humanidade tremerá diante dos
dolorosos acontecimentos que hão de vir.
Mensagem nº 3.000 - 22/05/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Sou a Rainha da Paz. Sou a Mãe
de Deus Filho e vossa Mãe. Sabei que em Jesus está a vossa verdadeira felicidade. Acolhei
amorosamente o Evangelho do Meu Jesus e deixai que Sua graça transforme vossas vidas. A
humanidade perdeu a paz porque os homens rejeitaram o Amor de Deus. Peço-vos que estejais ao meu
lado. A humanidade corre grandes perigos e Eu vim do céu para ajudar-vos. Escutai-Me com atenção.
Abraçai com humildade os Meus apelos e Eu vos conduzirei a um alto cume de santidade. Não vos
afasteis da oração. Continuai firmes no caminho que Eu vos apontei. Amai a verdade e defendei-a.
Acreditai firmemente em tudo aquilo que Eu vos anunciei ao longo destes anos. Vim para manter-vos na
verdade. Não permitais que as falsas ideologias vos afastem da verdade. Chegará o dia em que os
homens serão obrigados a negar a presença real de Jesus na Eucaristia. Os fiéis serão
ameaçados e levados a julgamento. Haverá grande perseguição à Igreja. Será este o tempo de
maior dor para os fiéis. Muitos consagrados por medo irão recuar. Em muitos lugares os inimigos
vencerão, mas a vitória final será do Senhor. Sede fortes e firmes na fé. Não permitais que este
grande tesouro que é a fé desapareça de vossos corações. Rogarei ao Meu Filho Jesus para que vos
sustente em Sua graça. Avante.
Mensagem nº 3.026 - 16/07/2008 – em Pirajuí/SP: Queridos filhos, na festa de um grande santo, um
tesouro será dado à Igreja e os fiéis se alegrarão e louvarão a Deus. Da raiz virá a alegria. Eis que
chegaram os tempos em que Eu vos anunciei no passado. Sede fiéis. Abri vossos corações. SeguiMe pelo caminho da oração, da humildade e da vivência do Evangelho do Meu Jesus. Eu sou a vossa
Mãe e quero conduzir-vos à docilidade. Peço-vos que sejais mansos e humildes de coração. Não quero
obrigar-vos, mas peço-vos que vivais com alegria o que vos digo. Não permitais que a chama da fé se
apague dentro de vós. Coragem.
Mensagem nº 3.032 - 26/07/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, o opositor humilhará a Igreja e
fará sofrer muitos consagrados fiéis à Sã Doutrina. Tentarão destruir um templo em busca de um
tesouro e grande será o sofrimento dos Meus pobres filhos. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e vim do
céu para chamar-vos à conversão. Não recueis. Dedicai parte do vosso tempo à oração e a escuta da
palavra de Deus. Enchei-vos do amor de Deus, pois somente assim podeis trilhar pela estrada da
santidade. Eu conheço vossos problemas. Quando chamais por Mim, Eu venho em vosso socorro. Abri
vossos corações e permanecei firmes no caminho que vos apontei. Eu pedirei ao Meu Jesus por vossas
necessidades. Avante.
Mensagem nº 3.050 - 30/08/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a busca pelo tesouro será
grande, mas poucos irão encontrá-LO. Em muitas regiões da terra não haverá sinal de Sua
presença. Será um tempo de dor para os justos. Eu sou a vossa Mãe dolorosa. Peço-vos que vivais
santamente e que em tudo procureis imitar Meu Filho Jesus. Dobrai vossos joelhos em oração. Eu
pedirei ao Meu Jesus por vós. Coragem. Não desanimeis. Avante na confiança e na esperança.
Mensagem nº 3.061 - 30/09/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, um tesouro velho será lançado
fora e na Igreja haverá grande confusão espiritual. Eu sou a vossa Mãe e quero dizer-vos que estes
são os tempos das grandes provações para a humanidade. Não vos afasteis da verdade. Ficai com
Jesus. Ele é a vossa força e salvação. Acreditai em Seu amor e deixai-os conduzir pela Sua graça.
Tenho pressa. Não fiqueis estacionados. Deus vos espera de braços abertos. Avante.
Mensagem nº 3.151 – 21/04/2009 – em Brasília/DF: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu
para oferecer-vos o Meu amor. Sede fervorosos na vossa fé e testemunhai que sois do Senhor. Não
quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Dizei a todos que Deus tem pressa. Não
fiqueis estacionados. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou. Eu quero socorrer-vos.
