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(Organizado por www.mariamaedaigreja.net)

Prefácio(*)
“Deus enviou-Me até vós para
chamar-vos à conversão e ao
arrependimento. Se vos deixardes
conduzir por Mim sereis felizes já aqui
na terra e mais tarde Comigo no céu.
A humanidade encontra-se no abismo
da perdição e da recusa de Deus.
Voltai-vos enquanto há tempo.”
(Nossa Senhora Rainha da Paz, em
01/12/2001)

“O amor de Deus por cada um de nós está sendo demonstrado de várias formas, e
nós, até hoje, somos filhos muito ingratos para com o Ele. Mas este Deus, incansável,
quer a todo custo a nossa salvação e uma das maneiras que Ele escolheu para que
nós pudéssemos nos converter, foi enviando a Sua Santa Mãe, para mais uma vez nos
mostrar o caminho que nos leva à salvação. É Nossa Senhora Rainha da Paz que está
aparecendo em Angüera, na Bahia, para nos trazer mensagens de paz, amor e
conversão. É a Mãe dos pobres, dos fracos, dos humildes que somos todos nós. A
cada dia que passa a nossa pobreza espiritual tende a ficar maior e Maria vem para
nos encher do amor de Deus, vem para aliviar os nossos sofrimentos e para nos levar
ao encontro Daquele que é o nosso Tudo. Não podemos deixar de reconhecer o
tamanho do amor que Deus tem por nós revelado por esta grande graça que está
acontecendo na Bahia. Desde 1987, Nossa Senhora, pela permissão de Deus, está
aparecendo a um jovem, chamado Pedro Regis Alves, na Fazenda Malhada Nova,
município de Angüera/BA. Com certeza são anos de muitas transformações interiores,
anos de muita mudança nos corações daqueles que buscam as mensagens divinas
transmitidas naquele local, são anos de muitas bênçãos e muitas graças que Maria, a
Mãe de Jesus, está derramando naquele lugar sagrado, naquele pedacinho do céu. ...”
Roselane de Moraes Moreira Alves
(*)Transcrição parcial do prefácio do Livro Apelos Urgentes

as mensagens n°s "#$% a "&'"(
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“Depois disso, acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo o ser vivo; vossos
filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão
visões.”
(Jl. 3,1)

Aparições em Angüera – Como tudo começou.
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,

3

MENSAGENS DE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ
APARIÇÕES EM ANGÜERA – BAHIA – BRASIL
MENSAGENS EXORTATIVAS E ENIGMÁTICAS, TRANSMITIDAS DURANTE OS ANOS 2001 A 2010
(Organizado por www.mariamaedaigreja.net)

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
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 aqui contidas. No site acima poderão ser encontradas em ordem cronológica as mensagens
que compõem esta obra.

4

MENSAGENS DE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ
APARIÇÕES EM ANGÜERA – BAHIA – BRASIL
MENSAGENS EXORTATIVAS E ENIGMÁTICAS, TRANSMITIDAS DURANTE OS ANOS 2001 A 2010
(Organizado por www.mariamaedaigreja.net)

Testemunho do Padre Paulo Dornelles (*)

A bem da verdade, eu também já tive, com um grupo de jovens da Paróquia São Francisco Xavier,
da Tijuca, no Rio de Janeiro, quando lá fazia Mestrado em Direito Canônico, nossa experiência mística
como um chamado à formação de Comunidade Escatológica. E por isto mesmo tenho acompanhado com
carinho o Movimento, sobretudo na Santa Igreja, da amorosa espera por Nosso Senhor, em Majestade e
Glória. Neste movimento sobressai, entre outros igualmente preciosos, o de Angüera. Desta forma
acompanho dia a dia o site de divulgação das aparições de Nossa Senhora Rainha da Paz e possuo
também algumas suas publicações. Contudo, somente muito recentemente, com a visita do Senhor
Pedro Régis a Porto Alegre, tive oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, ouvi-lo e estar presente a
uma aparição. Todos os que estávamos presentes naquela tarde de domingo, ficamos profundamente
edificados. Em primeiro lugar, pela fidelidade com que o Pedro Régis procura guardar e transmitir a fé da
Igreja e a comunhão com os legítimos pastores. É preciso frisar isto. O Pedro Régis é filho fidelíssimo da
Sagrada Religião e todo o seu trabalho é de levar a Doutrina Católica, com os costumes vigentes da
disciplina eclesiástica, para obediente observância dos fiéis. Esta foi a sua pregação, o seu testemunho,
de que falou. Agradável surpresa foi quando, ao fim do terço que rezou conosco, teve a Aparição. Foi
realmente um momento culminante. Impressiona a transformação no vidente. Ficou totalmente voltado ao
único objeto: a visão. Seu rosto testificava algo de maravilhoso que estava ocorrendo. Nós, da
assembléia, fomos envolvidos pelo mais sagrado silêncio e reverência. Foram alguns minutos de extrema
piedade: estávamos na presença da Mãe. Depois, com toda simplicidade, o Pedro Régis nos leu o que
tinha escrito durante a Aparição. Era mais uma demonstração de sinceridade, com suprema confiança
nas profecias transmitidas. Exatamente isto nos impressionava: a absoluta certeza que o vidente punha
na realização das predições. Transmitiu-nos firme convicção de quanto se deve crer nas mensagens de
Nossa Senhora. Destarte, os exemplos concretos de várias predições já realizadas nos levaram à certeza
moral de que o conjunto das revelações de Angüera está acontecendo. Se vier da Mãe, filho não duvida,
não teme e espera com alegria. Sobre o vidente há reconhecer as principais virtudes exercidas durante o
encontro. Primeiro a honesta caridade com que nos brindou toda uma longa tarde com palestra baseada
na verdade da própria experiência e fé. Depois, repise-se a imensa paciência com que suportou e
respondeu às vezes não poucas perguntas impertinentes com as quais foi acrisolado, sempre procurando
dar resposta e explicação e, inclusive, transbordando paciência para a assembléia que nem a todos
mostrou capacidade de suportar a indiscrição. Ainda, nos edificou a profunda humildade do vidente que
não deixa nada da sua riqueza pessoal, da própria personalidade, aparecer. Para ele somente tem
importância a Pessoa de Maria, Suas Mensagens, a Santa Igreja com sua doutrina e disciplina, os
Legítimos Pastores, com sua ciência e direção. Pessoalmente, Pedro Régis mostra-se obediente,
desejoso de servir apenas como canal de comunicação da graça, disposto a ser julgado, corrigido e
dirigido por quem de direito exerce a palavra definitiva na Igreja. Neste sentido é interessante perceber a
presteza com que foi submeter-se de imediato à Autoridade Eclesiástica competente e a força com que
deixa a ela julgar dos fatos de que não se julga mais do que esforçado comunicador. Ele diz da
experiência a que se sente submetido e deixa à Autoridade da Igreja o poder de julgar e decidir, ele
informa que a “aparição” diz-se ser da Mãe de Deus, mas deixa à Igreja a liberdade de ratificar ou não a
autenticidade da própria experiência. Enfim, só há agradecer a Deus ter tido a oportunidade de participar
de um encontro com Pedro Régis.
(*) Doutor da Igreja, Juiz do Tribunal Eclesiástico e Sacerdote da Arquidiocese de Porto Alegre/RS.
Nota: Este depoimento refere-se ao encontro ocorrido em Porto Alegre/RS em 01/05/2011.
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“Porque o Senhor Javé nada faz sem revelar seu segredo aos profetas, seus servos”.
(Am. 3,7)

Mensagem n° 458
A mensagem a seguir, a de n° 458, é a maior mensagem transmitida pela Rainha da Paz ao
confidente (e também vidente) Pedro Régis. Foi transmitida em 02 de novembro de 1991. Provavelmente,
é também a maior mensagem transmitida a um confidente ao longo da história das aparições autênticas
de Nossa Senhora. Nesta mensagem, a Virgem Maria desenvolveu ordenadamente dezoito temas,
ditando o título de cada tema ao confidente. O primeiro, a introdução, é uma explanação sobre o porquê
de Ela ter-se apresentado com o título de Rainha da Paz. Depois segue cada um dos temas escolhidos
com as devidas exortações até chegar ao final, contando-nos alguns fatos desconhecidos da vida de
Jesus. Esta não se trata de uma mensagem qualquer. É uma das provas de que realmente a Mãe de
Deus aparece ao confidente Pedro Régis. Isto é o que demonstramos neste opúsculo. Não nos baseamos
em fantasias ou emocionalismos para acreditarmos na presença de Nossa Senhora em Angüera.
Baseamo-nos em fatos, estudos, meditações e reflexões. Ora, quem era Pedro Régis em 1991? Nascido
e crescido num ambiente rural de uma pequena propriedade no agreste baiano. Com conhecimentos
rudimentares da fé. Mesmo que meditadamente ele jamais poderia ter escrito esta mensagem a seguir,
tão extensa, tão profunda, tão exortativa.
Outro fato é que esta mensagem foi escrita no exato momento da aparição em que estavam
presentes, aproximadamente, oito mil pessoas, inclusive alguns canais de televisão. Portanto, há milhares
de testemunhas e o registro documental do que ali ocorreu em vídeo, o qual Pedro Régis possui uma
cópia.
Saliento ainda que, na época, a Fazenda Malhada Nova, local das aparições, não possuía luz
elétrica e esta aparição ocorreu à noite, como a maioria das aparições. Conta-nos Pedro Régis que antes
de ditar a mensagem, a Virgem Maria o pediu que conseguisse mais papéis para que a mensagem fosse
escrita, pois os que ele tinha à mão eram insuficientes. Foi dada a Pedro a permissão de se comunicar
com alguns dos presentes e ele pediu mais papéis. Trouxeram-lhe uma resma (resma=pacote com
aproximadamente 500 folhas). Antes de a mensagem ser ditada, Nossa Senhora pediu que o confidente
enumerasse as páginas. Ele assim o fez. Porém, quando chegou à altura da página 30, conta-nos Pedro,
ele parou meio atônito e olhando para a Rainha da Paz, Ela disse-lhe: “Continue”. Por que digo atônito?
Porque, quem conhece as aparições de Angüera, sabe que a grande maioria das mensagens não
ultrapassa dez páginas escritas em letras garrafais e apressadamente (é assim que ele as escreve).
Continuando a enumerar as páginas, à altura da 50, ele pára e Nossa Senhora manda que continue,
assim se sucedendo por algumas outras vezes. Quando o confidente enumerou a página 130, a Mãe de
Deus disse: “Basta”. A partir daí começou a ditar a mensagem. Quando o confidente chegou ao final da
página 130, Nossa Senhora terminou a mensagem com a frase que sempre termina todas as outras:
“Ficai em paz”.
Mais um fato que nos chama a atenção é que Pedro Régis durante esta aparição permaneceu,
simplesmente, duas horas e meia ajoelhado como se dá em todo êxtase, o qual relatamos no capítulo
primeiro. Terminada a aparição, ele levanta-se normalmente e passa a ler a mensagem para os
presentes, como sempre faz. Foram outras duas horas diante da admirada multidão.
Nesta mensagem n° 458, a Virgem Maria esclarece, logo na introdução porque se apresentou a
nós com o título de Rainha da Paz. Ela nos diz que é para nos conscientizarmos da grande importância
da paz para a humanidade, e discorre sobre isso, encorajando-nos e exortando-nos a encontrar a paz em
Seu Filho Jesus, Príncipe da Paz. Após a introdução, Ela própria dita o título de cada um dos dezessete
outros temas, discorrendo cada assunto. Eis os temas, acompanhados de brevíssimos comentários.
• 1 – Introdução – Exortação à confiança em Sua Proteção Materna.
• 2 – Amai-vos uns aos outros – Oferece-nos o antídoto contra o ódio, a violência, o egoísmo que nos
impedem de amar o próximo.
• 3 – Maravilhas são vossas obras, ó Senhor – Apresenta-nos o Criador pela obra criada (a criação),
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afirmando que sem Ele nossa vida é inútil.
• 4 – Eucaristia, Meu Filho está presente – Confirma-nos a presença real de Cristo na Eucaristia.
• 5 – Ide pelo mundo e pregai o Evangelho – Dirige-se especialmente aos bispos e sacerdotes, tratando
do indiferentismo religioso, do matrimônio e, também os exortando a uma vida que seja sinal da presença
de Deus no mundo.
• 6 – Onde está a Verdade? – Volta a nos dizer onde a Verdade permanece íntegra, fala-nos sobre o
avanço das seitas, apontando-nos as principais causas desse avanço, a fim de que seja combatido.
• 7 – Não vos deixeis enganar pela pseudosofia – Sabendo que o mundo está transbordante de falsos
profetas, Nossa Senhora exorta-nos a acautelarmo-nos deles.
• 8 – Peço-vos confiança – Grandes são nossas dificuldades, a Virgem Maria bem o sabe, chegando a
dizer quase no final: “não Lhe regateiem confiança e generosidade”.
• 9 – É preciso acreditar – Tema dedicado à Fé.
• 10 – O vosso testemunho sincero – Pede-nos para testemunhar as aparições e Suas mensagens,
sabendo que elas conduzem ao ideal evangélico.
• 11 – Criados à sua imagem e semelhança – Relembra-nos que fomos criados à imagem e
semelhança de Deus, mas o pecado desfigurou-nos, levando a humanidade a todas as formas de mal.
• 12 – A alegria de vossa presença – Agradece aos que estão a escutá-La, oferecendo o refúgio seguro
que é o seu Imaculado Coração, animando a prosseguir na vida cristã autêntica.
• 13 – Mãe e Rainha da vossa nação – Sendo Mãe e Rainha do Brasil, alerta-nos para muitos perigos
que nos rodeiam, falando-nos, por exemplo, dos errôneos ensinamentos da teologia da libertação
• 14 – Cristo é a vossa esperança – A Esperança é uma virtude teologal, portanto só Cristo pode sê-Lo.
• 15 – Os sinais que vos ofereço – Mostra-nos o porquê das Suas aparições no mundo, e qual o seu
objetivo.
• 16 – Todos vós sois iguais – Tema importantíssimo tratado pela Rainha da Paz: a questão do racismo
e da escravidão. Não se trata de igualitarismo societário, mas da igualdade na condição de filhos de
Deus.
• 17 – Peço-vos a vossa consagração – Neste tema, a Rainha da Paz pediu-nos a nossa consagração
ao Seu Imaculado Coração, ensinando-nos as palavras com as quais devíamos nos consagrar. Obs.:
Onde se lê João Paulo II, leia-se sempre o papa atual, no caso, Bento XVI, pois, observe-se que antes Ela
fala em “sucessor de Pedro”.
• 18 – Minha obediência, vossa felicidade – Termina com este belíssimo tema. A nossa felicidade
verdadeira é possível devido ao FIAT da Virgem Maria na anunciação e, depois, durante a Sua vida.
Relembra fatos desconhecidos, com alguns detalhes, da vida do Seu Filho Jesus Cristo, da infância até a
morte na Cruz.
Estes brevíssimos comentários são tratados muito simploriamente, pois, num único tema, a Rainha
da Paz discorre sobre várias questões, além de exortações, incentivo e diversos conselhos. Também as
mensagens de Nossa Senhora não carecem de muita explicação, pois não versam sobre questões
teológicas profundas e nem é esta a finalidade de qualquer aparição como foi dito no capítulo quinto,
apesar de encontrarmos, em determinadas mensagens, frases que nos deixam desconcertados. Ela
própria nos diz que para questões mais aprofundadas temos o Verdadeiro Magistério da Igreja de Seu
Filho Jesus. O que a Virgem Maria faz em Suas mensagens é nos exortar a uma guinada de 180°, um
retorno às verdades esquecidas por cada um de nós. Passemos à Mensagem.
INTRODUÇÃO:
– “Queridos filhos, a paz esteja convosco. Sou a Rainha da Paz. Apresentei-me a vós como
Rainha da Paz, a fim de conscientizar-vos da grande importância da paz para a humanidade.
Continuo a dizer-vos que deveis estar sempre ao Meu lado, pois o mundo precisa hoje, mais do que
nunca, do Meu auxílio e da misericórdia do Meu Divino Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo. Volto a dizervos que deveis ter cuidado, pois satanás é forte e sabe como enganar-vos. Continuai a rezar, mas sem
cessar. Recordai que Meu Filho opera, ainda hoje, em vossos corações, aquela reconciliação que torna
possível a unidade da Igreja. Conscientes do dom precioso que Deus vos oferece, trabalhai, orai e
oferecei os vossos sacrifícios, dia a dia, pela unidade de todos os que crêem em Cristo. Não digais
apenas que credes em Deus, mas estais também prontos a dar testemunhos da verdade acerca de Sua
Ressurreição. Não tenhais medo dos obstáculos. Tende coragem. Meu Filho venceu o mundo. Se
encontrardes dificuldades nesta caminhada, chamai pelo Meu Filho Jesus. Ele não vos abandonará.
Recordai-vos que todos vós recebestes uma parte da plenitude que habitou Meu Filho, e por meio d’Ele
vos é dada, enquanto fizerdes a vossa peregrinação terrena rumo à união com o Pai. Deus, como é o Pai
providente, não vos abandonará. Ele exorta-vos a deixar as trevas e a seguir Suas orientações, que
conduzem onde a vida está, na luz, e aonde o temor é afastado. Meu filho, o Servo manso, enviado como
aliança do povo santo e luz das nações, ensina-vos quão grande e benéfica é a força que é posta à
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disposição da caridade. Assim, o coração humano torna-se habitação da misericórdia e da verdade, e a
existência quotidiana desenvolve-se na justiça e na paz. Destarte, os conflitos e o seu peso desagregador
dissolvem-se e o espírito de cada um abre-se à vontade e à sabedoria de Deus, conformando-se ao Seu
sapiente desígnio sobre o mundo. Nestes vossos tempos em que, infelizmente, ainda se registram
desequilíbrios múltiplos pela falta de amor e de confiança em relação a Deus e à justiça, é mais do que
nunca importante o testemunho de quem funda sua vida na escuta e na contemplação de Deus para
servir depois aos irmãos, inspirando-se no Seu amor gratuito, misericordioso.