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Abri vossos corações e levai a todos os Meus apelos. Acolhei com coragem o Evangelho do Meu Jesus e
não vos afasteis da verdade. A humanidade contaminou-se com o pecado e é chegado o momento do
vosso retorno. Sabei que estes são os tempos mais difíceis para vós. Buscai forças no Senhor. Ele é o
vosso Tudo e sem Ele nada podeis fazer. Muito perto de vós será encontrado um grande tesouro.
Para muitos será motivo de sofrimento. Rezai. Sofro por aquilo que vos espera. Sede mansos e
humildes de oração. A vossa vitória está em Deus. Buscai-O. Ele vos ama e vos espera de braços
abertos. Avante.
Mensagem nº 3.190 – 21/07/2009 - em São Luiz/MA: Queridos filhos, Eu vos amo e vim do céu para
abençoar-vos e dizer-vos que sois amados um por um pelo Pai, no Filho por meio do Espírito Santo. Não
desanimeis ante vossas dificuldades. Meu Filho Jesus está muito perto de vós. Confiai n'Ele que vê o
oculto e vos conhece pelo nome. Viveis no tempo das grandes confusões espirituais e é chegado o
momento do vosso retorno ao Senhor. Sede fiéis. Não vos afasteis do caminho que vos apontei. Sabei
que o Senhor vos conduzirá à vitória. A vossa libertação se aproxima. O Senhor não vos abandonará. Ele
enxugará vossas lágrimas e sereis vitoriosos. Vós sois preciosos aos olhos de Deus. Não vivais
afastados. Eis o tempo oportuno para a vossa conversão. Um fato grandioso se dará nesta terra.
Chegará o dia em que o tesouro escondido será encontrado. Peço-vos que continueis a rezar.
Somente pela força da oração vereis a transformação da terra. Coragem. Eu pedirei ao Meu Jesus por
vós. Alegrai-vos, pois vossos nomes já estão inscritos em Meu Imaculado Coração.
Mensagem nº 3.212 - 10/09/2009: Queridos filhos, a busca pelo tesouro resultará na morte de muitos
inocentes. A vossa nação caminha para um futuro sangrento. Sofro por aquilo que vos espera.
Dobrai vossos joelhos em oração. Escutai os Meus apelos e testemunhai que sois unicamente de Cristo.
Eu vim do céu para socorrer-vos, mas não posso obrigar-vos. Sei que tendes liberdade, mas o melhor é
fazer a vontade do Senhor. Deixai que a luz de Deus ilumine vossas vidas e sereis conduzidos pelo
caminho do bem. Avante.

TRIUNFO DO IMACULADO CORAÇÃO
“ Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram
ditas.” (Lc. 1, 45)
Mensagem nº 1.873 - 24/03/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Eu sou a vossa Mãe e venho do
céu para chamar-vos à conversão sincera e para dizer-vos que este é o tempo da graça. Esforçai-vos
para serdes fiéis a Deus. A vossa fidelidade vos conduzirá à santidade. Peço-vos que continueis a rezar.
A oração é a vossa arma contra todos os males espirituais. Quando estais afastados da oração, o
demônio vos engana com facilidade. Rezai muito. Rezai o santo rosário. Se rezardes contribuireis para
o grande Triunfo do Meu Imaculado Coração. Coragem. Quem está com o Senhor jamais será
confundido e jamais será derrotado.
Mensagem nº 1.886 - 22/04/2001 – em Frei Paulo/SE: Queridos filhos: Confiai plenamente no poder e
na misericórdia do Senhor. Meu Filho Jesus espera o vosso retorno e a vossa conversão. Peço-vos que
sejais dóceis ao Meu chamado à santidade. Eu preciso de cada um de vós. Não recueis. Quando tudo
parecer perdido surgirá para vós uma grande vitória. Alegrai-vos, pois tendes um lugar especial em Meu
Imaculado Coração. Rezai. Quando rezais, dais imensa alegria ao Meu Coração. Fico feliz por estardes
aqui. Eu pedirei ao Meu Jesus por cada um de vós. Ele fará grandes coisas por vós. Não percais a vossa
esperança. A vossa libertação se aproxima. Consagrai-vos a Mim. A vossa consagração contribuirá
para o Triunfo definitivo do Meu Coração. Avante com coragem.
Mensagem nº 2.664 - 06/04/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, estais atentos. Deus vos chama a
viverdes com fidelidade Sua Palavra, pois somente assim podeis contribuir para o Triunfo
definitivo do Meu Imaculado Coração. O Senhor mostrará Seu Poder em favor dos homens. As
luzes estarão no céu e os homens ficarão maravilhados. Não fiqueis de braços cruzados. Quando
Deus chama quer ser atendido. Avante na oração.
Mensagem nº 3.163 - 19/05/2009 – em Ceilândia/DF: Queridos filhos, convido-vos a assumirdes o
vosso verdadeiro papel de cristãos. Vós sois pertença do Senhor e Ele espera muito de vós. Não fiqueis
afastados do caminho que vos apontei. Viveis no tempo das grandes confusões espirituais. Sustentai-vos
na verdade. Aproximai-vos do confessionário e sereis transformados. A humanidade caminha para o
abismo da destruição e os Meus pobres filhos caminham como cegos a guiar outros cegos. Buscai o
Senhor. Acolhei os Meus apelos, pois desejo levar-vos a um alto cume de santidade. Não vos
atemorizeis. Confiai no Senhor. Ele não vos deixará sozinhos. Haverá grande perseguição religiosa.
Os fiéis serão perseguidos e a morte estará presente em toda parte. No auge da grande
perseguição, o Senhor mostrará um grande sinal. Os hereges se converterão e testemunharão o
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amor de Deus. Será este o tempo do triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Eu sou a vossa
Mãe. Não vos sintais sozinhos. Eu vos amo e estarei sempre convosco. Coragem.
Mensagem nº 3.164 - 23/05/2009: Queridos filhos, coragem. Eu vos amo e estou ao vosso lado. Não
desanimeis ante vossas dificuldades. Confiai plenamente no poder de Deus. Nada está perdido. Sabei
que a vossa vitória está no Senhor. Buscai-O sempre, e em toda parte testemunhai a vossa fé. Peço-vos
que não vivais afastados da oração. A oração é o recurso seguro que vos ofereço para estes tempos
difíceis. Eu conheço cada um de vós pelo nome e pedirei ao Meu Filho Jesus por vós. Não permitais que
as vossas dúvidas e incertezas vos afaste do caminho que o Senhor vos colocou. A humanidade está
enferma e precisa ser curada. Dai o melhor de vós pela salvação das almas. Deus conta convosco.
Quando sentirdes o peso da cruz, buscai forças na Eucaristia. A vossa libertação se aproxima.
Depois de toda tribulação virá a vós a grande vitória de Deus. A humanidade viverá em paz e os
homens experimentarão grande alegria. O triunfo do Meu Imaculado Coração trará a paz a toda
humanidade. A fera estará presa e vós podereis contemplar as maravilhas de Deus. Não haverá
medo e o mal não mais triunfará sobre a Terra. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.174 – 14/06/2009 - em Goiânia/GO: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e venho do
céu para encher-vos de alegria e para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Tende confiança, fé e
esperança. Sabei que estes são os tempos difíceis para a humanidade, mas vós que estais a escutar-Me,
não percais a vossa esperança. A vitória de Deus virá a vós. O Senhor enxugará vossas lágrimas. A
terra será transformada e Deus dará aos fiéis a graça da paz e não haverá mais sofrimento. As
forças do mal não poderão contra os escolhidos de Deus. Será este o tempo do Triunfo definitivo
do Meu Imaculado Coração. Avante sem medo. Sede mansos e humildes de coração. Acolhei os Meus
apelos e testemunhai as maravilhas de Deus em vossas vidas. Não fiqueis afastados da oração. A vossa
vitória está no Senhor. Somente Ele vive e reina para sempre. Caminhai ao Seu encontro e sereis ricos
na fé.
Mensagem nº 3.176 - 20/06/2009: Queridos filhos, caminhai sempre nos caminhos do Senhor. Acolhei a
verdade e defendei-a. Vós sois do Senhor e Ele espera muito de vós. Peço-vos que continueis a rezar. A
força da oração transformará vossos corações. Desejo que sejais bons uns para com os outros. Imitai em
tudo Meu Filho Jesus. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Tende confiança. Fé e esperança. O amanhã será
melhor. Vim do céu preparar a humanidade para acolher uma grande graça de Deus. Chegará o dia em
que vereis a paz reinar sobre a terra. Deus permitirá grandes tribulações para a humanidade. A
humanidade será purificada pela dor. Depois de experimentar pesada cruz os justos herdarão uma nova
terra. Não recueis. A vossa vitória está no Senhor. Caminhai sempre pelo caminho que vos apontei.
Somente assim podeis contribuir para o triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Avante.