AMAI-VOS UNS AOS OUTROS
O amor é muito importante para todos vós, por isso deveis sempre amar. Esforçai-vos por seguir o
exemplo do Filho de Deus, Jesus Cristo, que quis salvar o mundo mediante a humilhação da cruz por
amor a todos vós. Se não amardes, não fareis parte do Paraíso prometido. Portanto, amai, amai, amai.
Não guardeis sentimentos de ódio ou desejo de violência em vossos corações, mas procurai imitar no
exemplo e nas palavras, o Meu Filho Jesus. Meu Filho é o grande amigo vosso e espera de vós um
comportamento santo, que não ofenda vossos irmãos e, sobretudo, o Céu. Grande é o Meu desejo
de ver-vos crescer no caminho do amor. Não recueis. Entregai-vos a Mim, com inteira confiança. Eu sou a
vossa Mãe e vim do Céu para oferecer-vos a possibilidade de tempos de paz e de esperança. Quando
sentirdes o amor do Meu Filho em vossos corações, conseguireis imitá-Lo e adorá-Lo incessantemente.
Se vos entregardes inteiramente nas mãos do Senhor, sereis capazes de compreender Seu grande apelo:
vinde a Mim. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. É Ele também que está de braços
abertos à vossa espera, pois sabe que vos criou à Sua Imagem e Semelhança. Acreditai no Santo
Evangelho. Rogarei a Deus Pai que nunca vos falte com a palavra viva, que vos purifica e é para vós
princípio de conversão. Através dela, começai a transfigurar-vos e antecipar vosso convívio com o
Pai, na expectativa da visão profética da eternidade. Se a cada manhã, abrirdes o Evangelho, Meu
Filho vos dirá no mais íntimo do coração: Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Desejo ardentemente a
tua salvação. Sou Eu, Jesus, o teu Salvador que fala: escutai-Me, Eu sou em tudo quem faz a tua vida
feliz ou difícil. Sou Eu, pela fé, pela esperança, pelo amor. Sou Eu fundando uma família: é a vocação da
grande maioria. Sou Eu nos serviços dos teus irmãos, na solidariedade com teu povo: é também a
vocação de todos. Sou Eu consagrando tua vida como sacerdote, como religioso ou religiosa: é a
vocação de alguns para que minha presença seja expressa na Minha Igreja. Assim vosso diálogo com Ele
crescerá dia a dia e com certeza vossa vida mudará. O Evangelho abre à humanidade perspectivas de
paz, em razão mesmo do Mandamento do amor, que Meu Filho vos deu. É fonte de verdadeira paz entre
Deus, porque é o Pai que está na origem de toda paz junto dos homens. Rezarei para que sejais bem
penetrados pelo Espírito da Paz de Cristo, para que vos torneis construtores da paz e da solidariedade. A
palavra de Meu Filho vos fortalece e vos dá coragem. Esforçai-vos todos vós, a fim de que o Evangelho
de Jesus seja vivido por todos que O procuram. Alimentai-vos da palavra de Deus e da Eucaristia.
Enfrentai, com coragem e esperança, os momentos difíceis, as provas da vida, inclusive as tentações, e
superai-as dentro do possível, com alegria. Com grande confiança em Minha extraordinária proteção, ide
avante sem desânimo. Respeitai os sentimentos dos vossos irmãos e colocai-vos à disposição dos
mais carentes. Se agirdes conforme vos digo, Jesus viverá cada vez mais em vós e tornar-vos-eis
sempre mais Seus instrumentos, como construtores de paz, de fraternidade, de verdadeiro amor, de
solidariedade, porque já não sereis mais vós a agir, mas será Jesus que viverá cada vez mais em vós.
Deste modo, o amor será sempre mais compreendido, e em vós terei já o Triunfo do Meu Imaculado
Coração.

MARAVILHAS SÃO VOSSAS OBRAS, Ó SENHOR
Quando olhais ao vosso redor, sentis muitas vezes impelente no espírito, o interrogativo sobre a
origem do mundo, do homem, da técnica, da inteligência que a produz. Sem dúvida, queridos filhos,
perguntai-vos então de onde nascem todas as coisas que admirais e sois levados a pensar precisamente
na inteligência infinita, na bondade, na perfeição do vosso Criador. Convido-vos, pois, a consolar o
coração de Deus, pois Ele vos ama. Se soubésseis quanto amor Ele tem por vós, choraríeis de alegria.
Vós conheceis a Deus através do mundo criado, mas, em nome da criação, proclamai a Sua glória. Ouvi a
voz do Senhor e evitai toda espécie de mal. Conscientizai-vos que sois importantes aos olhos de Deus.
Apesar dos vossos defeitos, Meu Filho vos ama infinitamente. Recordai-vos também que Deus deve
estar no Seu lugar, ou seja, no primeiro. A criatura, embora muito nobre e preciosa, não pode, nem
deve ser preferida em vez d’Ele. Ele é um Deus cioso. Somente Ele deve estar no vértice de todos
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os vossos interesses, e tem todo o direito de o exigir, precisamente porque é o vosso Criador e
Salvador. Vós sereis grandes se servirdes a Deus: o ramo não pode viver se não está na videira. Por
paridade, o homem não sujeito a Deus ou que exclui Deus da própria vida, crê talvez afirmar-se a si
mesmo, mas na realidade, está condenado à morte do espírito. E a certeza disto está nos próprios
resultados práticos daquelas ideologias que exaltam o homem, ofendendo a Deus e negando-Lhe
o primado absoluto sobre todas as coisas e sobre o homem mesmo. Vós estais no coração de Deus.
Há em vós, sem dúvida, a imagem d’Ele, mas infelizmente está desfigurada pelo pecado. É preciso
restaurá-la, é preciso refundi-la, é preciso salvá-la. Eis, portanto, o dever de vossa vida cristã. É chegado
o momento em que deveis insistir, antes de tudo, numa purificação do coração. Deveis, sobretudo, aceitar
a purificação dos pensamentos, das intenções, da vontade, dos sentimentos, dos afetos, dos desejos, das
paixões, em suma, de todo o vosso mundo interior, a fim de que a vossa atitude exterior seja
verdadeiramente sincera, e não fruto daquele desejo de glória humana contra o qual Meu Filho mostrouSe tão severo. Vossa grande tentação é a de parecer cristãos em vez de o ser verdadeiramente,
descendo a compromissos com ideologias e com as modas deste mundo, porque, muitas vezes,
quereis agradar mais aos homens do que a Deus. Procurai meios para tornar crível e atraente o vosso
valioso testemunho, mas sempre com a intenção de que os homens não concentrem a atenção sobre
vós, mas que, através de vós, descubram Deus e cheguem a Ele. Para isso, deveis esforçar-vos por ser
instrumentos dóceis nas mãos do Senhor.

EUCARISTIA: MEU FILHO ESTÁ PRESENTE
Meu Filho é o Sacerdote eterno que está presente, como no Céu, no Santíssimo Sacramento. É
precisamente na presença da Eucaristia que compreendereis e apreciareis melhor o significado da Minha
presença no meio de vós. Com a Eucaristia, sentireis força para levardes a cabo vossa grande missão:
encontrareis coragem para participardes da vida da Igreja. Destarte, contribuireis para a construção da
paz e do amor. Não há verdadeira missão, de fato, se não se vive em profundidade o mistério Eucarístico
como comunhão com Meu Filho: vivo, verdadeiro, sacramentalmente presente, Cordeiro imolado para a
salvação de todos vós. Através da Eucaristia tendes a possibilidade de valorizar vossa vida. Mas não
podeis participar da Eucaristia, se não tiverdes a verdadeira fé em Deus, Uno e Trino. Se viverdes em
comunhão com Cristo, numa atitude de humildade e de temor, estareis aptos a experimentar o profundo
poder espiritual da Eucaristia. Se aceitardes o dom de Cristo com gratidão por tudo aquilo que Ele fez por
vós, haveis de tornar-vos aptos a experimentar o profundo poder espiritual da Eucaristia. Se aceitardes o
dom de Cristo com gratidão por tudo aquilo que Ele fez por vós, haveis de tornar-vos aptos, mediante o
Espírito Santo, a cumprir a vocação que Deus vos deu como membros da Igreja. Enfim, se
reconhecerdes em Jesus e no dom de Seu sacrifício Eucarístico a nascente daquela verdade, que
é a única que vos pode tornar livres, vossos corações serão purificados por prestardes o
verdadeiro culto a Deus e trabalhar pelo Seu Reino de justiça e de paz. Expressai vossa gratidão a
Deus pelos dons recebidos, na participação da Eucaristia. A Eucaristia é o sacramento da paz de Cristo,
porque é o memorial do sacrifício salvífico redentor da cruz. É o sacramento da vitória, sobre as divisões
que emanam do pecado pessoal e do egoísmo coletivo.

IDE PELO MUNDO E PREGAI O EVANGELHO
Meus Queridos filhos, se quiserdes seguir o exemplo do Meu Filho Jesus, vós sacerdotes e bispos,
deveis viver e agir de maneira que vos capaciteis a estar disponíveis ao rebanho, do mais importante ao
mais pequenino. Haveis de querer estar no meio deles, quer sejam ricos ou pobres, cultos ou
necessitados de educação. Com prontidão haveis de partilhar as suas alegrias e tristezas, não só nos
vossos pensamentos e nas vossas orações, mas também estando concretamente no meio deles, para
que, mediante vossa presença e vosso ministério, eles possam experimentar o amor de Deus. Só sereis
capazes de anunciar de maneira eficaz, se ouvirdes a Palavra de Deus e a viverdes na vossa vida
quotidiana. A mensagem do Meu Filho, o Evangelho, deve continuar a ser o ponto central da vossa
espiritualidade, o objeto de vossa prece e meditação quotidiana, para que assim possa ser a fonte de
vossa alegria e fecundidade. Sede confortados pela verdade de que não trabalhais sozinhos, porque
tendes o apoio e a bênção do Meu Filho Jesus, Príncipe da Paz. Proclamai Jesus e Suas BemAventuranças a todos os que livremente optam por ouvir as vossas palavras. Proclamai o Evangelho e o
crescimento do Reino de Deus a todos os Meus queridos e inocentes filhos, eis o programa assumido
pela Igreja, como algo recebido do Seu fundador, Jesus, a partir da manhã de Pentecostes. Não hesiteis
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em sacrificar tudo para permanecerdes fiéis a Cristo, vosso dileto Salvador e Amigo. Lutai contra o
indiferentismo religioso, perigosíssima tentação dos tempos modernos. Deus é amor: esse
pensamento de fé vos dê sempre serenidade, paz interior e segurança, e faça com que vossa vida seja
meritória diante de Deus. Em Cristo, Caminho, Verdade e Vida, todas as promessas e esperanças
encontram resposta. N’Ele encontrareis os dons preciosos de santidade e de perfeição, porque Ele é o
sinal de uma amizade, de um amor sem fim, de um afeto indescritível do Pai para cada um de vós. Ponde
todo o vosso empenho a fim de conduzir todo o povo de Deus pelo caminho da salvação. Não fiqueis em
silêncio perante campanhas enganadoras que pretendem defender os aspectos parciais de vida,
mas que, de fato, atentam contra a santidade do matrimônio e da intimidade conjugal. Fortalecei,
com a ajuda do Espírito Santo, o caráter do amor conjugal frente a modelos de matrimônios e de
famílias tão afastadas do ideal evangélico. Não podeis deixar de fazer notar os efeitos deletérios
que estão a produzir entre vossa gente simples, as agressivas campanhas proselitistas que seitas
fundamentalistas e novos grupos estão a realizar no vosso Brasil, principalmente nos últimos
anos. Sei que tendes o desejo de ver a paz e a felicidade reinar nos corações de vossos irmãos. Deveis,
portanto, continuar a proclamar a Palavra de Deus, a ação salvífica do Cristo, mediante os sacramentos,
a aceitação e a resposta ao dom da salvação. Conheço as vossas preocupações e desvelos pelos mais
fracos e abandonados. Realizai vossos trabalhos sacerdotais com amor e dedicação sincera, para que
todos sintam a proximidade da Igreja que os acolhe, os apóia e os ajuda como uma mãe. Dai especial
atenção aos mais pobres e desamparados. Sede homens de incontestável integridade e honestidade,
e dai exemplos de uma sadia vida moral, pois vós, com freqüência, sois vistos pelos outros como
modelo a ser imitado. Sede humildes, pois assim haveis de abraçar o estilo simples de vida, em imitação
a Cristo que se tornou pobre por vós. Se não tiverdes pobreza em espírito, ser-vos-á difícil compreender
os problemas dos fracos e esquecidos. Colocai-vos à disposição dos pobres e necessitados, a fim de que
eles possam aproximar-se de vós e se abrir a vós sem constrangimento. Fazei de Cristo a força central de
vossa vida e dai conta da tarefa que Ele vos confiou na construção do Seu Reino. Seguindo o exemplo do
Meu Filho Jesus, vós deveis ter prudência, maturidade e humildade para trabalhardes em harmonia e sob
a autoridade legítima para o bem do Corpo de Cristo, e não arbitrária e independentemente. Sede homens
de oração diante do Santíssimo Sacramento, e rogai ao Meu Filho aquele espírito de verdadeira
adoração, a fim de vos imbuirdes do amor do Cristo. Assim, podeis imitar Meu Filho e tornar frutuoso
vosso ministério. Fazei tudo à luz do Evangelho, a fim de preparardes o advento do Reino de Deus,
aquele Reino de Deus, que na terra, está já em gérmem na Igreja e espera para completar-se no Céu.
Sedes fiéis à vossa Igreja Santa, para que Ela seja luz do mundo e sal da terra, fermento de libertação e
de promoção do homem no plano não só natural, mas também sobrenatural, anúncio de uma
perspectiva de salvação e de dignidade, que ultrapassa os confins da natureza humana e alcança a
condição dos filhos de Deus. Este é o momento propício para que todos vós reflitais sobre o grande e
empenhativo dever de trabalhar pela difusão do Reino de Deus, em obediência ao mandamento do Meu
Filho Jesus. Vós, que já tendes o maravilhoso dom da fé e tendes a alegria de participar dos mistérios
salvíficos, não podeis deixar de responder às graças recebidas, principalmente com um empenho
renovado, hoje e sempre, em fazer com que essa fé cresça dentro de vós, se consolide em fidelidade e se
traduza em colaboração efetiva na difusão do Reino de Deus, Reino da Paz, de amor e de esperança. A
vida da Igreja em cada um de seus ministros é vida em Cristo, mediante o Espírito Santo, uma vida de
graça e de santidade, nutrida pela palavra de Deus e pela participação dos sacramentos e na luta
constante contra a tentação e o pecado. O vosso grande objetivo como pastores do povo de Deus é de
fortalecer a comunhão dos fiéis com a Santíssima Trindade. Peço-vos que sejais verdadeiros amigos do
vosso povo, oferecendo-lhe sempre o exemplo do Bom Pastor. Como sacerdote e ministros de Deus,
velai sobre o vosso rebanho. É grande o número dos que, entre vós, já não são fiéis à vontade do
Senhor. Este é o momento do grande retorno ao Deus da Salvação e da Misericórdia. É chegado o
momento em que deveis ouvir o sucessor de Pedro e vigário de Meu Filho, o Papa João Paulo II.
Lembrai-vos que é grande a vossa responsabilidade. Lembrai-vos das pobres almas que precisam ser
salvas por vosso intermédio. É chegado o momento em que deveis vestir o vosso hábito eclesiástico
e sentardes no confessionário, a fim de que as almas sedentas de Deus busquem Sua misericórdia
por vosso intermédio. Elas sentem necessidade do sacramento do perdão; por isso, deveis colocar-vos
à disposição delas. Recordai-vos que Deus deseja vosso auxílio e vossa disponibilidade. Se seguirdes
pelo caminho que estou a indicar-vos, trilhareis rumo ao Paraíso. Vós tendes, sem dúvida, grande e
especial responsabilidade na preparação do matrimônio e no apoio à família cristã como realidade
sobrenatural. Mas, uma competência específica e insubstituível cabe também aos cônjuges, que
vivem em primeira pessoa a realidade do amor e da personalidade familiar. A grandiosa
evangelização não pode dispensar a contribuição das famílias cristãs no Brasil. Oferecei vosso culto ao
Único Deus verdadeiro, e observai Seus mandamentos. Sois chamados um por um, a dar testemunho de
Cristo, por vosso próprio perdão, vossa abnegada participação e serviço, e vossa oração. Num certo
sentido, o mundo está se tornando acroático (acroático= que só é compreensível por meio de
explicações). É chegado o momento em que deveis ser, sobretudo, mestres, pois é grande o desejo de

12

MENSAGENS DE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ
APARIÇÕES EM ANGÜERA – BAHIA – BRASIL
MENSAGENS EXORTATIVAS E ENIGMÁTICAS, TRANSMITIDAS DURANTE OS ANOS 2001 A 2010
(Organizado por www.mariamaedaigreja.net)
muitos em conhecer os valores transcendentais. Como sacerdotes, sois também educadores do povo de
Deus, pois ele tem necessidade de uma palavra de conforto que os anime nas suas legítimas aspirações.
Vosso empenho é, sobretudo, o de potencializar e de desenvolver com alegria a tarefa que vos foi
confiada. Convido-vos a terdes um sentimento agradecido para com Deus, que vos deu a possibilidade de
serdes discípulos do Meu Filho Jesus. Agradecei, sobretudo, porque Ele está convosco. É sempre Ele
que dispõe os corações: o dos que pregam e o dos acolhem a Boa-Nova. Continuai a amar o Papa, a orar
por ele, a seguir suas exortações. Ele tem necessidade de vossa fé, que demonstrais ao servir com
fidelidade a Santa Igreja Católica. Esforçai-vos, repito, por levar a Boa-Nova a todos os povos, de maneira
que não só mantenham a lei de Deus, mas também difundam a sua própria natureza como seres
humanos, criados à Imagem e Semelhança de Deus e dotados de uma dignidade inata e inalienável, que
deve ser respeitada em todas as circunstâncias. Este é o momento propício para vos dedicardes às
grandes tarefas de transmitir a fé, plena e integral, a cada geração, de defender a vida familiar de tudo o
que a enfraquece e de atender às necessidades dos vossos concidadãos, especialmente dos pobres, dos
doentes e dos que sofrem, daqueles a quem falta a instrução, marginalizados no processo de crescimento
e de desenvolvimento. Juntamente com vossos bispos, deveis conduzir a Igreja no Brasil à plenitude da
Verdade, à plenitude de Cristo. Fostes investidos, mediante o Espírito Santo que à Igreja foi dado por Meu
Filho, para serdes capazes de ensinar na verdade os caminhos de Deus. Eis a vossa vocação e o vosso
ministério. Cristo, que vive na Sua Igreja, Una, Santa, Católica e Apostólica, reunida em todas as partes
do mundo, espera de vós este serviço.