Mensagem nº 3.193 - 28/07/2009: Queridos filhos, a humanidade viverá a angústia de um condenado,
mas no amor do Senhor encontrará a verdadeira libertação. Sabei que estes são os tempos difíceis para
a humanidade. Rezai. A oração vos fortalecerá e vos fará compreender a vontade do Senhor. Não
recueis. Avante sem medo. No Senhor está a vossa vitória. Não fiqueis estacionados. Eu sou a vossa
Mãe e estou ao vosso lado. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Alegrai-vos, pois sois o povo eleito do
Senhor. Quem está com o Senhor jamais experimentará o peso da derrota. Chegará o dia em que o
amor reinará em toda terra. Os homens viverão em paz e a humanidade, transformada, aguardará
a recompensa do Senhor. Será este o tempo do Triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração.
Avante pelo caminho que vos apontei.
Mensagem nº 3.218 - 24/09/2009: Queridos filhos, deixai que a luz do Espírito Santo penetre vossos
corações, pois somente assim sereis capazes de vos tornardes luz para aqueles que estão afastados.
Amai o Amor. Quando os homens se abrirem ao amor de Deus, a humanidade será curada
espiritualmente. Peço-vos que sejais justos e em tudo imitai Meu Filho Jesus. Levai os Meus apelos ao
mundo e o Senhor vos recompensará generosamente. Os Meus eleitos irão brilhar no Triunfo do Meu
Imaculado Coração. Os Meus devotos experimentarão grande alegria, pois o Senhor os chamará
pelo nome e serão proclamados abençoados por Meu Filho Jesus. Estes herdarão aquilo que os
olhos humanos jamais viram. Avante.
Mensagem nº 3.220 - 29/09/2009: Queridos filhos, fico feliz por estardes aqui. Agradeço vossa fidelidade
aos Meus apelos e asseguro-vos que vossos nomes já estão gravados em Meu Imaculado Coração.
Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé e que em tudo procureis imitar Meu Filho Jesus. Não vos
afasteis do caminho que vos apontei ao longo destes anos. Deus recompensará com ricas e
abundantes graças a todos aqueles que anunciarem os Meus apelos aos Meus pobres filhos. No
Triunfo do Meu Imaculado Coração, aqueles que acolhem as Minhas mensagens serão protegidos
e experimentarão grande alegria. Vós estais no mundo, mas sois do Senhor. Dobrai vossos joelhos.
Somente rezando podeis encontrar forças para a vossa nobre missão. Eu sou a vossa Mãe e sou
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incansável. Ainda tenho nobres coisas a realizar. Avante sem medo. Eu pedirei ao Meu Jesus por cada
um de vós. Alegrai-vos e não recueis.
Mensagem nº 3.227 – 13/10/2009 – em Brasília/DF: Queridos filhos, avante sem medo. O Senhor vos
ama e está muito perto de vós. Alegrai-vos, pois vossos nomes já estão inscritos no Céu. A humanidade
está afastada de Deus, mas um grande milagre do Senhor atrairá muitos homens afastados. Para
os justos o Senhor reservou aquilo que os olhos humanos jamais viram. Nações contaminadas
pelo comunismo abrirão as portas ao Senhor. Rezai. Não desanimeis. Por fim Meu Imaculado
Coração triunfará. Eu sou a vossa Mãe e sou incansável. Escutai-Me e Eu vos conduzirei ao Meu Filho
Jesus. Não vos afasteis da verdade. Sede fiéis ao Evangelho e sereis grandes na fé.
Mensagem nº 3.235 - 01/11/2009: Queridos filhos, a estrada da santidade é difícil de ser percorrida, mas
vós podeis alcançar a santidade no amor de Deus. Para serdes santos deveis estar no mundo sem
pertencer ao mundo; deveis desejar o Paraíso vivendo na terra. Sois pertença do Senhor. Foi
precisamente por amor a vós que Meu Filho Jesus se entregou com total doação pela vossa salvação.
Somente no amor podeis compreender os mistérios de Deus. Enchei-vos do amor do Senhor e facilmente
encontrareis a santidade. A pobreza espiritual da humanidade é fruto da falta de amor. Não vos
esqueçais: o Amor quer ser amado. Quero conduzir-vos à vitória, mas depende de vós aquilo que Eu
faço. Segui-Me, pois desejo fazer-vos homens e mulheres de fé. Abri vossos corações ao Senhor. Ele
cuidará de vós. Estai atentos. No Triunfo do Meu Imaculado Coração os Meus eleitos
experimentarão grande alegria. O Senhor proclamará bem-aventurados todos aqueles que
acolhem os Meus apelos e difundem as mensagens que aqui vos transmito. Na hora final, o
Senhor vos levará à eterna morada e vós sereis eternamente felizes. Coragem. Abraçai o céu.
Fortalecei-vos no amor do Senhor para serdes santos. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.242 – 18/11/2009 – em Itaqui/RS: Queridos filhos, peço-vos que mantenhais acesa a
chama da fé, pois somente assim podeis caminhar pela estrada da santidade. Eu sou a vossa Mãe e vim
do céu para abençoar-vos e oferecer-vos Meu amor. Sede fiéis a Jesus. Abri vossos corações ao Seu
chamado para serdes salvos. Não fiqueis estacionados. Deus tem pressa. Não recueis. Dai o melhor de
vós na missão que o Senhor vos confiou. Acolhei com docilidade as Minhas palavras e sereis
capazes de contribuir para o Triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Não desanimeis.
Chegará o dia em que todos os homens afastados terão a graça do arrependimento. O Senhor
concederá aos Seus filhos a oportunidade do retorno. Será um grande milagre. Alegrai-vos, pois o
Senhor não vos abandonará. Ele vos conhece pelo nome. Confiai n’Ele e sereis felizes já aqui na terra e
mais tarde Comigo no céu.
Mensagem nº 3.245 – 24/11/2009: Queridos filhos, peço hoje a vossa consagração ao Meu Imaculado
Coração, pois desejo conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. A vossa entrega total e consciente contribuirá
para o Triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Tempos difíceis virão para vós. Rezai. Nas
grandes tribulações, os que se consagram a Mim, estarão protegidos. O Meu Coração será para vós
refúgio seguro. Será a arca da vossa aliança com Deus e Ele vos salvará. Alegrai-vos. Não desanimeis.
Aconteça o que acontecer não vos sintais sozinhos. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Avante
sem medo.
Mensagem nº 3.249 – 05/12/2009: Queridos filhos, não vivais afastados do Senhor. Eis o tempo do
vosso retorno Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Peço-vos que mantenhais acesa a chama
da fé. Buscai a graça do Senhor por meio dos sacramentos, pois somente assim podeis crescer
espiritualmente. Eu vim do céu para apontar-vos o caminho da paz e do amor. Abri vossos corações aos
Meus apelos e Eu vos conduzirei à santidade. Consagrai-vos todos os dias ao Meu Imaculado Coração.
No grande Triunfo do Meu Imaculado Coração, o céu se abrirá e os anjos do Senhor virão em
socorro dos Meus escolhidos. Aqueles que permanecerem fiéis até o fim, hão de contemplar
aquilo que os olhos humanos jamais viram. Coragem. Dobrai vossos joelhos em oração e sede dóceis
ao chamado do Senhor. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 3.254 – 15/12/2009 – em Gama/DF: Queridos filhos, alegrai-vos, pois vossos nomes já
estão inscritos no céu. Eu sou a vossa Mãe e desejo a vossa conversão. Não cruzeis os braços. A
humanidade precisa do vosso sincero e corajoso testemunho. Levai esperança aos desesperados. Vós
sois do Senhor e Ele espera muito de vós. Não temais. Vossa cruz vos levará à vitória. Aceitai com
alegria as provações que o Senhor vos envia. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Confiai n’Ele que é o
vosso Bem Absoluto e vos conhece pelo nome. Dias difíceis virão, mas o Senhor estará convosco. A
terra passará por grandes transformações, mas por fim virá a vós a grande vitória de Deus com o
Triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Sede do Senhor, pois somente assim podeis
experimentar, na alegria, o amor do Meu Imaculado Coração. Sede justos. Somente os justos
contemplarão a transformação do mundo. Avante sem medo.
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Mensagem nº 3.277 – 09/02/2010 – em Valparaíso/GO: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe. Quero
dizer-vos que sois muito importantes para a realização dos Meus planos e que Deus espera muito de
vós. Não vivais afastados do Senhor. Buscai-O sempre, pois Ele vos ama e vos espera de braços
abertos. Eis que chegaram os tempos por Mim preditos. A humanidade está enferma e precisa ser
curada. Rezai. Somente rezando podeis aceitar a vontade de Deus. O demônio deseja afastar-vos do
caminho da graça, mas vós podeis vencê-lo. Caminhai ao encontro de Jesus. Escutai suas palavras e
recebei-O na Eucaristia. Sofro por causa dos Meus pobres filhos afastados de Deus. Sede fiéis. Não vos
afasteis da verdade. Quem está com o Senhor jamais será derrotado. Não desanimeis ante vossas
dificuldades. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Sabei que um grande milagre de Deus acontecerá em
favor dos Meus devotos. Na grande tribulação, os Meus escolhidos não experimentarão o
sofrimento. Serão os eleitos de Deus e herdarão o novo mundo. Não haverá dor. A morte não
existirá mais e todos viverão felizes. Será este o tempo do triunfo definitivo do Meu Imaculado
Coração. Coragem. Eu estarei ao vosso lado.