ONDE ESTÁ A VERDADE?
A verdade é mantida íntegra apenas na Igreja Católica. Fundada sobre o alicerce dos apóstolos, a
Igreja Católica foi se difundindo até as extremidades da Terra. E a fé cristã, apostólica e católica chegou
ao vosso querido Brasil. Começou assim a construção de Deus, por obra dos enviados, dos
continuadores dos apóstolos. A Igreja é sacramento de salvação para todos vós, pois Meu Próprio Filho,
Jesus Cristo, a entregou a Pedro dizendo: “O que ligares na Terra será ligado no Céu, e o que desligares
na Terra será desligado no Céu”. Portanto, fora da Igreja a salvação torna-se difícil. Resisti à
tentação de abandonar vossa Igreja. Não deis ouvidos aos falsos profetas. Volto a dizer-vos que a
verdade é mantida íntegra apenas na Igreja Católica. É grande o crescimento de seitas em vossa nação e
é chegado o momento em que vossa Mãe Celeste diz: basta. Não ofendais mais ao Meu Filho.
Atualmente, as causas que favorecem a difusão das seitas em vossa nação são: a insuficiente
instrução religiosa, o abandono em que se encontram algumas comunidades, particularmente nas
zonas rurais e suburbanas, a falta de uma atenção personalizada aos fiéis, a necessidade que estes
sentem de uma autêntica experiência de Deus e de uma liturgia mais vivida e participada. Sei que
muitos de vós estais emprenhados neste sentido, mas, também, que um outro grande número não se
preocupa nem um pouco em levar a cabo a tarefa que lhes foi confiada. Aprofundai as riquezas
inexauríveis da Palavra de Deus, que ilumina e que salva. Preparai, com humildade, vossos corações
para acolher as verdades divinas, com espírito livre de todo e qualquer preconceito humano. Em outras
palavras, queridos filhos, sabei afastar-vos um pouco da terra e vivei voltados para as coisas do Céu a fim
de alcançardes uma fervorosa intimidade em Cristo, que é o revelador das verdades eternas, e para
levardes, por vossa vez, os outros à luz da fé. Sabei que a verdadeira sabedoria é a que vem de Deus.

NÃO VOS DEIXEIS ENGANAR PELA PSEUDOSOFIA
A Igreja, a partir de uma posição de pobreza e de liberdade em relação aos poderes deste mundo,
deve anunciar com coragem a lei do amor fraterno, a necessidade da comunhão e da solidariedade entre
os homens, as inevitáveis exigências da justiça, a esperança luminosa da vida eterna. Pois Deus, que
está no centro da vida e da história, continua a chamar homens e mulheres, crianças e anciãos, sábios e
iletrados, pobres e ricos, para lhes oferecer a mancheias (mancheias= à farta, prodigamente) as
insondáveis riquezas do Seu amor. Não deveis, portanto, poupar esforços em atender a esta
responsabilidade prioritária e de tanta transcendência para o presente e o futuro da Igreja no vosso Brasil.
Neste sentido, deveis sentir-vos comprometidos, oferecendo vossa contribuição generosa para a melhor
formação de todos os que precisam encontrar Meu Filho Jesus, pois apesar de pouco conhecimento, eles
sabem que Meu Filho é o Caminho, a Verdade e a Vida. Transmiti sempre a genuína fraternidade
sacerdotal, para que vossos fiéis se sintam sempre apoiados nas suas atitudes ministeriais e encontrem
sempre estímulo para cumprir seus compromissos com Deus e com a Santa Igreja. Não desanimeis
jamais. Tende confiança. Tende coragem. Sem dúvida, muitos são os desafios que deveis enfrentar para
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obter que a mensagem salvífica de Jesus Cristo ressoe com mais ardor e se faça presente em todos os
lares brasileiros. Com viva esperança no amor misericordioso do Meu Filho, tende confiança em que tudo
isso surja sob a ação do Espírito Santo, uma crescente renovação da Igreja, nas suas estruturas,
carismas e ministérios, que a torne mais viva, presente e operante como sacramento de salvação entre os
homens. É este o Meu desejo e o desejo do Meu Filho.

PEÇO-VOS CONFIANÇA
Não vos atemorizeis ante as dificuldades. Em certo sentido, é normal que elas existam, porque,
enfrentadas e resolvidas com a ajuda de Deus, dão ocasião de promover e fortalecer vossa virtude.
Queridos sacerdotes: com prudência e sabedoria, encorajai os esforços, corrigi os abusos, amparai os
fracos, orientai todas as energias para a maior capacidade de dar e receber. Todos vós, mediante a
oração e a reflexão, podeis oferecer a luz do Evangelho e a irradiação do seu ideal ético e espiritual. A
vossa vida deve estar baseada na fé e no amor de Deus e inspirada, certamente, na fidelidade e
generosidade, de maneira que seja fonte de satisfação para vós mesmos e para as pessoas, às quais
prestais serviço por amor ao Senhor. Meu Filho deu-vos uma demonstração clara da Sua vontade e
deixou-vos o exemplo comovente do amor que vos é necessário no exercício da vossa nobre e grande
missão. Ele, que fez com que os surdos ouvissem e os mudos falassem, estará sempre junto de vós com
Seu amor Onipotente, a fim de que vossa obra produza frutos abundantes para o Reino dos Céus. O
Deus da Aliança é o Deus que liberta e que salva. É Deus que demonstra aos homens a Sua providência
e paterna solicitude. Desejo que a Minha presença seja para todos vós uma ocasião providencial para
renovar o esforço de conversão a Cristo, o qual se baseia na reflexão e na oração, mas também na vida
sacramental. Nestes tempos, dai espaço ao sacramento da Penitência ou Reconciliação, que restitui às
almas a plena intimidade com Deus. Abri vossos corações Àquele que vê o oculto e que é vosso Pai e
Salvador. Deixai que Meu Filho reine na intimidade do vosso coração. Não Lhe regateiem confiança e
generosidade. Ele estará convosco. É nobre a missão que vos espera e grande será a recompensa se
Lhe forem fiéis.

É PRECISO ACREDITAR
Sabei que o arrimo do caminheiro é a fé. Não esqueçais que a vida cristã é uma peregrinação
e que a fé é o vosso viático, o vosso farnel. Buscai em Cristo coragem e entusiasmo para dar
testemunho da esperança que habita em vossos corações. Vivei a união com Cristo, com fé ardente na
oração, para poderdes sempre encontrar n’Ele a força necessária para perseverar e vos tornardes como
Ele. Perseverai na vossa oração ao Senhor e nunca se apague a vossa esperança. Com a fé no único
Deus que é o Criador do Céu e da Terra, de tudo que é visível e invisível, vós, seguidores do Meu Filho,
sois inspirados a trabalhar na promoção da paz e da harmonia entre todos os povos da terra. Fazei
consolidar a fé do vosso Batismo, ouvi a palavra de Deus, não só como um ensinamento, mas como a
palavra pessoal do Senhor que vos ama e Se dirige a cada um de vós. Na reflexão e na oração, assimilai
Sua mensagem de verdade e de salvação. No intercâmbio entre vós e os mais velhos, vede qual o
caminho a tomar. A Palavra do Meu Filho é na verdade, a seiva que passa do tronco para o ramo, que
sois todos vós. De Deus viestes e para Ele caminhais. Vós todos estais nas mãos do Senhor. E volto a
dizer-vos: sois amados, um por um, pelo Pai, no Filho, por meio do Espírito Santo. Apesar de vossa
infidelidade, o Senhor não vos abandona. Glorificai o Seu nome porque Ele se interessa por vós e quer
vos salvar. Iluminados pela fé e pelo Evangelho do Meu Filho, sede fiéis à ação do Espírito Santo a fim de
responderdes às divergências que vos esperam. Meu Filho ensinou-vos como deveis proceder para
participardes de Sua vida. Ele entregou-Se por vós, a fim de libertar-vos do pecado e da morte, e com
Sua Ressurreição, abriu-vos as portas que vos conduzem ao Paraíso. Portanto, permanecei firmes na fé.
Vivei-a com simplicidade e sinceridade. A fé vos leva a conhecer a verdade definitiva das coisas, das
pessoas e de Deus. A fé não vos afasta do mundo, dos amigos que tendes e das coisas que gostais
de fazer. Ao abraçardes a fé e ao deixar-vos amar por Cristo, não fugis de vós mesmos nem dos outros,
mas encontrareis o verdadeiro significado da vida na fé. Não tenhais medo da verdade. Ela é a grande
força capaz de conduzir à salvação. Segui fielmente a Cristo e a Sua Igreja. O mundo está sedento de
Deus e dos valores espirituais. Para levardes a cabo esta ação, é necessário que cada um de vós vos
deixeis iluminar pela Palavra de Deus, através de uma liturgia constante e meditada. Sabei escutar os
ensinamentos dos vossos bispos e sacerdotes, verdadeiros mestres, em virtude da missão recebida.
Sedes vigilantes, generosos e perspicazes em discernir as funções e responsabilidades que vos foram
confiadas. Todos vós sois chamados a contribuir no plano da salvação. Sede homens de fé; para isso, é
preciso viver certamente em conformidade com a fé o Batismo e os compromissos nele assumidos.
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Levantai vossa bandeira em favor do Papa e dos bispos em comunhão com ele. O egoísmo e o luxo, a
irresponsabilidade diante dos problemas e do sofrimento dos mais necessitados, continuam a tentar-vos,
e o próprio cristão muitas vezes adormece neste estilo de vida. Se quiserdes imitar ao Senhor, que é
Santo, procurai amar o vosso próximo, porque Deus vos ama e é bom convosco. É preciso amar Seus
mandamentos e ter esperança nas Suas promessas. Se não apreciardes com amor a lei de Deus
dificilmente a guardareis. Se desejardes chegar a uma graça bem concreta, o vosso coração deve
permanecer tranqüilo. Daí se caminha para a verdadeira felicidade. Dizei a todos que Deus é verdade,
que Deus existe. Como mensageiros da felicidade, dizei a todos os vossos irmãos que é Pai e quer salvar
a todos. Por isso, vos deu Seu Filho, vosso Salvador. Dai testemunho da verdade que Meu Filho vos
comunicou. Não percais tempo. Ouvi hoje, agora, o que Deus tem a vos dizer. Rezai pelo Santo Padre, a
fim de que continue levando sua mensagem de fé e de esperança a todos que precisam do amor de
Deus. Rezai por ele, sobretudo, porque é traído, abandonado e desatendido por seus mais
próximos colaboradores. Vim do Céu com o Coração cheio de alegria para consolar-vos e dar-vos
coragem. Avante comigo na obediência, na oração, na disponibilidade e na confiança. Meu Filho revelouvos o mistério da vida divina. Falou-vos do Pai que vos ama e vos quer ver felizes e santos. Ele próprio
Se apresentou a vós como o Filho, o enviado do Pai. Anunciou a vinda do Espírito Santo, que viria
continuar Sua obra no meio de vós. As Suas últimas palavras aos Seus apóstolos, antes da ascensão,
não podiam ser mais claras na explicitação das pessoas divinas: “Batizai em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo”. Por isso, vossos atos devem ser realizados mediante a invocação da Santíssima
Trindade. Sois felizes porque o Pai vos ama e amou-vos tanto que vos enviou Seu Filho para salvar-vos.
Sabei que sois reconciliados com o Pai por obra de Cristo. Mesmo quando vos encontrardes no meio de
dificuldades, não desanimeis, porque brilha em vós a esperança de que haveis de chegar até Deus. E
esta maravilhosa esperança é alimentada pela presença do Espírito Santo em vós, o dom divino
prometido por Jesus Ressuscitado. Rezai a Deus Pai, implorando para vós o Espírito Santo, Espírito de
verdade que vos transmite o amor do Pai e vos conduz, ajudando-vos a ser fiéis ao chamado de Deus.
Sedes dóceis. A docilidade ao Espírito Santo que vos acompanha e vos transmite em ensinamento do
Meu Filho Jesus leva-vos a valorizar constantemente a vossa vida em frutos de santidade.

O VOSSO TESTEMUNHO SINCERO
Não tenhais medo de falar das Minhas mensagens. Não deixeis enterradas as verdades que estou
a vos comunicar, mas proclamai-as a todos os que precisam da misericórdia de Deus. Deixai-vos
conduzir pelas mãos do Senhor. Convertei-vos Se quiserdes ser felizes. Rezai. Dai testemunho de vossa
fé por meio da oração e da conversão. Não vim para obrigar-vos, mas para, com amor de Mãe, conduzirvos ao Paraíso. Volto a pedir-vos a confissão semanal. Confessai-vos semanalmente e não escondais
nenhum dos vossos pecados. Se fizerdes uma boa confissão, e se o sacerdote, em nome do Meu
Filho, vos perdoar, vossa alma estará salva. Não acumuleis pecados para poderdes vos confessar.
Fazei-o sempre que tiverdes necessidades do perdão e da misericórdia de Deus. Há o perigo da
condenação eterna para os que não se preocupam com a confissão. Rezai, pois somente por meio
da oração sereis capazes de compreender o significado das mensagens que vos transmito. Não inicieis
nenhum dos vossos trabalhos sem a oração. Meu Filho vos conhece pelo nome, e sabe o que tendes
no vosso coração. Deixai-vos guiar por Aquele que tem palavras de vida eterna. Meu Filho espera que
façais algo de importante por Ele. Não deixeis enterrados os talentos que Ele vos ofereceu. Sede, em
Cristo, os distribuidores de Suas graças e bênçãos. Assim, estareis mostrando a presença e a bondade
do Meu Filho a todos os vossos irmãos. Todos vós deveis tomar consciência de que é preciso semear o
amor. Tende a certeza de que todos vós estais em Meu Coração. E vós, mais do que nunca, tende
coragem, fé, esperança e confiança. Guardai as Minhas palavras em vossos corações e transformai-vos
em vida. Por meio destas mensagens desejo conduzir-vos ao Meu Filho, pois Ele é o Caminho, Verdade e
a Vida. Tende a certeza de que estou sempre convosco para vos tornardes em tudo semelhantes ao Meu
Filho. Quando vos sentirdes cansados e sem ânimo, vinde a Mim e Eu vos darei a alegria que somente o
Céu pode oferecer. Quando descobrirdes o verdadeiro significado da Minha presença, tereis
sempre convosco as bênçãos de Deus Pai e Criador. O caminho que deveis percorrer é o da
conversão e da penitência, da humildade e do amor. Sede verdadeiros irmãos dos vossos bispos e
sacerdotes. Procurai com compreensão e compaixão partilhar as suas responsabilidades e revigorá-los
na sua identidade, como ministros da palavra e dos sacramentos. Tende profunda e duradoura esperança
de que o amanhã será mais rico da presença de Deus. Rejeitai a violência, rejeitai o desprezo, recusai a
falsidade ou desonestidade. Correi risco, se for necessário, mas permanecei fiéis ao amor
privilegiado pelos pobres e pelos pequenos. Respeitai a dignidade de todo homem, mesmo que este
vos tenha desiludido. Sabei perdoar e reconciliar, porque vós sois as testemunhas de Cristo, que deu a
própria vida pela multidão, no amor infinito que está no Coração da Vida de Deus e que Ele vos concede
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partilhar consigo. Repito-vos: Deus chama a cada um de vós a desenvolver os talentos que Ele vos
ofereceu. Não cruzeis os braços. Avante. Sabei todos vós que a resposta à chamada de Deus é livre. Isto
vê-se claramente no Evangelho: Um jovem vai-se embora para não renunciar às riquezas, enquanto
Meu Filho o amava.