Mensagem nº 3.279 - 13/02/2010: Queridos filhos, confiai no Senhor. Ele enxugará vossas lágrimas e
vereis a transformação da terra. Alegrai-vos, pois vossos nomes já estão inscritos no céu. O calvário da
humanidade começará em uma sexta-feira, mas a vitória de Deus virá em seguida e vós sereis
conduzidos ao grande dia da vitória. Aquilo que o Senhor reservou para os Seus eleitos, os olhos
humanos jamais viram. Coragem. Não vos afasteis da oração. É preciso que tudo isso aconteça (os
acontecimentos atuais), mas por fim virá o Triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração.
Encorajai-vos e testemunhai a todos aos Meus apelos. Eu preciso muito de vós. Permanecei firmes no
caminho que vos apontei. Confiai plenamente em Minha maternal proteção. Eu não vos deixarei
sozinhos. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.296 – 21/03/2010 - em Maceió/AL: Queridos filhos, confiai no Senhor. N’Ele está a
vossa vitória. Não vos perturbeis, nem desanimeis. Do Senhor virá o vosso socorro. Acreditai firmemente
no poder de Deus e tudo acabará bem para vós. Peço-vos que continueis firmes na oração. Não há
vitória sem cruz. Eu sou a vossa Mãe e quero ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu.
Conheço vossas necessidades e rogarei ao Meu Jesus por vós. Rezai muito diante da cruz. A
humanidade precisa ser curada pelo Amor do Senhor e é chegado o momento do vosso retorno. Encheivos do amor do Senhor. Somente no amor do Senhor encontrareis forças para suportar o peso da vossa
cruz. Sede dóceis ao Meu chamado e não vos afasteis do caminho que vos apontei. Dias difíceis virão e
os homens não saberão para onde caminhar. Eu vim do céu para preparar-vos. Não haverá derrota
para os eleitos de Deus. A vossa vitória se dará com o Triunfo definitivo do Meu Imaculado
Coração. Coragem. Deus virá em vosso socorro e jamais experimentareis a derrota. Rezai. Rezai.
Rezai. Um fato assombroso se dará em Assis e os Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar.
Sofro por aquilo que vos espera.
Mensagem nº 3.317 – 10/05/2010 - em Santo Antonio de Jesus/BA: Queridos filhos, vim do céu para
chamar-vos à santidade. Vim em nome do Senhor para abençoar-vos e dizer-vos que sois amados um
por um pelo Pai, no Filho por meio do Espírito Santo. Abri vossos corações. Não recueis. Aconteça o que
acontecer, ficai com o Senhor, pois somente n’Ele está a vossa vitória. Viveis no tempo das grandes
tribulações espirituais. Não desanimeis. No Senhor encontrareis forças para assumirdes o vosso
verdadeiro papel de cristãos. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Peço-vos que mantenhais acesa a chama
da vossa fé e em toda parte procureis testemunhar que sois do Meu Filho Jesus. Conheço vossas
dificuldades e peço-vos que não recueis. Não há vitória sem cruz. Depois de todo sofrimento o Senhor
vos dará a graça da vitória. A humanidade trilha para o abismo da destruição que os homens
prepararam por suas próprias mãos. A terra passará por grandes transformações e muitos
lugares deixarão de existir. Famosas ilhas do vosso Brasil serão completamente destruídas. Do
lado norte virá o gigante que atormentará os Meus pobres filhos. Dobrai vossos joelhos em oração.
Quando tudo parecer perdido surgirá para vós o Triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Eu
estou ao vosso lado, embora não Me vejais. Avante sem medo.