CRIADOS À SUA IMAGEM E SEMELHANÇA
Recebestes a vida de vosso Criador mediante vossos pais, assim como a força do vosso espírito e
a habilidade do vosso amor. É chegado o momento em que deveis formar vossa personalidade. Sedes
perseverantes. Sede francos. Sedes leais, dignos da confiança dos vossos irmãos, dos vossos
companheiros, dos mais novos que vos seguem. Vós bem sabeis que se quiserdes receber tudo sem dar
o melhor de vós, não sereis felizes. Vossa aprendizagem não vos dará satisfação, a não ser com vossa
constante aplicação. Respeitai o vosso corpo. Não corrais o risco, por inconsciência, da doença e do
acidente. Não vos deixeis levar pela satisfação, sem frutos, do álcool e da droga, que vos reduzem à
escravidão. No interior de vós mesmos, escutai a vossa consciência que vos chama a ser puros. Sobre o
matrimônio, volto a dizer-vos: é uma coisa séria o sacramento do Matrimônio, é um fundamento
para um edifício sólido. Um lar não pode alimentar-se com o fogo do prazer que arde depressa
como um punhado de ervas secas. Os encontros passageiros não fazem senão caricaturar o amor,
ferir os corações e ofender o plano de Deus. Se pondes vossa confiança em Cristo, podeis conduzir
vossa vida com generosidade na pureza do Evangelho. É verdadeiro para a moral familiar, é verdadeiro
para a moral da honestidade em presença dos bons, é verdadeiro em todos os campos da solidariedade,
em que cada um é responsável, por seu lado, daquilo que faz viver os vossos irmãos e vossas irmãs.
Vossa responsabilidade não estará amadurecida se não destruirdes o individualismo que vos faz fugir dos
outros. O diálogo é fonte de sabedoria. A partilha é fonte de riqueza. É no ambiente de trabalho, na
comunidade estudantil, de lazer, na comunidade de bairro, que cada um adquire sua verdadeira dimensão
de homem. Procurai reunir-vos em grupos. Abri juntos o Evangelho, procurai aquilo que Cristo e a Santa
Igreja Católica vos dizem, a fim de agir com vossos companheiros, de reagir positivamente perante o
“deixa correr” ou o individualismo que bloqueia a sociedade. Avante, sempre com coragem e confiança.
Preparai-vos juntos, partilhai do amor com toda vossa alma. Levai um rosto jovem a tudo que fizerdes, em
toda parte aonde fordes. Lembrai-vos que o vosso principal objetivo deve ser a glória de Deus e a
salvação das almas. Para tornar crível vosso testemunho, vossa vida deve irradiar alegria e coragem,
mesmo ante a adversidade. Mas isso só será possível se vossa vida interior estiver concretizada por uma
íntima comunhão com Cristo, nutrida pela oração pessoal e pela prática da caridade. Na medida em que
crescerdes seguindo o modelo do Meu Filho, haveis de tornar-vos um sinal de esperança e uma
proclamação viva da ressurreição. Não percais a esperança. Não desanimeis ante as dificuldades. É
nelas que haveis de dar testemunho de vossa orientação fundamental e de vossa relação com Meu Filho
Jesus. Deste modo, chegareis à Pátria, à casa de Deus. Superai-vos a vós mesmos. Eis vosso caminho
espiritual, o caminho que desafia e convida a cada um de vós, sobretudo vós, jovens, porque para vós
Meu Filho é de modo especial o Caminho, a Verdade e a Vida. Meu Filho superou-vos para ensinar o
modo de vos superardes a vós mesmos, de encontrardes a vida com Ele, de realizardes n’Ele a vossa
vida, o vosso caminho, para vos ensinar o modo de descobrirdes n’Ele a plenitude da verdade.

A ALEGRIA DE VOSSA PRESENÇA
Estais hoje aqui reunidos a rezar para que o dom incomensurável da fé seja vivido mais
conscientemente e participado mais generosamente, por parte de cada um de vós, para que cada
brasileiro se sinta comprometido pessoalmente na evangelização, rezando, dando bom exemplo e
ajudando. Acolho, neste dia, todos vós em Meu Imaculado Coração. O Meu Coração é o lugar seguro
para o qual desejo vos conduzir, a fim de vos afastar das insídias do Meu adversário. O Meu Coração é o
remédio para vossa dor e é o lugar em que estareis protegidos no momento da grande tempestade. Estai
atentos e vigilantes, pois satanás deseja usar contra vós todos os meios para afastar-vos do caminho da
salvação. Rezai. Ouvi o que vos fala agora a vossa Mãe Celeste. Eu vim do Céu para vos conduzir pelo
caminho da Salvação. Escutai-Me. Não vim para obrigar-vos, mas para dizer-vos: lede e acreditai no
Evangelho. Ouvi o que vos falam vossos eclesiásticos superiores. Não condeneis ninguém, mas rezai
pelos que estão longe de Deus. Lembrai-vos que somente Deus é o Juiz Supremo. Como filhos de Deus,
criados à Sua Imagem e Semelhança, não podeis ficar de braços cruzados, mas deveis, com coragem,
dar oportunidade para que os outros possam encontrá-Lo. Conheço vossas falhas, mas sei também que
em vosso coração há uma grande reserva de bondade. Vós não estais precitos (precitos= condenados,

16

MENSAGENS DE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ
APARIÇÕES EM ANGÜERA – BAHIA – BRASIL
MENSAGENS EXORTATIVAS E ENIGMÁTICAS, TRANSMITIDAS DURANTE OS ANOS 2001 A 2010
(Organizado por www.mariamaedaigreja.net)
réprobos), mas sois convidados a testemunhar que sois de Cristo e que ao Seu exemplo deveis fazer
sempre o bem. A vossa vida é rica de graças e bênçãos. E como Mãe, desejo assegurar-vos que estais
próximos do Coração de Deus. Meu Filho é a verdade que ilumina, liberta e dá sentido à vida; é a
resposta completa aos interrogativos profundos do homem. A Verdade que é Cristo, a Verdade que tem
Cristo, deve tornar-se luz para os outros, para o mundo. Rogarei para que Deus Onipotente continue a
dar-vos os dons da sabedoria e da compreensão, para que, assim, na vossa nobre missão, possais
oferecer uma direção inspiradora e prestar um serviço cada vez mais generoso, seguindo as maiores
aspirações do vosso povo e em favor do autêntico bem do homem, da mulher e das crianças em toda
parte do Brasil. Esforçai-vos de modo que um número cada vez maior de crianças e jovens, que vivem
situação de marginalização, possa conhecer e encontrar Cristo como Salvador. Reconhecei sempre a
grande missão dos vossos bispos e sacerdotes. Rezai por eles. Caminhai com eles. Vivei uma plena
comunhão que, unindo-vos cada vez mais a Cristo, Caminho, Verdade e Vida, faça de vossa vida
testemunho vivo de vossa fé. Vós que estais a escutar-Me, à luz da fé cristã, estimulai os que têm fome e
sede de Deus, ao conhecimento do universo criado por Ele. Acendei neles o amor da Verdade que
exclui a superficialidade no aprender e no julgar. Reavivai o sentido cristão que rejeita a aceitação
ingênua de muitas informações. Guiai-os à ordem, ao método, à prescrição e ao sentido de
responsabilidade. Sustentai-lhes o sacrifício e a perseverança requeridos para o trabalho árduo do diaa-dia.

MÃE E RAINHA DA VOSSA NAÇÃO
Aqui, na vossa nação, onde Meu adversário conseguiu seduzir ao erro grande número de pobres
filhos, desejo com vossa ajuda realizar grandes prodígios no silêncio e no escondimento. O Meu Coração
parte em pedaços ao constatar que grande número dos mais desfavorecidos é tratado como
animais sem valor. Recordo a vós que também eles, como vós, têm valor aos olhos de Deus e que eles
para Mim são tesouros preciosos. Sofro por aqueles que padecem de miséria e de fome. Sofro pelos
que são, com freqüência, vítimas do ódio e da violência. Vim para confortar-vos e ajudar-vos. Não vim
para condenar-vos, mas para mostrar-vos a vontade do Senhor. Vede como sofrem os pobres. São
muitos os deslocados e refugiados, os que sofrem por falta de amor e esperança, os que sucumbiram ao
mal e se fecham a toda luz espiritual, os que têm o coração cheio de amargura, vítimas como são da
injustiça e do predomínio dos mais fortes. O egoísmo toma o lugar da coragem moral e da solidariedade.
O valor próprio é então medido em termos de ter e não de ser. Com efeito, forma-se uma atmosfera de
grandes e pequenas injustiças e de incontáveis formas de violência. O que é aceito como verdadeira
liberdade, na realidade é apenas uma forma de escravidão. A violência que se perpetra no Brasil não
oferece solução alguma para os verdadeiros problemas do vosso povo. Não é este o método escolhido
pelo povo de Deus. Não oferece verdade alguma que possa atrair e convencer os espíritos e os corações
do povo sofredor. Sua única expressão é o temor e a destruição que produz. O mundo em que grande
parte é marcada pela avidez da exploração e pelo desprezo dos mais fracos, deve mudar seu
comportamento e acolher com espírito fraterno a todos os que sofrem, tanto no corpo como na alma.
Hoje, grande parte da humanidade é conduzida pela força daqueles que se opõem contra Deus, e
assim, dia a dia, grande número de almas se precipitam no inferno. Convido-vos, pois, ao grande
retorno Àquele que é o vosso Pai Misericordioso e que de braços abertos vos espera. Não vos deixeis
levar pelas insídias do Meu adversário. Ouvi o que vos fala vossa Mãe Celeste, a Mulher vestida de Sol.
Desejo abraçar a cada um dos brasileiros e conduzi-los por caminhos seguros. Amo-vos a todos, mesmo
àqueles que se afastam de Deus e de Mim. Rogo ao Meu Filho por cada um de vós, pelos que são
vítimas do ódio e da violência. Sofro por causa daqueles que desprezam as Mensagens de paz e
salvação que Meu Filho vos propôs. Não vim do Céu para salvar-vos, mas para oferecer-vos a
possibilidade de salvação. Os apelos de conversão do Meu Filho não são aceitos e, por isso, há o
perigo de perdição eterna para muitas almas. Conclamo também a vós que Me escutais, a rezardes ao
vosso Anjo da Guarda, pois também a ele incumbe a grande tarefa de vos proteger das insídias do Meu
adversário. Não desanimeis porque tendes, sobretudo, a proteção de Deus, vosso Pai. Satanás
conseguiu espalhar seus erros por toda parte. Até mesmo no interior da Igreja, conseguiu enganar
a muitos, fazendo-os abraçar os errôneos ensinamentos, como os da teologia da libertação, e
negar aquilo que prega o sucessor de Pedro e vigário do Meu Filho, o Papa João Paulo II. Se a
humanidade não se voltar a Deus pelo caminho da conversão, não tardará a cair sobre vós um
grande castigo. É chegado o momento em que deveis acolher tudo aquilo que vos tenho transmitido. Se
acolherdes os Meus apelos, estareis dando início ao grandioso triunfo do Meu Imaculado Coração. OuviMe. Desejo estar ao vosso lado, acompanhando vossos passos e intercedendo para que possais fazer
tudo o que Meu Filho vos disser. Caminhais para um futuro desconhecido, mas certamente pleno de
potencialidade e otimismo para o Reino de Deus. Recordai que todos trazeis o peso das vossas
responsabilidades ante os sofrimentos dos vossos irmãos. Reconhecei humildemente os vossos pecados,
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origem primeira de todos os males que afligem o mundo. Sede construtores da paz e voltai-vos ao Deus
da Salvação. A paz entre vós é uma tarefa árdua em que deveis colaborar generosamente. A paz não
pode ser alcançada pelo caminho da intransigência nem do egocentrismo. Pelo contrário, alcançarse-á se forem formadas a confiança, a compreensão e a solidariedade que vos irmanam, vós homens que
habitais neste mundo, criados por Deus para que todos possais participar dos Seus bens de forma
eqüitativa. Se caminhardes com Cristo, se O tomardes por companheiro de viagem a indicar-vos o
caminho, ireis seguir rumo ao Paraíso, para onde unicamente fostes criados. A voz do Senhor é a Sua
presença em vós pelo Batismo. Cada um de vós deve discernir o apelo que vos é dirigido. No entanto,
para o sacerdote é a Igreja que tem o encargo de confirmar autenticamente o apelo e de confiar uma
missão. Rogarei ao Senhor para que vos ajude a encontrar vosso caminho no Seu seguimento. Se
viverdes conforme o desejo do Meu Coração, a vossa fé ficará reforçada e revitalizada, e exaltados
ficarão vossos sentimentos de adesão aos princípios, ideais e ensinamentos da Igreja Una, Santa,
Católica e Apostólica. Tende confiança no amor misericordioso do Senhor. Não duvideis nunca do
perdão de Deus. Arrependei-vos com sinceridade e abri interiormente vosso coração ao Senhor, para
redescobrirdes que aos Seus olhos tendes muito valor. Para responderdes aos apelos de Deus, deveis
aproximar-vos do Cristo, a fonte de água viva que vos fortalece e purifica. Minha presença vos traz mais
esperança, amor e fé. Convido-vos a descobrirdes em vós mesmos as riquezas do dom de Deus. Ouvi,
pelas minhas mensagens, Cristo, o vosso Salvador. Ele é o Bom Pastor que conhece Suas ovelhas e que
deu a vida para salvá-las do mal e da mentira, para as afastar dos caminhos errados e as impedir de cair
no abismo. Vivei na certeza do encontro definitivo com Aquele para o qual viveu, no qual acreditou e
esperou.

CRISTO É A VOSSA ESPERANÇA
Com Cristo vós obtendes a remissão dos pecados e, deste modo, o mundo encontra a
reconciliação com Deus em Cristo. Parai e imaginai como é grande o amor de Jesus por vós. O Sacrifício
da Cruz, realizado por amor, teve, sem dúvida, um poder redentor: o amor é mais forte que o pecado. No
amor do Meu Filho, o mundo e, sobretudo o homem, foi reconciliado com Deus. O amor que Jesus vos
ofereceu na Cruz possui este poder vitorioso: une com o Pai tudo o que por causa do pecado se tenha
separado dele. Aquilo que, por causa do pecado, se tinha contraposto a Deus, é em Cristo de novo
orientado para o Criador e Pai. Aceitai os ensinamentos que Jesus vos apresenta por meio do Seu
Evangelho. Aceitai as verdades que a Igreja de Cristo vos apresenta. A Igreja Católica é reconciliadora,
na medida que mostra os caminhos e oferece os meios. Os caminhos são exatamente o da conversão
do coração e da vitória sobre o pecado, seja ele o egoísmo ou a injustiça, a prepotência ou a
exploração de outrem, o apego aos bens materiais ou a busca desenfreada da violência. Os meios de
Salvação são os da fiel e amorosa escuta da palavra de Deus, da oração pessoal ou comunitária e,
sobretudo, dos sacramentos, verdadeiros sinais e instrumentos de reconciliação entre os quais se
sobressai, precisamente sob esse aspecto, aquele a que, com razão, chamais de sacramento da
Reconciliação ou Penitência. Deus sustenta a perseverança e a coragem de todos os que trabalham
verdadeiramente e com amor fraterno para a divulgação das Minhas mensagens. Sabei que tudo o que
fizerdes em Meu favor, tereis em dobro a recompensa. Redobrai os esforços para tornar cada vez
mais íntima entre vós a comunhão da Igreja e mais forte a solidariedade entre todos os brasileiros. Sois
testemunhas atendíveis do amor da Santíssima Trindade, que foi infundido na vossa alma no dia do vosso
Batismo. Com a certeza deste sopro trinitário de amorosa e harmoniosa disponibilidade de intenções,
enfrentai com coragem os grandes desafios que o mundo vos apresenta. Preparai-vos para serdes os
dispensadores dos dons de Deus, com um coração aberto a todos. Oferecei também a todo o povo de
Deus os meios de aprofundamento da própria vida espiritual, de modo que, ao descobrirem cada vez mais
a alegria da beleza do amor de Deus, no espírito das Bem-Aventuranças, renovem o dinamismo do seu
compromisso como filhos de Deus. Ajudai os jovens a darem os passos para seguirem ao encontro de
Cristo e aprofundarem cada vez mais as riquezas da fé e viverem-nas. Encorajai a todos a porem em
prática os apelos de Deus. Pôr em prática, neste sentido significa viver o mandamento do amor, fonte da
serenidade e da paz. É preciso vencer o mal com o bem, pôr os dons recebidos a serviço uns dos
outros, e revestir-se continuamente de sentimentos de Misericórdia, de bondade, de humildade, de
mansidão e de paciência. Se desejais encontrar satisfação para a sede de felicidade que abrasa vosso
coração, é para Cristo, Caminho, Verdade e Vida, que deveis orientar vossos passos.