Mensagem nº 3.320 – 16/05/2010 - em Águas Lindas de Goiás / Casa de Moisés: Queridos filhos,
confiai plenamente em Meu Filho Jesus. Ele está ao vosso lado embora não o vejais. Ele é a vossa
esperança e sem Ele nada sois e nada podeis fazer. Peço-vos que façais o bem a todos. Abri vossos
corações e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Conheço vossas necessidades e levarei ao Meu
Filho Jesus vossas intenções. Não desanimeis. Não há vitória sem cruz. Quando tudo parecer perdido
surgirá para vós a graça da vitória do Senhor. Sede mansos e humildes de coração. Enchei-vos do amor
de Deus, pois o amor é mais forte que a morte e mais poderoso que o pecado. Quero dizer-vos que tudo
aquilo que fizerdes em favor dos Meus pobres filhos necessitados não ficará sem recompensa. Levai
esperança a todos. Sede luz para todos aqueles que vivem nas trevas. Deus precisa de vós. Alegrai-vos,
pois vossos nomes já estão inscritos em Meu Imaculado Coração. Depois de toda tribulação o Senhor
transformará a terra e a humanidade voltará a ter paz. Não haverá morte e nenhum mal atingirá os
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escolhidos de Deus. Será este o tempo do Triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Coragem.
Não recueis. Eu estarei sempre perto de vós. Avante.
Mensagem nº 3.324 – 25/05/2010 - em Brasília/DF: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu
para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Abri vossos corações ao amor e sereis transformados. Sede
mansos e humildes de coração. Levai os Meus apelos ao mundo, pois desejo a conversão de todos os
Meus pobres filhos afastados. Não percais a vossa esperança. Quando sentirdes o peso da cruz, chamai
por Jesus. Ele virá a vós e sereis vitoriosos. A humanidade tornou-se pobre espiritualmente porque os
homens se afastaram de Deus. Sofro por causa daqueles que caminham como cegos a guiar outros
cegos. Voltai-vos Àquele que é o vosso bem absoluto e conhece cada um de vós pelo nome. Ainda
tereis grandes tribulações. A humanidade beberá o cálice amargo do sofrimento antes da gloriosa
vinda do Meu Filho Jesus. O Senhor transformará a terra e os justos viverão felizes. Peço-vos que
façais o bem a todos e que em tudo procureis imitar Meu Filho Jesus. No Triunfo definitivo do Meu
Imaculado Coração os Meus devotos receberão a recompensa dos justos. Não recueis. Ficai com a
verdade. Sede defensores do Evangelho do Meu Jesus. Eu estarei ao vosso lado. Coragem.
Mensagem nº 3.344 – 11/07/2010 - em Araxá-MG: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu
para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Alegrai-vos, pois vossos nomes já estão inscritos no céu. Não
desanimeis. Não recueis. Depois de toda tribulação o Senhor enxugará vossas lágrimas. Toda treva
desaparecerá e a luz de Deus irá brilhar no coração dos homens e mulheres de Fé. A alegria
reinará no coração dos eleitos de Deus e haverá um só rebanho e um só pastor. A vitória de Deus
sobre as forças do mal se dará com o Triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Coragem. Eu
estarei sempre perto de vós embora não Me vejais. Dobrai vossos joelhos em oração e sereis vitoriosos.
Sofro por causa dos vossos sofrimentos. Vim ao mundo para trazer-vos a paz. Abri vossos corações e
aceitai a vontade de Deus para vossas vidas. Avante pelo caminho que vos apontei.
Mensagem nº 3.370 – 07/09/2010 - em Brasília/DF: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu
para fazer-vos homens e mulheres de fé. Abri vossos corações ao Senhor e deixai que Ele vos
transforme. Sede mansos e humildes de coração, pois somente assim podeis contribuir para o
Triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Sois o povo eleito do Senhor e Ele vos ama. Sede fiéis.
Não permitais que as coisas do mundo vos afastem do caminho da santidade. Eis que chegaram os
tempos por Mim preditos. A humanidade vive agora os momentos mais dolorosos. A criatura é mais
valorizada que o Criador e a cada dia cresce o numero daqueles que se afastam de Deus. Vim para
ajudar-vos. Peço-vos que sejais dóceis aos Meus apelos e Eu vos conduzirei Àquele que é o vosso Único
e verdadeiro Salvador. Ainda tereis grandes provações. A Manta será rasgada e os meus pobres filhos
ficarão angustiados. Sofro por aquilo que vem para vós. Dobrai vossos joelhos em oração. A vossa vitória
está no Senhor.
Mensagem nº 3.415 – 19/12/2010 - no Sítio do Bacana/SE: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim
do céu para abençoar-vos a ajudar-vos. Enchei-vos de esperança, pois Sou a Mãe da graça e da
Misericórdia. Sede fiéis aos Meus apelos e sereis grandes na fé. Peço-vos que continueis a rezar.
Somente pela força da oração podeis contribuir para o triunfo do Meu Imaculado Coração.