OS SINAIS QUE VOS OFEREÇO
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A Minha presença no mundo inteiro e entre vós é sinal da Minha preocupante ternura de Mãe. Há
séculos, tenho vindo ao mundo por meio de inúmeras aparições para pedir-vos a conversão e a
Consagração ao Meu Imaculado Coração. Também Me faço presente em Minhas estátuas, com
lacrimações, inclusive de sangue, a fim de chamar-vos ao grande retorno ao Deus da Salvação. Venho
como humilde serva do Senhor, com inteira obediência ao Seu Evangelho e à Sua Igreja, ao Papa e
aos bispos e sacerdotes em comunhão com ele. Não vim para obrigar-vos, mas o que digo deve
ser tomado a sério. Ouvi com humildade o que vos falo, pois é com amor que estou no meio de vós.
No céu peço ao meu Filho por vós e por vossos irmãos sofredores. Vossa caminhada rumo ao paraíso
começa no momento em que vos tornardes obedientes. Somente Deus, derramando Seu amor nos
corações, chamando-vos à fé e concedendo-vos o dom da esperança, vos faz crescer na comunhão com
Ele e entre vós. Sabei que a história humana não é um labirinto absurdo e a vossa existência não vai
definitivamente à morte e ao nada. Meu Filho, com Suas palavras divinas e infalíveis mostra-vos que
Deus criou-vos por amor e espera de vós, durante a vossa existência terrena, uma resposta de amor,
para depois tornar-vos participantes, além do tempo, do Seu amor eterno. Com certeza o Céu vos espera.
Decerto, cada um deve procurar esforços, a fim de permanecer na estrada da santidade, realizando
o próprio talento e fazendo render, sobretudo, a semente que Ele vos deixou. Mas deveis fazer tudo isso
recordando sempre que, após a morte, tereis no Céu uma casa feita por Deus, ou seja, uma morada
eterna.

TODOS VÓS SOIS IGUAIS
Sou a Mãe de todos, especialmente dos que sofrem por causa da discriminação racial. Não olheis
com indiferença para vossos irmãos negros, pois eles são, como vós também, filhos de Deus. A fé
num só Deus, Criador e Redentor de todo gênero humano feito à Sua Imagem e Semelhança, constitui a
negação absoluta e inflexível de toda a ideologia racista. Não podeis invocar Deus como pai de todos, se
recusais o tratamento fraterno aos vossos irmãos negros, criados também à Imagem e Semelhança de
Deus. A obra da Salvação realizada por Deus em Cristo é universal. Seu destinatário não é apenas o
povo eleito, mas toda a raça de Adão. Alimentar pensamentos e tomar atitudes racistas é um pecado
grave que vai contra a mensagem específica do Meu Filho, para o qual o próximo é apenas o homem que
vive perto de vós, do vosso meio, de vossa religião ou de vossa nação: o vosso próximo é todo aquele
que encontrais, dia-a-dia, no vosso caminho. Sabei todos que toda a teoria racista é contra os princípios
da fé Católica, contra o amor cristão e pode afastar o homem do seu Criador. O racismo é uma chaga
aberta no coração da humanidade, e para obter a cura é necessário muita firmeza, muita paciência
e, sobretudo, aceitação da mensagem e do amor divinos. O triste fenômeno da escravidão, outrora
bastante universal, infelizmente não está totalmente superado, assim, o coração do homem se fecha cada
vez mais ao Deus da Salvação e da Paz. Quando falta justiça neste sentido, a violência e as guerras
explodem com facilidade. Convertei-vos, Convertei-vos, Convertei-vos. Não deve haver discriminação e
preconceito, pois Deus ama a todos. A Salvação é oferecida à universalidade do gênero humano, a todas
as criaturas e a todas as nações. Vendo a vossa indiferença para com os mais fracos e desamparados, o
Céu chora amargamente e reza por vós. Mudai a vossa maneira de pensar, de agir. Aprofundai-vos nas
Sagradas Escrituras. Deus tem algo importante a dizer-vos por meio do Evangelho. Recordai-vos que
Meu Filho destruiu o muro do ódio que separa os mundos contrapostos, para n’Ele recapitular todos os
seres humanos. Convido-vos a imitar o amor de Deus a piedade para com o próximo, sobretudo com os
mais fracos e sofredores. Sois chamados a serdes testemunhas do Meu Filho: respondei-Lhe crescendo
na consciência daquilo que Ele é para vós e daquilo que vós sois para Ele. Sede testemunhas de vida e
de esperança.

PEÇO A VOSSA CONSAGRAÇÃO
Quando peço vossa consagração a Mim, deveis entender que desejo vossa existência. Quando vos
consagrais a Mim, sinto esta entrega sincera e total. Então começo a fazer parte da vossa vida e cuidar
de vós como filhos muito amados. Vossa consagração é a maior dádiva que podeis oferecer-Me. Meu
Coração exulta de alegria quando pondes toda vossa confiança em Mim. Desde Fátima, quando apareci a
três pastorinhos, tenho vindo ao mundo pedir a consagração ao Meu Imaculado Coração. Se tivesse sido
posto em prática o que lá pedi, a paz teria vindo ao mundo. No entanto, não fui ouvida. Desejo que vossa
consagração seja sincera e consciente. Não vos esqueçais jamais de rezar pelos que sofrem no corpo e
na alma, os que estão atingidos por doenças ou deficiências, os que carregam o peso da solidão e da
pobreza. A todos eles desejo dizer: Meu Filho está muito perto de vós. Irmão de todos os homens, Ele é
em primeiro lugar o Irmão dos mais desfavorecidos entre vós. Todas as vezes que fizerdes vossa
consagração a Mim, dizei-Me estas palavras: Maria, Rainha da Paz e consoladora dos aflitos aqui
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estamos aos vossos pés, com o coração cheio de alegria como Vós, para nos consagrar ao Vosso
Imaculado Coração, sede sempre a nossa constante Companheira e protegei-nos dos perigos que
nos cercam. Abençoai nossas famílias e protegei o nosso Brasil, que também Vos pertence. Dainos a Vossa paz, pois sois a nossa Rainha da Paz. Ajudai-nos a viver e Evangelho do Vosso Filho
e a ser mansos e humildes de coração. Com este sincero ato de consagração, pretendemos, como
Vós, fazer a vontade do Pai. Vemos o perigo em que o mundo se encontra e, com a Vossa ajuda e
a Vossa graça, queremos salvá-lo. Prometemos-Vos mais fervor na oração, na participação da
Santa Missa e, sobretudo, prometemos-Vos ser fiéis à Igreja do Vosso Filho e ao sucessor de
Pedro, o Papa João Paulo II. Prometemos-Vos, ainda, viver a nossa consagração e levar o maior
número possível de almas ao Vosso Dileto Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos a Vossa
bênção e a Vossa proteção para o nosso querido Brasil. Amém.

MINHA OBEDIÊNCIA: VOSSA FELICIDADE
Estai prontos a dizer o vosso sim, como Eu, à vontade do Senhor. Com o Meu sim, o coração
daqueles que vivem em plena solidão pode reencontrar a verdadeira alegria. Eis aqui a escrava do
Senhor, é a resposta perfeita e consciente da vossa Mãe Celeste ao mensageiro de Deus. Naquele
momento o Verbo Divino foi depositado em Meu seio virginal. Eis que o Emanuel, o Deus conosco tão
esperado e anunciado há séculos pelos Profetas, chegara para a alegria de muitos e desespero da
maioria. Com o Meu sim O trouxe ao mundo, para viver entre vós. Quando criança O tomava em Meus
braços e, ao acariciar-lhe a face dizia-Lhe: “Meu Deus, Meu Deus Menino”. Assim vi crescer em Meus
braços o Deus da Salvação e da Paz. Grande era Seu amor pelas crianças que com Ele brincavam em
frente à oficina do Meu castíssimo esposo José. Ainda criancinha, ao redor da pobre casa em que
morávamos, o pequeno Jesus, sentado numa pedra, abençoava a todos os que ali passavam. Num gesto
de infinito amor e bondade, levava água aos viajantes que vinham dos mais longínquos lugares. Todos O
admiravam pela extrema bondade e amor. Recordo-Me que um dia, como de costume, recebemos um
grupo de crianças, e entre elas uma bastante curiosa que Lhe fazia muitas perguntas. A criança chamavase Dimas, e entre as várias perguntas, uma chamou a atenção: “Quando crescer quer ser Rei ou
Profeta?”. Ao que o pequeno Jesus respondeu: “Eu sou o Rei dos reis. Eu sou o Profeta dos profetas. E
digo mais: quando Eu estiver na Cruz, tu estarás ao Meu lado”. E acrescentou: “Em minha casa há um
lugar para ti”. O pequeno Dimas continuou seu interrogatório, mas não compreendeu o que Jesus quis lhe
dizer. Só mais tarde, na Cruz, ao lado do Meu Filho, recordou as palavras do pequeno Jesus. Como Mãe,
acompanhava-O passo a passo e via como era grande o Seu amor por todos, e que mais tarde
completara-se na Sua total entrega pela Salvação da humanidade. E o pequeno Deus foi crescendo e ao
Seu lado estava Eu, que sempre O acompanhava e O ouvia falar às grandes multidões que,
emocionadas, choravam de alegria. Sua voz suave fazia-se ouvir a quilômetros, por isso não havia
dificuldade no diálogo com o povo, que em grandioso número O cercava para ouvi-Lo. Muitas vezes
levitava sobre as multidões, para Se fazer visível a todos os que desejavam vê-Lo. Suas palavras
confortavam os corações mais angustiados. Seus gestos transmitiam serenidade e paz. Ele mantinha-Se
sempre inocupado, à disposição de todos. Sem dúvida, até mesmo Seus maiores inimigos O
admiravam, e muitos deles O procuravam para pedir-Lhe perdão. As ofensas a Ele dirigidas tinham
sempre como resposta: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Seu olhar piedoso e de infinita
misericórdia expressava o mais puro amor. Suas mãos estendidas sobre as multidões faziam cair do Céu
uma chuva de graças. Sempre, naqueles momentos, os cegos enxergavam, os surdos ouviam, os mudos
falavam, os coxos andavam. E a multidão, abençoada, sentia de perto o grande amor de Deus Pai
Criador. Seu amor pelo mundo completou-se na Cruz, no momento em que Ele olhou para o Céu e disse:
“Pai, em Tuas mãos entrego o Meu Espírito”. Assim, tudo estava consumado. Ainda após a Ressurreição
e antes de Sua Ascensão ao Céu, Meu Filho realizou grandiosos prodígios, e tudo que Ele fez, o fez
com amor e por amor de vós. Hoje, como Medianeira de todas as graças, faço descer do Céu uma
extraordinária chuva de graças sobre cada um de vós aqui presentes, e também sobre os que se
encontram aqui, neste momento, de coração. Se imaginásseis o grande amor que tenho por vós,
choraríeis de alegria. Espero que esta grandiosa mensagem revigore a vossa fé e dê luz espiritual a
cada um de vós, a fim de que tomeis cada vez mais consciência da responsabilidade que tendes nestes
momentos decisivos de vossa existência. Rogo a Deus Pai que vos cumule de Suas bênçãos e de Suas
graças, para que possais ser-Lhe fiéis. Sabei que Meu Filho vos ama e espera o vosso grande
testemunho. Que Ele vos guarde para sempre.
Esta é a pequena 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.”
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Pedidos de Nossa Senhora em Angüera
“Peço-vos que vivais o Evangelho do Meu Filho Jesus, pois somente assim as vossas vidas serão
transformadas e vereis novos céus e novas terras.”

Aqui apresentamos apenas alguns dos pedidos feitos por Nossa Senhora durante as várias
aparições e mensagens transmitidas a Pedro Régis, ao longo desses anos. Todos os pedidos levam-nos
a pensar sobre o quanto devemos nos empenhar em vivenciar o Evangelho de Jesus, condição
indispensável para vermos nossa vida transformada e plena da Graça de Deus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conversão urgente;
Rezar no mínimo 2 horas por dia;
Rezar o rosário todos os dias em família;
Perdoar o próximo para obter o perdão dos próprios pecados;
Amar o próximo; amar os inimigos;
Jejuar a pão e água às sextas-feiras, das 6h às 18h;
Ir à Missa (se possível todos os dias);
Ter modéstia na maneira de vestir;
Fazer penitência;
Receber a Eucaristia em estado de graça por meio do Sacramento da Confissão;
Ler o Evangelho todos os dias e vivenciá-lo;
Rezar a Oração do Ângelus três vezes ao dia;
Rezar pelos sacerdotes, bispos e Santo Padre;
Renunciar ao fumo, ao álcool e aos programas de televisão;
Consagrar-se todos os dias ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria;
Obediência à Igreja na pessoa do Papa;
Ajudar aos pobres e abandonados;
Ter sempre em mãos o exorcismo composto pelo Papa Leão XIII, oração breve, mas muito eficaz
para a salvação das almas;
“São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate, sede vós nosso refúgio e proteção contra todas as
maldades e ciladas do demônio! Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos; e vós, príncipe da
milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a satanás e a todos os espíritos malignos que
andam pelo mundo para perder as almas. Amém.”

•

Rezar ao Espírito Santo pedindo a sua luz para todas as decisões do dia;
Exemplo de oração ao Espírito Santo: "Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa
intercessão do imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Sede nossa força,
entendimento e santificação". (3x)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rezar no começo e no fim de qualquer trabalho;
Viver e testemunhar as Suas Mensagens;
Ser fiel à missão que o Senhor confia a cada um de nós;
Durante a quaresma, renunciar a alguma coisa como penitência:
Preparar para a quaresma com jejuns, orações, penitências e obras de caridade;
Viver os 10 Mandamentos;
Não participar do carnaval, pois é uma festa contrária aos princípios cristãos;
Rezar pedindo os dons do Espírito Santo;
Pedir ao Senhor que faça companhia nas orações;
Fazer adoração ao Santíssimo Sacramento;
Ter em casa as imagens dos Sagrados Corações de Jesus e Maria.
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Orações ensinadas por Nossa Senhora em Angüera:
•

Jaculatórias
Meu Bom Jesus, piedade, piedade, piedade!
Meu Bom Jesus, piedade, piedade, piedade!
Meu Bom Jesus, piedade, piedade, piedade!
Tende piedade de nós, Senhor, porque somos pecadores! (3 vezes)

•

Após a comunhão:
Jesus, Tu és nosso Deus, nosso Pai e nosso único grande amigo.
Jesus, Tu és nossa esperança, nossa consolação e nossa salvação.
Jesus, nós te amamos. Jesus, nós confiamos em ti. Amém.

•

Para adoração ao Santíssimo:
Meu Jesus, vós sois o Amor, ensina-me a amar; vós sois a Luz do mundo, não permitais que eu
ande nas trevas; vós sois a Verdade e para vós quero caminhar sempre. Perdoa-me, Jesus!
Confio em vossa Misericórdia e espero alcançar a salvação. Amém!

•

Consagração:
Maria, Rainha da Paz e consoladora dos aflitos, aqui estamos aos Vossos pés, com os
corações cheios de alegria como Vós, para nos consagrarmos ao vosso Imaculado Coração.
Sede sempre a nossa constante companheira e protegei-nos dos perigos que nos cercam.
Abençoai nossas famílias e protegei o nosso Brasil que também Vos pertence. Dai-nos a vossa
paz, pois Vós sois a nossa Rainha da Paz. Ajudai-nos a viver o Evangelho do Vosso Filho e a ser
mansos e humildes de coração. Com este sincero ato de consagração pretendemos, como Vós,
fazer a vontade do Pai. Vemos o perigo em que o mundo se encontra e com a Vossa ajuda e a
Vossa graça, queremos salvá-lo. Prometemos mais fervor na oração, na participação da Santa
Missa e, sobretudo, prometemos ser fiéis a Igreja do Vosso Filho e ao sucessor de Pedro, o Papa
Bento XVI. Prometemos-vos, ainda, viver a nossa consagração e levar o maior número possível
de almas ao Vosso dileto Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos a Vossa bênção e a Vossa
proteção para o nosso querido Brasil. Amém.
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“25. Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do
céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste
aos pequenos. 26. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado.”
(Mt 11, 25-26)

Mensagens exortativas

Para melhor entendimento da forma de seleção adotada para as mensagens
que compõem esta obra (coletadas entre os anos 2001 a 2010), esclarecemos que
todas as mensagens transmitidas são, na verdade, mensagens exortativas. Todas são
repletas de exortações. Entretanto, entre esta totalidade, grande parte também
apresenta um conteúdo profético, rico em detalhamento. Isto proporcionou que
pudéssemos organizar as mensagens proféticas em mais de uma subdivisão (temas
específicos, profecias geográficas, mensagens enigmáticas).
Dessa forma, após compilarmos as mensagens proféticas em suas respectivas
subdivisões, restou-nos as que são exclusivamente exortativas. E é esta a seleção que
apresentamos nas páginas seguintes, com grifos nossos.
Tendo como essência o conselho, a exortação, a incitação dos filhos de Deus à
prática do que é bom para sua alma e para sua salvação, a mensagem exortativa é a
pura essência da obra mariana, pois que a Virgem, Mãe da Igreja e Mãe nossa, vem do
céu para ajudar-nos a nos aproximar do Criador e do nosso único e verdadeiro
Salvador, Jesus Cristo.
São suas as mais belas palavras para nos tocar o coração e advertir-nos a não
cruzarmos os braços, deixando de fazer o que Deus espera que façamos. Também
para lembrar-nos que está na hora de nosso urgente retorno, pois se aproxima o
momento em que nos encontraremos em plenitude com Deus, por ocasião do Segundo
Pentecostes.
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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 1.842 - 10/01/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Buscai forças em Jesus para que
sejais capazes de suportar o peso das provações. Encorajai-vos porque os que são do Senhor não serão
vencidos. Eu sou a vossa Mãe e venho do Céu porque vos amo e vos quero Comigo no Céu. Rezai muito
e não vos preocupeis demasiadamente com vossos problemas. Se vos entregardes ao Senhor com
alegria, Ele mostrará o Seu poder em todas as situações difíceis de vossas vidas. Avante sem medo.
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.
Mensagem nº 1.844 - 16/01/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Amai sempre, pois o amor é mais
forte que a morte e mais poderoso que o pecado. Se tiverdes amor em vossos corações, a
humanidade será curada espiritualmente. Deus é amor e Ele deseja que vivais santamente, fazendo o
bem a todos, mesmo àqueles que procuram vos prejudicar. Rezai. Somente quem reza é capaz de amar
e somente quem ama é capaz de se doar aos outros. Sede imitadores de Jesus. Fazei da vossa vida uma
constante doação. Não cruzeis os braços. Avante com alegria.
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.
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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 1.852 - 03/02/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Alegrai-vos no Senhor que é o
vosso bem absoluto e vos conhece pelo nome. Peço-vos que mudeis de vida e que vivais a vossa fé com
coragem e fidelidade. Se fizerdes o que vos peço, o Senhor vos concederá a graça de viverdes novos
céus e novas terras. Esforçai-vos para vos converterdes. Meu Jesus espera muito de vós. Não
poupeis esforços em servir ao Senhor com alegria. O que Ele tem reservado para vós jamais os olhos
humanos viram e jamais o homem experimentou. Rezai.
Mensagem nº 1.853 - 06/02/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Convido-vos nesta noite ao amor.
Se amardes, descobrireis as grandezas do Senhor em vossas vidas. A humanidade distanciou-se de
Deus porque os homens se afastaram do amor. Deus é amor e Ele quer estar sempre presente em
vossos corações. Não vos esqueçais: o amor é o remédio para os grandes males da humanidade.
Se abrirdes vossos corações ao Deus da Salvação e da Paz, compreendereis Meu amor por vós. Eu vos
amo e vos quero. Vinde com alegria e Eu vos conduzirei ao Meu Filho Jesus. Humilhai-vos para serdes
grandes e amai para serdes santos.
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.
Rezai. Sem oração não sereis vitoriosos. Dizei, hoje mesmo, o vosso sim ao chamado do Senhor. Afastaivos 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 ajudar-vos.
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 1.860 - 20/02/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Confiai no amor do Senhor e vivei
com alegria a sua mensagem de salvação. Meu Filho Jesus espera de vós grandes coisas. Peço-vos que
não fiqueis de braços cruzados. Dai o melhor de vós na tarefa que vos foi confiada e tudo será vitória
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para os Meus pobres filhos. Há muito tempo estou convosco e ainda não compreendestes. Rezai e sereis
capazes de compreenderdes as maravilhas de Deus em vossas vidas. Alegrai-vos. Eu pedirei ao Meu
Jesus por vós e por vossas intenções. Com coragem, sabei enfrentar as vossas dificuldades. Deixai-vos
conduzir por Mim e Eu vos conduzirei ao Senhor. Avante sem medo.
Mensagem nº 1.861 - 24/02/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Não vos preocupeis
demasiadamente com vossos problemas. Confiai no Senhor e tudo acabará bem para vós. Peço-vos que
intensifiqueis vossas orações e que vivais alegremente os meus apelos. Eu desejo que sejais santos e
que em toda parte procureis imitar Meu Filho Jesus. Não vos atemorizeis. O Senhor está ao vosso lado
e nada ou ninguém poderá contra vós. Sabei que Eu sou a vossa Mãe e caminho convosco. Encorajaivos e assumi a missão que Eu vos confiei. Sois importantes para Mim. Sois meus e nenhum mal vos
atingirá. Coragem. A vossa confiança vos conduzirá a esperança.
Mensagem nº 1.862 - 26/02/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Preparai-vos com serenidade e paz
para a quaresma que é tempo oportuno para vos converterdes e assumirdes a vossa verdadeira
identidade de filhos de Deus. Neste período da quaresma, vivei mais intimamente o amor do Senhor em
vossas vidas e arrependei-vos com sinceridade de todos os vossos pecados. Vivei santamente este
tempo forte de penitência e conversão. Esforçai-vos e recebereis do Senhor uma grande graça. Com
vossos exemplos e com vossas palavras, chamai os que estão afastados. Eu sou a vossa Mãe e estarei
sempre perto de vós. Rezai e vereis o quanto recebereis das Mãos do Senhor. Avante com alegria.
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 1.864 - 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 acolher-vos e
fazer-vos felizes. Rezai muito para serdes salvos.
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 1.867 - 10/03/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Esforçai-vos para serdes fiéis à
missão que Eu vos confiei. Eu preciso de cada um de vós para a plena realização dos meus projetos.
Peço-vos que tenhais humildade e que procureis intensificar vossas orações, pois somente assim sereis
capazes de contribuir com os meus planos. Se em algum momento vos sentirdes fracos, chamai por
Jesus e sereis vitoriosos. Peço-vos que vivais santamente o Evangelho do Meu Jesus. Todos os dias
alimentai-vos da palavra de Deus. Ele quer falar-vos. Abri vossos corações a Ele e descobrireis a grande
reserva de bondade e amor que está em vossos corações. Amo-vos como sois e peço-vos que fujais do
pecado. Coragem.
Mensagem nº 1.868 - 13/03/2001 - 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 salvar-vos. Voltaivos 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.
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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. Tendes 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.
Mensagem nº 1.871 - 19/03/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Convido-vos a viverdes na
santidade tendo sempre como exemplo São José. Imitai-o nas suas virtudes para que sejais grandes aos
olhos do Senhor. Vivei na simplicidade e vereis que as coisas do mundo não são para vós. Separai-vos da
maldade e voltai-vos ao vosso Deus que vos ama e vos espera de braços abertos. Peço-vos que sejais
humildes e mansos de coração, pois somente assim alcançareis a santidade. Rezai. A oração é o
remédio para os grandes males da humanidade. Não recueis. Nada ou ninguém está perdido, pois o
Senhor está convosco. Confiai n’Ele e sereis felizes já aqui na Terra e mais tarde Comigo no Céu.
Mensagem nº 1.872 - 20/03/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Eu sou a vossa Mãe. Desejo que
sejais dóceis ao Meu chamado e que sejais como crianças, para serdes capazes de acolher, com
docilidade, a palavra do Senhor. Se vos tornardes como crianças, alcançareis a santidade e a
salvação eterna, pois as crianças têm coração puro e sem maldade. Não quero que nenhum dos
meus filhos se perca. Dizei a todos que não é a toa que venho do céu. O Senhor vos chama e vós deveis
abrir vossos corações com alegria. Conheço vossas fraquezas e quero ajudar-vos para serdes fortes e
capazes de dizer não ao pecado. Entregai a Mim a vossa própria existência e Eu farei de vós grandes
homens e grandes mulheres de fé. Coragem.
Mensagem nº 1.875 - 27/03/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Quando vos sentirdes tentados,
buscai forças na oração e na palavra do Senhor. Chamai por Jesus várias vezes durante o dia para
habitar em vossos corações. A vossa força está no Senhor. Se vos entregardes a Ele nenhum mal
vos atingirá. Colocai-vos com humildade nas mãos do Senhor. Ele quer transformar-vos e fazer-vos ricos
de Sua Graça. Rezai sempre, pois a força da oração transformará a humanidade. Coragem. Não recueis.
Eu estou convosco.
Mensagem nº 1.876 - 31/03/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Sabei enfrentar as dificuldades e
encorajai-vos em todos os momentos, pois o Senhor está perto de vós. Chamo-vos nesta noite a vos
abrirdes ao Meu chamado de conversão. Se fizerdes o que vos peço, sereis felizes. Venho do Céu para
apontar-vos o caminho que vos conduzirá Àquele que é o vosso Tudo. Rezai. Somente pela força da
oração a humanidade será curada espiritualmente. Eu conheço todas as vossas aflições e quero ajudarvos. Sei que muitas vezes cai sobre vós o peso dos problemas na família, no trabalho e no meio em que
viveis. Estou convosco passo a passo. Não vos aflijais. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós e por vossas
necessidades. Coragem.
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 1.879 – 07/04/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Peço-vos nesta noite que vivais
santamente e que em toda parte procureis imitar Meu Filho Jesus. Esforçai-vos com exemplos e palavras
para que o Evangelho do Meu Filho seja conhecido e vivenciado por todos. Testemunhai publicamente
que sois do Senhor. Nestes dias procurai fazer pequenas renúncias para vos tornardes grandes aos
olhos de Deus. Fugi do pecado por menor que seja. Se assim fizerdes a graça do Senhor estará em
vossos corações. Eu sou a vossa Mãe e espero muito de vós. Não vos afasteis da oração. A oração é a
força que vos conduzirá ao amor. Não fiqueis de braços cruzados. Tenho ainda nobres coisas para
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revelar-vos. Abri vossos corações a Mim. Eu quero transformar-vos a fazer-vos homens e mulheres de fé.
Não recueis.
Mensagem nº 1.880 - 10/04/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Rezai diante da cruz pedindo a
Misericórdia do Senhor para vossas vidas. Nestes dias fazei penitência para o vosso bem espiritual. O
Senhor espera o vosso retorno. Se vos abrirdes à Sua graça sereis salvos. Reconciliai-vos com Deus e
voltai-vos a Ele por meio de uma conversão sincera. Não quero forçar-vos, mas dai o melhor de vós na
tarefa que vos cabe. Não vivais em pecado, mas sede corajosos e dizei não a tudo aquilo que não
vem do Senhor. Eu sou a vossa Mãe e vim do Céu para socorrer-vos. Animai-vos na graça de Deus que
vos ama e vos espera de braços abertos.
Mensagem nº 1.881 - 13/04/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Sou a vossa Mãe dolorosa. Sofro
por causa dos meus pobres filhos que estão afastados do Meu Senhor. Peço-vos que volteis o mais
depressa possível, pois o Senhor tem pressa. Não fiqueis estacionados no pecado. Lembrai-vos sempre
que o Senhor vos espera com alegria e quer ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde na eternidade.
Voltai-vos Àquele que vos espera. O Senhor deseja festejar o vosso retorno. Quando voltardes, o Céu se
alegrará. Meu Jesus doou-Se por vós e hoje vos chama a viverdes na sua graça e no seu amor. Não
recueis. Dizei, hoje mesmo, o vosso sim. Eu sou a vossa Mãe e sou incansável. Continuarei a bater à
porta de vossos corações até que se abram. Vós bem sabeis o quanto uma mãe ama seus filhos.
Compreendei, agora, o porquê da minha presença no meio de vós. Coragem. Avante.
Mensagem nº 1.882 - 14/04/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: eu preciso da vossa coragem, fé
e disponibilidade para que os meus apelos cheguem a todos os meus filhos. Convido-vos hoje a
fazerdes parte do Meu Exercito vitorioso. Eu espero o vosso sim. Sedes dóceis aos meus apelos e vereis
uma grande transformação na humanidade. A humanidade afastou-se de Deus porque os homens se
distanciaram de sua graça e abraçaram o pecado. Eis que viveis no tempo da graça. O que tendes a fazer
não deixeis para o amanhã. Arrependei-vos com sinceridade e em toda parte procureis imitar vosso
Salvador Jesus Cristo. Eu estou perto de vós. Não vos sintais sozinhos.
Mensagem nº 1.883 - 17/04/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Sedes fiéis e decididos na vossa
fé. Tendes uma grande reserva de bondade em vossos corações e não deveis deixar morrer. Confiai
plenamente no poder do Senhor que vos ama e vos entende. Rezai. A oração é o vosso único recurso.
Sem oração a vida cristã perde seu valor e eficácia. Coragem. Não estais sozinhos, pois o Senhor está
convosco. Alegrai-vos porque sois amados pelo Pai, no Filho, por meio do Espírito Santo. Não recueis.
Mensagem nº 1.884 - 20/04/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: buscai forças no Senhor para
serdes fiéis aos Seus Mandamentos. A humanidade contaminou-se com o pecado por causa da
desobediência à palavra de Deus. Os homens vivem no pecado e se esquecem de que aos olhos do
Senhor ninguém escapa. Deus conhece os mais íntimos dos vossos pensamentos. Deveis saber que
tudo que fizerdes, fazeis sob o olhar do Senhor. Cuidai para não serdes enganados pelo demônio. Voltaivos ao Deus da Salvação e da Paz. Ele é a vossa única esperança. Somente n “Ele encontrareis a vossa
salvação.
Mensagem nº 1.885 - 21/04/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Vós sois importantes para a
realização dos Meus planos. Sois os maiores tesouros de Deus na terra e se soubésseis o quanto sois
amados, choraríeis de alegria. Peço-vos que fujais do pecado por menor que seja. Se vos acontecer cair,
chamai por Jesus que é a vossa força e salvação. Deus não quer condenar a humanidade, mas peço-vos
que estejais atentos para não cairdes nas mãos do inimigo. Hoje o pecado se alastrou como a pior de
todas as epidemias causando estragos em muitas almas. Arrependei-vos depressa. Confiai na
Misericórdia do Senhor. Ele deseja o vosso retorno. Não recueis. Pedirei ao Meu Bom Jesus por vós e
pelas vossas necessidades. Coragem.
Mensagem nº 1.887 - 24/04/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Não desanimeis quando sentirdes
o peso das provações. Vós não estais sozinhos. É exatamente nestes momentos de dificuldades que o
Senhor está perto de vós. Rezai. Tudo que pedirdes com fé na oração, o Senhor vos concederá. Alegraivos. Deus jamais vos abandonará. Mesmo quando vos afastais, Ele se aproxima de vós. Sua
misericórdia é infinita e Ele perdoa sempre. Peço-vos que abraceis a vossa fé com fidelidade e que em
toda parte procureis testemunhar o amor de Deus por vós. Não vos esqueçais: sois importantes para o
Senhor e Ele conta convosco. Avante.
Mensagem nº 1.888 - 28/04/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: não permitais que o demônio
vos engane com dúvidas e incertezas. Eu sou a vossa Mãe e vim do Céu para trazer-vos esperança e
paz. Não vos afasteis da oração, pois a oração é o recurso seguro para serdes vitoriosos. Afastai-vos
definitivamente de tudo aquilo que vos afasta de Deus e da Sua graça. Dizei não ao pecado e voltai-vos
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ao Senhor com alegria. Não coloqueis vossos interesses nas coisas mundanas, mas dai a Deus o que é
d’Ele. Sabei separar o que é do Senhor e o que é do mundo. Se tiverdes discernimento não sereis
enganados. Estais atentos.
Mensagem nº 1.889 - 01/05/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Não vos esqueçais: tudo é possível
para aqueles que confiam no Senhor e vivem conforme sua santa vontade. Peço-vos que mantenhais
acesa em vós a chama da fé, pois o homem sem fé nada possui dentro de si. Quando vos afastais da
fé, vos tornais como um navegador errante, sem destino e sem saber aonde chegar. Eu vim do céu
para conduzir-vos ao Porto Seguro da Fé. Abri vossos corações ao Amor e sedes homens e mulheres de
constante oração. Sois preciosos para o Senhor e Ele vos ama. Encorajai-vos e dizei o vosso sim ao
chamado do Senhor.
Mensagem nº 1.890 - 03/05/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Dai o melhor de vós na missão que
vos foi confiada. Preciso do vosso testemunho sincero e corajoso, pois somente assim os Meus apelos
serão vivenciados por todos os Meus pobres filhos. A humanidade continua enferma e precisa ser
curada pelo Amor do Senhor. Rezai. Somente rezando a humanidade encontrará o caminho de Deus.
Eu conto convosco. Abri vossos corações ao Meu chamado e sereis salvos.
Mensagem nº 1.891 - 05/05/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Não percais a vossa esperança. O
Senhor está convosco e não deveis temer. Jamais o Senhor abandonará o seu povo. Vós que acreditais,
alegrai-vos no Senhor que é a certeza da vossa vitória. Se em algum momento vos acontecer cair, não
vos esqueçais da misericórdia do Senhor. Ele perdoa facilmente vossos pecados e sara vossas
feridas. Rezai. A força da oração vos conduzirá a Meu Filho Jesus. A oração é o recurso para os grandes