Conheço cada um de vós pelo nome e vim para chamar-vos à conversão. Sede dóceis. Não quero
obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Não vos afasteis do caminho que vos apontei. Os
Meus pobres filhos caminham cegos espiritualmente e é chegado o momento do vosso sim a Deus.
Ainda vereis horrores sobre a terra. A Terra de Santa Cruz será golpeada e Meus pobres filhos
carregarão pesada cruz. Os que estão em Encanto hão de chorar e lamentar. Dobrai vossos joelhos em
oração. Eu levarei ao Meu Filho Jesus vossas intenções. Coragem.
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Transcrevemos as palavras do Pai ao profeta Ezequiel há 2.600 anos:

Proximidade do fim
“A palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos: “filho do homem, oráculo do Senhor à terra de Israel:
eis o fim. O Fim vem para todos os quatro cantos da terra. Chegou o fim para ti, vou desencadear contra
ti a minha cólera, vou julgar-te de acordo com teu procedimento e fazer cair sobre ti o peso de todas as
tuas práticas abomináveis. Não te tomarei em consideração, serei sem complacência, pedirei conta de
teu proceder e todos os teus horrores serão manifestos no teu meio. Então sabereis que sou eu o
Senhor.
Eis o que diz o Senhor Javé: uma desgraça única! Eis que irá suceder: uma desgraça! O fim se avizinha,
o fim se aproxima, ele desperta para cair sobre ti; ei-lo! Tua vez é chegada, habitante da terra! É vindo o
momento, o dia está próximo; não há mais alegria sobre as montanhas; é o pânico. Vou em breve
desencadear o meu furor contra ti, fartar a minha cólera, julgar-te segundo o teu proceder; farei cair sobre
ti o peso das tuas abominações. Não te tomarei em consideração, serei implacável, pedirei conta de teu
proceder, e todos os teus horrores serão manifestos no teu meio. Então sabereis que sou eu o Senhor
que fere.
Eis o dia! Ei-lo que chega. Tua vez chegou. A vara floriu. O orgulho produziu seus frutos! A violência
levantou-se com um cetro de impiedade: isso não vem deles, nem da multidão, nem da sua tropa, nem
da sua magnificência. Chegou o tempo! O dia se aproxima! Que não se alegre o comprador, que não se
aflija o vendedor, pois a cólera vai pesar sobre toda a multidão. O vendedor não recuperará o que houver
perdido, mesmo que esteja vivo, porque a visão contra toda a multidão não será revogada, e ninguém
terá força de se proteger a si mesmo, devido a seu pecado. Soa a trombeta; está tudo pronto; mas
ninguém marcha para o combate, porque o meu furor se desencadeia sobre toda a multidão. Fora, a
espada; dentro, a peste e a fome. Quem estiver no campo perecerá pela espada; o que se encontrar na
cidade será devorado pela peste e pela fome.
Se alguns chegarem a se refugiar nas montanhas, gemerão como as pombas dos vales, cada qual por
causa do seu pecado. Todas as mãos cairão (desalentadas), todos os joelhos tremerão. Revestir-se-ão
de sacos e tremerão como varas verdes! A vergonha transparecerá em todos os rostos e todas as
cabeças serão raspadas. Deitarão o dinheiro às ruas, seu ouro será como uma imundície; sua prata e
seu ouro não poderão salvá-los no dia da cólera do Senhor. Não saberão eles nem comer à vontade nem
encher o ventre porque é lá que os farei cair no pecado. Punham seu orgulho na beleza das suas jóias,
fabricavam seus ídolos abomináveis; por isso farei deles objetos de repugnância. Abandoná-los-ei à
pilhagem, às mãos de estranhos e, devido à profanação, farei deles o espólio dos ímpios da terra.
Desviarei os olhos e será profanado o Meu tesouro; bárbaros penetrarão aí para profaná-lo. Prepara-te
uma cadeia; pois a terra está repleta de crimes, e a cidade cheia de violências. Farei vir também os mais
bárbaros pagãos, que se apoderarão de todas as casas; porei termo ao orgulho dos poderosos, e os
lugares santos serão profanados. É a ruína que está chegando. Procurar-se-á salvação, sem que se
possa encontrá-la. Sobrevirão desastres sobre desastres, má nova sobre má nova. Pedir-se-ão oráculos
ao profeta, faltará a lei para o sacerdote, e o conselho para os anciãos. O rei há de por luto, ficará o
príncipe cheio de consternação, tremerão as mãos dos homens do povo. Tratá-los-ei de conformidade
com o proceder que levaram, julga-los-ei conforme houverem merecido. Então saberão que sou o
Senhor.”
(Ez. 7, 1-27)
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