males da humanidade. Dedicai-vos com alegria à missão que vos foi confiada. Se assim fizerdes o
Senhor vos recompensará com generosidade.
Mensagem nº 1.892 - 08/05/2001 - em Angüera/BA: Queridos filhos: Amai a verdade e afastai-vos
definitivamente de tudo aquilo que paralisa o verdadeiro amor. Sois do Senhor e somente a Ele deveis
servir. Estais sempre atentos para não serdes enganados. Rezai. Somente rezando sereis amparados e
protegidos. Não vos afasteis da verdade. Vivei pela verdade, pois desejo que a verdade vos conduza em
todos os momentos de vossas vidas. Não vos atemorizeis ante as vossas dificuldades. O projeto que
aqui iniciei é do Senhor e nada ou ninguém poderá destruí-lo. Eu estou ao vosso lado para conduzirvos à vitória.
Mensagem nº 1.893 - 11/05/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Amai a verdade e libertai-vos
definitivamente de tudo que é falso e contrário aos Meus apelos. Sedes defensores da verdade. O cristão
que deseja viver com sinceridade para o Senhor, deve viver afastado de todo o mal. Não permitais
que o demônio vos afaste da verdade. Escutai os Meus apelos e dai testemunho de tudo aquilo que vos
tenho anunciado. Rezai. Quando se reza, se enriquece espiritualmente e se fortalece na verdade. Avante
sem medo.
Mensagem nº 1.894 - 12/05/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Não vos preocupeis. Os projetos
que aqui iniciei são do Senhor e nada poderá contra a força do Altíssimo. Rezai. Rezai muito. Peço-vos
que não fiqueis distantes da oração. A oração é a força que moverá vossas vidas para o Senhor. Eu
conheço todas as vossas dificuldades e peço-vos que tenhais esperança. O Senhor não está longe
de vós. Confiai n’Ele que é o vosso Bem Absoluto e vos conhece pelo nome. Sois o povo do Senhor e Ele
vos chama a uma conversão sincera. Peço-vos que fujais do pecado e que em toda parte vivais
santamente, sendo exemplo de fé para todos. Nada vos perturbe. Eu sou a vossa Mãe e estou convosco.
Mensagem nº 1.895 - 13/05/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Sou a Mãe de Jesus e vossa Mãe.
Quero dizer-vos que sois importantes para Mim e que em toda parte deveis testemunhar as minhas
mensagens. Eu preciso de cada um de vós para a realização dos meus planos. Recordais, hoje, a minha
aparição na pobre Cova da Iria e o grande milagre de Deus em favor dos homens. Vim enviada pelo
Senhor Todo–Poderoso que vos criou à Sua Imagem e semelhança. Tenho chamado os homens à fé,
mas ainda continuam afastados. Se a humanidade tivesse acolhido os apelos que fiz em Fátima, a
humanidade estaria curada espiritualmente. Venho para trazer-vos paz e esperança. Sofro por causa de
tantos filhos afastados da graça do Senhor. A humanidade contaminou-se com o pecado e caminha para
um grande abismo. Acolhei com amor o que vos digo. Não quero obrigar-vos. Sou a vossa Mãe e desejo
advertir-vos sobre aquilo que há de vir. Convertei-vos depressa. O que tendes a fazer, não deixeis para o
amanhã. Rezai. Somente pela força da oração os homens se abrirão ao chamado do Senhor. Avante com
coragem e alegria.
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Mensagem nº 1.896 - 15/05/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Peço-vos que tenhais um coração
cheio de amor e bondade e que em toda parte procureis testemunhar o amor do Senhor aos vossos
irmãos. A humanidade vive pobre espiritualmente porque os homens se afastaram do amor. Peço-vos que
vos afasteis da maldade, pois somente assim contribuireis para a transformação da humanidade. Quero
dizer-vos que sois capazes de contribuirdes para a realização dos projetos de Deus. Vós sois o povo do
Senhor e Ele conta convosco. Não recueis. O Senhor tem um grande projeto para vossas vidas. Rezai.
A oração é a força para os que se sentem fracos. Pela oração o pobre torna-se rico e capaz de viver mais
próximo do amor de Deus. Sem oração o rico torna-se pobre e se distancia do amor. Escutai com atenção
o que vos digo. Se agirdes como vos peço, sereis vitoriosos.
Mensagem nº 1.897 - 19/05/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Peço-vos que vivais o Evangelho
do Meu Filho Jesus, pois somente assim a vossa vida será transformada e vereis novos céus e novas
terras. Peço-vos que vos afasteis de todo mal e que em toda parte procureis imitar Meu Filho Jesus.
Quero dizer-vos que sois importantes e que por meio de vós o Senhor deseja realizar grandes coisas.
Rezai. Não fiqueis distantes da oração. Quando estais afastados, vos tornais o alvo do inimigo. Eu vim do
céu para conduzir-vos à verdade. Libertai-vos verdadeiramente de todo pecado para viverdes na
graça do Senhor. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Eu vos conheço
pelo nome e sei de todas as vossas necessidades. Peço-vos que não percais a esperança, pois o Senhor
está convosco. Eu quero ajudar-vos. Abri vossos corações e sereis transformados em novos homens e
novas mulheres. Coragem. Não recueis.
Mensagem nº 1.898 - 22/05/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Peço-vos que sejais fortes nas
tentações e não permitais que as coisas fascinantes deste mundo vos afastem do Amor do Senhor. Vivei
voltados para o Paraíso onde os anjos e santos vos esperam com alegria. Vós estais neste mundo, mas
não sois do mundo. Sois somente do Senhor. Sabei valorizar o grande tesouro que o Senhor vos
ofereceu. Cuidai da vossa vida espiritual e alimentai-vos com a Eucaristia. A vossa força está em
Deus. Não fiqueis iludidos. Somente Deus basta em vossas vidas. Rezai. Somente os que rezam
compreenderão a minha mensagem. Avante com coragem e alegria.
Mensagem nº 1.899 - 25/05/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Rezai muito para suportardes o
peso das tribulações. Viveis agora os tempos em que Eu vos predisse no passado. Peço-vos que
continueis firmes na vossa fé e que vivais com sinceridade os meus apelos. Quero dizer-vos que estais
em Meu Coração e a nada deveis temer. Os que seguem pelo caminho que indiquei serão vitoriosos.
Encorajai-vos e assumi a vossa missão. Eu conto convosco. Abri vossos corações ao Meu chamado e
contribuireis para o triunfo do Meu Imaculado Coração.
Mensagem nº 1.900 - 26/05/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Amo-vos imensamente e quero
dizer-vos que sois amados um por um pelo Pai, no Filho por meio do Espírito Santo. Venho do céu nesta
noite para chamar-vos à conversão sincera que só é possível àqueles que se abrem ao Senhor. Convidovos nesta noite a fazerdes parte do Meu Exército e a assumirdes a vossa verdadeira missão de
cristãos. Peço-vos que não vos sintais incapazes. Todos vós podeis fazer grandes coisas. Não cruzeis os
braços. Rezai sempre para serdes salvos. A humanidade tornou-se infiel a Deus porque os homens se
afastaram da oração. Voltai a rezar. Quando rezardes tudo em vossa volta será transformado. Não vos
esqueçais: o Senhor está muito perto de vós. Com alegria e confiança, correspondei ao seu amor. Ele vos
ama e vos entende; perdoa facilmente vossas fraquezas e vos sustenta em sua graça. Coragem. Quando
tudo parecer perdido, surgirá para vos uma grande alegria. Avante com alegria.
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, 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 1.903 - 02/06/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Sou a vossa Mãe e venho do Céu
para oferecer-vos a paz. Peço-vos que vos afasteis do pecado e que em toda parte procureis imitar Meu
Filho Jesus. Eu conheço vossas necessidades e venho do céu para socorrer-vos. Confiai
plenamente na Misericórdia do Senhor e a vossa vida será repleta de graças. Rezai muito para vos
converterdes. Sem oração a vida cristã perde seu valor e eficácia. Não vos atemorizeis ante as vossas
dificuldades. Vós não estais sozinhos. O Senhor está convosco. Avante com alegria e coragem.
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Mensagem nº 1.904 - 05/06/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Vivei sempre na presença do
Senhor. Em toda parte, onde estiverdes, convidai o Senhor para estar convosco. Sem a presença do
Senhor em vossas vidas, não podeis viver em paz. Viveis no mundo materialista onde os homens a
cada dia se afastam do Criador. Eu vim do céu para ajudar-vos, mas ainda não compreendestes. Vós que
estais a escutar-Me estais atentos. Se abrirdes vossos corações ao amor do Amor, sereis salvos. Rezai. A
falta de oração tem levado a humanidade a uma triste cegueira espiritual. Caminhai ao encontro de Jesus.
Somente Ele é a solução para vossos problemas. Avante.
Mensagem nº 1.905 - 07/06/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: buscai forças em Jesus que é o
vosso Único e Verdadeiro Salvador. Não vos esqueçais: a vossa vitória está em Jesus. Vivei com Ele e
para Ele. Quando vos abrirdes a Ele a vossa vida será cheia de esperança. Viveis no tempo das grandes
tribulações. Peço-vos que não vos afasteis da oração, pois a oração é o recurso seguro para vós nestes
tempos difíceis. Os que não rezam sentirão o grande peso das dificuldades que hão de vir. Coragem. Não
vos afasteis da verdade. Eu sou a vossa Mãe. Vós não estais sozinhos.
Mensagem nº 1.906 - 09/06/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Deixai-vos conduzir pelo Espírito
Santo que é fonte de Sabedoria e Graça. Quando vos abrirdes à Divina Luz sereis transformados em
novos homens e novas mulheres. Todos os dias, ao amanhecer, chamai o Espírito Santo para
iluminar vossas decisões e vereis que o vosso dia será diferente. Não vos esqueçais: quem tem o
Espírito Santo tem tudo. Os homens se tornaram cegos espiritualmente porque se fecharam à Luz de
Deus. Abri vossos corações ao chamado do Senhor e tudo será vitória em vossas vidas.
Mensagem nº 1.907 - 12/06/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: não permitais que as coisas
materiais ocupem o primeiro lugar em vossas vidas. Vós sois do Senhor e vossas vidas devem estar
sempre em Suas Mãos. O que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder sua alma?
Sois preciosos para o Senhor e deveis estar atentos. Vós valeis muito mais que todas as riquezas deste
mundo. Rezai. Somente rezando compreendereis o grande valor que tendes aos olhos do Criador. Eu vim
do céu para conduzir-vos à perfeição e vós não podeis tornar-vos perfeitos sem Deus e Sua graça.
Escutai-Me, ajudai-Me. Eu preciso de cada um de vós. Não cruzeis os braços.
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 1.910 - 19/06/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Peço-vos que tenhais a verdade
sempre em vossos corações. Se tiverdes amor à verdade nenhum mal poderá contra vós. Os que vivem
na mentira e na enganação estão se distanciando do Senhor e da sua graça. Vós que estais a
escutar-Me alegrai-vos porque vossos nomes já estão gravados em Meu Imaculado Coração. Rezai. A
vossa vitória está na força da oração. Não vos esqueçais: a verdade acima de tudo.
Mensagem nº 1.911 - 22/06/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: confiai no amor infinito do Senhor
que vos conhece pelo nome e deseja salvar-vos. Abri vossos corações ao chamado do Meu Filho Jesus e
esforçai-vos para viverdes sua palavra. Afastai-vos definitivamente do pecado, pois se viverdes em
pecado e se chegardes ao fim da vida neste estado, correis o risco da condenação eterna. Rezai.
Não vos afasteis da oração. Quem reza se salva; quem não reza se condena.
Mensagem nº 1.912 - 23/06/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Esforçai-vos para que a vossa vida
seja de constantes encontros com Jesus. Não vos afasteis do caminho que vos indiquei e lembrai-vos
sempre que Jesus está muito perto de vós. Meu Jesus deseja o vosso testemunho público e
corajoso. Buscai forças na palavra de Deus e sereis guiados pelo caminho da salvação. Desejo que
tenhais a coragem e a humildade de João Batista e que com vossos exemplos e palavras, procureis
contribuir para que os homens se voltem ao Deus da salvação e da paz. Avante sem medo. O que vos
digo, anunciai a todos.
Mensagem nº 1.913 - 26/06/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: eu vim do céu para fazer-vos
grandes na fé. Peço-vos que não fiqueis indiferentes às injustiças que são vítimas os meus pobres filhos.
Sede defensores dos fracos, dos oprimidos e abandonados. Deus não fica feliz com as injustiças.
Não vos esqueçais de que diante do Senhor todos são iguais e têm o mesmo direito. Dizei não ao
desamor e a tudo aquilo que é contrário ao desejo de Deus. Rezai. Se os homens não se abrirem à
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oração, continuarão fechados ao amor e às verdades divinas. Coragem. Eu sou a vossa Mãe e vim do
céu para socorrer-vos.
Mensagem nº 1.915 - 30/06/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Sou a vossa Mãe e venho do céu
para encher-vos de coragem e para conduzir-vos Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Peçovos que vivais com amor os meus apelos. Através das minhas mensagens desejo levar-vos a um
ardente desejo de Deus. Quando vos abrirdes à graça do Senhor, sereis guiados pelo caminho do bem e
da santidade. Rezai, pois na oração encontrareis forças para a vossa missão de verdadeiros filhos de
Deus. Fugi do pecado e esforçai-vos para viverdes na presença e na graça santificante do Senhor.
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 1.918 - 07/07/2001 - Angüera/BA: Queridos filhos: a paz esteja convosco. Sou a vossa
Mãe e venho do Céu para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Peço-vos que volteis ao Senhor o mais
rápido possível, pois viveis no tempo das grandes tribulações e se viverdes afastados do Senhor sereis
enganados pelo demônio. Rezai. Há muitos anos venho do Céu para chamar-vos à conversão, mas
muitos ainda continuam afastados. Quero dizer-vos que este é o tempo do grande retorno. Cuidai com
amor da vossa vida espiritual. Viveis preocupados com as coisas do mundo e pouco interessados
nas coisas de Deus. Tende cuidado. Não quero que sejais vitimas do meu adversário. Estai atentos.
Mensagem nº 1.919 - 10/07/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: não desanimeis ante as vossas
dificuldades. O Senhor está convosco. Quando sentirdes o peso das provações, chamai por Jesus.
Somente n’Ele encontrareis força e coragem para assumirdes a vossa missão. Quando tudo parecer
perdido surgirá uma grande alegria para vós. Não percais a esperança. Abri vossos corações à
oração. A vossa vitória está no Senhor. Avante sem medo.
Mensagem nº 1.921 - 14/07/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: peço-vos que tenhais confiança
e fé. Nada ou ninguém está perdido. Aconteça o que acontecer acreditai que o amanhã será melhor,
pois Deus está ao lado do seu povo. Afastai-vos do pecado e voltai-vos Àquele que é o vosso grande
amigo e vos conhece pelo nome. Nestes tempos difíceis, intensificai vossas orações em favor da paz. Se
vos entregardes a Deus, encontrareis a solução para todos os vossos problemas. Vós não estais
sozinhos. Eu sou a vossa Mãe e caminho convosco.
Mensagem nº 1.922 - 17/07/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Eu estou convosco na alegria e na
dor. Abraçai a vossa cruz com alegria e não fiqueis a interrogar as coisas que não sois capazes de
compreender. Os mistérios do Senhor são como uma luz impenetrável. Aceitai pela fé as vossas
dificuldades. Buscai forças na oração para suportardes todo o peso das provações que o Senhor vos
envia. Eu estou sempre perto de vós. Não fiqueis tristes, nem desanimeis. Acolhei em vossos corações o
amor do Senhor. Avante com coragem e alegria.
Mensagem nº 1.923 - 19/07/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Venho do céu para oferecer-vos a
paz. A humanidade caminha para a destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos.
O desamor, a violência e a falta de fé afastaram os homens de Deus e da Sua graça. Eis o tempo do
grande retorno. Ainda há chance e todos podem ser salvos. Arrependei-vos, fugi do pecado e voltai-vos
ao vosso Deus que vos ama e vos perdoa. Eu quero socorrer-vos, mas peço-vos que vivais as minhas
mensagens com sinceridade, pois por meio delas desejo tornar-vos grandes na fé.
Mensagem nº 1.924 - 21/07/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Quero dizer-vos que sois
importantes para os planos do Senhor e Ele espera o vosso sim sincero e corajoso. Convido-vos à
conversão e ao arrependimento de todos os vossos pecados. Esforçai-vos para serdes exemplo para
aqueles que se distanciaram do Senhor. O vosso testemunho público e corajoso contribuirá para o
retorno de muitos filhos afastados. Libertai-vos verdadeiramente de tudo aquilo que é contrário ao
desejo de Deus e voltai-vos com alegria Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Não vos afasteis
da oração. Dedicai parte do vosso tempo a oração, pois sem oração a vida cristã perde seu valor e
eficácia. Não recueis. Eu sou a vossa Mãe e estou convosco.
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Mensagem nº 1.925 - 24/07/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: abri vossos corações ao amor e
não vos esqueçais que Jesus está sempre perto de vós. Não permitais que as dificuldades tirem a paz
de vosso coração. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para pedir-vos que sejais corajosos e que em
toda parte procureis testemunhar o amor do Senhor em vossas vidas. Rezai. A força da oração vos
conduzirá pelo caminho do bem e da santidade. Vós sois do Senhor e nada poderá contra vós. Eu pedirei
ao Meu Jesus por vós. Alegrai-vos porque tendes um lugar especial em Meu Imaculado Coração.
Mensagem nº 1.926 - 26/07/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: peço-vos nesta noite que
intensifiqueis vossas orações em família, pois somente assim sereis protegidos contra os ataques e
ciladas do demônio. As famílias se afastaram de Deus porque se distanciaram da oração e da vivencia
cristã. Sofro por causa daqueles que vivem longe de Deus e não se interessam pela sua palavra. Hoje
grande número de famílias vive como cego a guiar outros cegos e por isso a cada dia se aproxima
de um grande abismo. Conscientizai-vos da grande importância de viver como o Senhor deseja e vereis
que o mundo voltará a ter paz. Eu sou a vossa Mãe e desejo que sejais santos. Desejo que vossas
famílias se tornem exemplo para aquelas famílias que estão vivendo longe de Deus. Avante com
coragem.
Mensagem nº 1.929 - 03/08/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: confiai no poder do Senhor e sabei
que Meu Jesus está muito perto de vós. Diante das vossas dificuldades sois tentados a perder a
esperança, mas rezai. Se rezardes sereis capazes de compreenderdes os meus apelos e os
desígnios de Deus para vossas vidas. Permanecei firmes na vossa fé e a Luz de Deus estará sempre
presente em vossos corações. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Não desanimeis. Avante sem
medo.
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 1.932 - 07/08/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: convido-vos hoje a vos abrirdes à
oração, pois a oração é o único recurso que vos ofereço para livrar-vos de todo mal e de todo perigo.
Grandes são as graças que o Senhor envia àqueles que rezam. A humanidade tornou-se infiel a Deus
porque os homens se afastaram da oração. Rezai e tudo será transformado. A oração é o primeiro
passo a ser dado no caminho da conversão. Eu quero ajudar-vos, mas depende de vós aquilo que Eu
faço. Permanecei firmes na missão que o Senhor vos confiou. A quem muito foi dado, muito será
cobrado. Encorajai-vos e assumi com coragem o vosso verdadeiro papel de cristãos.
Mensagem nº 1.933 - 11/08/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: rezai. Não percais a vossa
esperança. Sois preciosos para o Senhor e Ele deseja fazer-vos ricos de sua graça. Não desanimeis ante
as vossas dificuldades. Confiai plenamente na Misericórdia do Meu Jesus e tudo acabará bem para vós.
Viveis no tempo das grandes tribulações, mas não vos atemorizeis, pois Eu sou a vossa Mãe e
estou ao vosso lado. Eu conheço todas as vossas fraquezas e vim do céu para dar-vos força e coragem.
Dai testemunho da vossa fé. O vosso testemunho contribuirá para a conversão de muitos. Sede sinceros.
Amai a verdade e defendei-a, pois Meu Jesus é a Verdade que libertará a humanidade da escravidão do
pecado. Avante com alegria.
Mensagem nº 1.934 - 14/08/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: a humanidade vive pobre
espiritualmente porque se distanciou de Deus. Os meus pobres filhos vivem como cegos a guiar outros
cegos e estão trilhando para um grande abismo. O Pecado contaminou os meus filhos e por isso não
sabem para onde caminhar. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para mostrar-vos o caminho. Peço-vos
que vivais os meus apelos, pois somente assim sereis felizes já aqui na terra e mais tarde comigo
no céu. Nestes dias intensificai vossas orações em família para que a luz de Deus esteja sempre em
vossos lares. Estais atentos para não serdes enganados. Amai a verdade e vivei voltados para Aquele
que é o vosso Caminho, Verdade e Vida.
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Mensagem nº 1.935 - 17/08/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: libertai-vos verdadeiramente de
todo apego às coisas materiais, pois vossos corações devem estar sempre voltados para as coisas do
Senhor. Esforçai-vos para possuirdes tesouros espirituais. O que adianta ao homem ganhar o mundo se a
graça de Deus está distante do seu coração? Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para conduzir-vos à
perfeição na fé. Quando partirdes desta vida ao encontro de Deus, somente as vossas obras serão
vossa defesa. O materialismo tomou conta do coração de muitos dos meus pobres filhos, causando
grandes estragos espirituais em muitas almas. Rezai. Quando rezardes com fé, descobrireis que as
coisas do Alto são mais importantes que as deste mundo, pois as deste mundo são passageiras, mas as
de Deus são eternas. Avante, sempre com olhar voltado para Jesus.
Mensagem nº 1.936 – em 18/08/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: peço-vos que vivais com amor
o Evangelho do Meu Jesus, pois somente assim sereis conduzidos pelo caminho do bem e da santidade.
Confiai em Jesus que tem palavras de vida eterna e nos momentos difíceis encontrareis força e coragem.
Não desanimeis. O Senhor é a vossa vitória. Quem espera no Senhor jamais será confundido e a Luz
do Altíssimo estará sempre presente em vossas vidas. Eu sou a vossa Mãe e quero ajudar-vos. Abri
vossos corações ao Meu chamado. Esforçai-vos e rezai mais. Em tudo, Deus em primeiro lugar.
Mensagem nº 1.937 - 21/08/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: sem Jesus nada podeis fazer. Sem
Ele não há verdadeira alegria e somente n’Ele encontrareis a vossa felicidade. Peço-vos nesta noite que
vivais alegremente o Evangelho do Meu Filho Jesus e que em toda parte procureis testemunhar o Seu
amor. Rezai muito. Tenho compaixão desta pobre humanidade que vive longe de Deus e da Sua Lei. Eu
vos amo e quero socorrer-vos. Voltai-vos hoje mesmo se quereis ser transformados pela graça do
Senhor. Não quero obrigar-vos, mas peço-vos que escuteis com atenção os Meus apelos. Caminhais
para um futuro de grandes dificuldades. Quem estiver longe da oração não suportará o que há de vir.
Tenho pressa. Escutai-Me.
Mensagem nº 1.938 - 24/08/2001 – em Maceió/AL: Queridos filhos: abraçai com alegria o Evangelho
do Meu Filho Jesus. Peço-vos que vivais na verdade, pois somente pela verdade encontrareis a
salvação. A humanidade afastou-se de Deus e caminha para a destruição que os homens prepararam
pelas suas próprias mãos. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para abençoar-vos e conduzir-vos Àquele
que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Encorajai-vos e defendei a verdade. Não quero obrigar-vos, mas
escutai-Me, pois desejo levar-vos a um ardente e contínuo desejo de Deus. Conheço todas as vossas
dificuldades e pedirei ao Meu Filho Jesus por cada um de vós. Avante com alegria.
Mensagem nº 1.939 – 26/08/2001 – em Anguera/BA: Queridos filhos: viveis nos tempos preditos por
Mim no passado e é chegado o momento em que deveis intensificar vossas orações. Buscai forças em
Deus que é o vosso bem absoluto e vos conhece pelo nome. Sois amados como sois e não deveis
ofender mais ao Meu Jesus que já está por demais ofendido. Arrependei-vos com sinceridade de
todos os vossos pecados e a graça do Senhor estará sempre presente em vossas vidas. Desejo o vosso
retorno ao Senhor o mais rápido possível. Eu venho do céu para conduzir-vos pelo caminho da conversão
e da santidade. Rezai para serdes capazes de compreender e aceitar a vontade de Deus. Eu quero vervos felizes. Escutai-Me. Neste momento faço descer sobre vós uma chuva de graças. Avante com
coragem e esperança.
Mensagem nº 1.940 - 28/08/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: deixai que o Espírito Santo
ilumine vossas vidas, pois somente assim os vossos atos e decisões serão conforme a vontade de
Deus. A humanidade vive nas trevas do pecado e longe do Criador. Eu vim do Céu para chamar-vos ao
arrependimento sincero e a viverdes o Evangelho de Meu Jesus. Não vos afasteis da Palavra do Senhor
que é a orientação segura para vossas vidas. Não permitais que as coisas mundanas vos distanciem da
oração. Se rezardes, a vossa vida será repleta de bênçãos e graças. Cuidai da vossa vida espiritual para
serdes salvos. Não quero forçar-vos, mas como Mãe peço-vos que volteis ao vosso Deus que vos ama e
vos espera de braços abertos. Coragem. Não recueis.
Mensagem nº 1.942 - 01/09/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: acreditai no poder do Senhor e
esperai n’Ele que é o vosso tudo. Vós não estais sozinhos. O Senhor caminha convosco. Aconteça o
que acontecer confiai que o amanhã será melhor. Peço-vos que continueis a rezar. Quando vos sentirdes
fracos, rezai. Vós estais em Meu Imaculado Coração e a nada deveis temer. Vós sereis vitoriosos. Não
desanimeis. Confiai. Eu pedirei por vós. Abri vossos corações ao Meu chamado e sereis amparados e
guiados pelo caminho do bem e da santidade. Avante com coragem.
Mensagem nº 1.943 - 04/09/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Não vos preocupeis ante as vossas
dificuldades. Confiai no Senhor e na Sua Divina Providência. Se depositardes vossa confiança no Senhor,
sereis vitoriosos. Rezai. Somente rezando sereis tranqüilizados e conduzidos ao Coração do Meu Filho
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Jesus. Não percais a coragem. Sabei enfrentar as provações do vosso dia a dia. Quem caminha com o
Senhor deve suportar o peso das provações com alegria. Acreditai e esperai no Senhor. Se agirdes
assim nada vos faltará.
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
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 1.945 - 08/09/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: peço-vos que tenhais esperança. O
Senhor está convosco e deseja tomar-vos em Seus braços. Não desanimeis quando sentirdes o peso das
dificuldades. Eu sou a vossa Mãe e jamais vos deixarei sozinhos, pois o Senhor confiou-Me a missão de
cuidar de vós. Sede mansos e humildes de coração. Eu preciso da vossa entrega amorosa e
consciente. Sei que tendes liberdade, mas escutai-Me. Eu quero conduzir-vos Àquele que é o vosso
único e verdadeiro Salvador. Rezai. Quando estais em oração, estais na presença do Senhor. Avante com
coragem.
Mensagem nº 1.950 - 21/09/2001 – Em Angüera/BA: Queridos filhos: peço-vos que tenhais coragem e
que em tudo procureis transmitir o amor do Senhor. Desejo que a vossa vida seja de profunda intimidade
com Meu Jesus para que sejais ricos espiritualmente. Sabei valorizar os dons que recebestes e,
sobretudo dai testemunho do Evangelho do Meu Filho Jesus. Vim do céu para trazer-vos a paz. Se
acolherdes a paz que vos ofereço, tereis paz e esperança em vossos corações. Deixai que a vossa vida
seja rica do amor e da paz do Senhor. Eu sou a vossa Mãe. Não vos sintais sozinhos.
Mensagem nº 1.952 - 23/09/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: nestes dias quero dar-vos paz e
esperança. Acreditai que tudo é possível aos que buscam o Senhor com sinceridade. Dizei aos meus
pobres filhos que não é a toa a minha presença no meio de vós. O Onipotente enviou-Me para chamarvos à conversão e ao arrependimento. Os homens de hoje não vivem mais com sinceridade as coisas
de Deus e por isso a cada dia se afastam de Sua graça. Não tenhais o coração duro, é uma Mãe quem
vos pede. Abri-vos a Mim, pois desejo saciar-vos espiritualmente e conduzir-vos ao Meu Jesus. Libertaivos verdadeiramente de todo pecado. Sede de Deus para serdes felizes.
Mensagem nº 1.953 - 25/09/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: a vossa vitória está em Deus.
Somente n’Ele encontrareis forças para assumirdes a vossa nobre missão. Buscai o Senhor por meio da
oração e da palavra Sagrada. Sabei que vós não estais sozinhos. Acreditai plenamente na Bondade
infinita do vosso Deus e caminhai com alegria, mesmo em meio a grandes tribulações. Quem maior que o
Senhor? Se acreditardes verdadeiramente em Seu Poder, podeis estar certos da vossa vitória.
Rezai. Jamais sereis capazes de compreender os desígnios de Deus se não tiverdes uma vida intensa de
orações. Não desanimeis. Os planos do Senhor não são vossos. Confiai e esperai no Senhor para
experimentardes Sua presença em vossos corações.
Mensagem nº 1.954 - 29/09/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: sou a Rainha da paz. Fico feliz por
estardes aqui. Pedirei ao Meu Jesus por vós e por vossas necessidades. Acreditai firmemente no poder
do Senhor que é rico em Misericórdia e sabe compreender-vos. A humanidade tornou-se pobre
espiritualmente porque os homens se afastaram de Deus. Eu sou a vossa Mãe e quero dizer-vos que sois
importantes para a realização dos Meus planos. Eu preciso do vosso sim, da vossa coragem e
disponibilidade em servir ao Senhor. Peço-vos que não fiqueis distantes da oração, pois a falta de
oração vos afasta do amor e da graça do Senhor. Não quero obrigar-vos, mas peço-vos que sejais dóceis
ao Meu chamado. Rezai muito. Rezai para não vos distanciar da paz. Eu quero ver-vos felizes já aqui na
terra e mais tarde Comigo no céu. Abri vossos corações com alegria. Eu tenho muitas coisas a realizar
aqui. Escutai-Me. Há tanto tempo estou convosco, mas ainda estais afastados. Segui-Me e Eu vos
conduzirei Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida.
Mensagem nº 1.955 - 02/10/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: colocai-vos nas mãos de Deus e
sereis guiados pelo caminho do bem e da santidade. Abri vossos corações aos Meus apelos, pois desejo
levar-vos a um ardente e contínuo desejo de Deus. Conheço todas as vossas necessidades e vim do
céu para socorrer-vos. Rezai. Todos os dias dedicai ao Senhor um momento de oração. Não vos
esqueçais de rezar. Assim como as plantas precisam de chuva para crescer, vós precisais de oração para
crescer na fé. Peço-vos que façais o bem a todos e que ameis vossos irmãos, mesmo aqueles que são
contra vós. Sede imitadores de Jesus. Ele conta convosco e confia em vós.
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Mensagem nº 1.956 - 04/10/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: quando vos sentirdes fracos,
recorrei à oração, pois a oração é o sustentáculo para vossa caminhada de fé. Chamai Jesus várias
vezes durante o dia para habitar em vossos corações. Ele está muito perto de vós, embora muitas
vezes estais distantes de sua graça. Não vos esqueçais: quem está em Cristo é uma nova criatura. Abri
vossos corações ao seu chamado e vereis que tudo será transformado. Coragem. Mesmo nos momentos
de provas, não recueis.
Mensagem nº 1.957 - 06/10/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Eu sou a vossa Mãe e venho do
céu para convidar-vos à conversão sincera e para viverdes com alegria o Evangelho do Meu Filho Jesus.
O Senhor confia em vós e espera o vosso retorno. Abri vossos corações ao chamado. Ele confiou-vos a
missão de levar sua mensagem de salvação a todos os povos. Olhai ao vosso redor e vede quantos
filhos afastados! Eu preciso de cada um de vós. Não recueis. Eis o tempo oportuno para o grande retorno
ao Deus da salvação e da paz. Rezai. Somente rezando sereis capazes de aceitar a minha mensagem de
amor. Não desanimeis. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Coragem. Eu estarei sempre ao vosso lado.
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 1.961 - 16/10/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: não vos atemorizeis. Confiai
plenamente no poder do Senhor e voltai-vos a Ele que é o vosso bem absoluto e vos conhece pelo nome.
Peço-vos que façais o bem a todos e que em toda parte procureis testemunhar a vossa fé. Sois o povo
eleito do Senhor e por isso deveis viver afastados de tudo aquilo que é contrário à sua palavra.
Rezai sempre para serdes capazes de abraçar a vossa nobre missão. Quem vive afastado da oração,
vive longe da graça de Deus. Cuidai da vossa vida espiritual para serdes grandes aos olhos do Senhor.
Avante com coragem e alegria.
Mensagem nº 1.962 - 19/10/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: quando vos entregardes ao Senhor
com inteira confiança, descobrireis que há em vós uma grande reserva de amor. A graça do Senhor está
em vós, mas deveis esforçar-vos para assumirdes a tarefa que vos compete. Confiai no amor
misericordioso do vosso Deus e sereis amparados e protegidos. Rezai. Quando sentirdes o peso das
vossas dificuldades, chamai por Jesus. Ele é a certeza da vossa vitória. Chamai por Ele sempre, pois é o
vosso grande amigo e sabe compreender-vos. Eu pedirei por vós. Coragem. Eu sou a vossa Mãe e estou
convosco.
Mensagem nº 1.963 - 20/10/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: vós estais em Meu Coração e a
nada deveis temer. Peço-vos que sejais firmes na vossa fé e que em toda parte procureis imitar Meu Filho
Jesus. Eu preciso de cada um de vós. Abri vossos corações ao Meu chamado e sereis conduzidos pelo
caminho do bem e da santidade. Peço-vos que sejais homens e mulheres de oração. A humanidade
afastou-se do Criador porque os homens se distanciaram da oração. Eis o tempo oportuno para vos
converterdes e assumirdes corajosamente a missão que o Senhor vos confiou. Não desanimeis. Rezai
apenas. Por fim Meu Imaculado Coração Triunfará e vós que estais a escutar-Me também sereis
vitoriosos. Avante com alegria. Não recueis. O Senhor vos ama e vos espera.
Mensagem nº 1.965 - 23/10/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: sofro por causa dos vossos
sofrimentos. Sofro também por tantos filhos afastados de Deus e da Sua graça. Eis o tempo para o
grande retorno ao Senhor. O que tendes a fazer, não deixeis para o amanhã. Viveis agora os tempos
por Mim preditos. Rezai. A humanidade precisa aceitar o amor do Senhor, pois somente assim
encontrará a paz. Não vos esqueçais: a paz se constrói com a paz. A violência e a destruição dos outros
causam grande ferida ao Meu Coração. Afastai-vos do mal e voltai-vos ao vosso Deus. Convertei-vos
depressa. O vosso tempo é curto. Não fiqueis de braços cruzados.
Mensagem nº 1.966 - 27/10/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: não percais a vossa esperança.
Confiai plenamente na bondade do Senhor e tudo acabará bem para vós. Peço-vos que vivais
santamente, pois sois do Senhor e a vossa vida deve ser de constante testemunho. Eu conheço vossas
dificuldades e quero socorrer-vos. Sede dóceis ao chamado do Senhor. Ele vos ama e vos espera de
braços abertos. Rezai. Não vos afasteis da oração. Quando rezardes com o coração sereis capazes de
experimentar a vitória do Senhor em vossas vidas. Afastai-vos definitivamente de todo pecado e voltai-vos
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Àquele que é o vosso único e verdadeiro Salvador. Coragem. Não recueis. Eu sou a vossa Mãe e estou
convosco.
Mensagem nº 1.967 - 30/10/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: não desanimeis. Não há vitória
sem cruz. Aconteça o que acontecer, não percais a vossa esperança. Venho do céu para conduzirvos à perfeição e para chamar-vos à santidade. Dai o melhor na tarefa que o Senhor vos confiou. Peçovos que continueis a rezar. Na oração sentireis a força de Deus em vossas vidas. Encorajai-vos e dizei o
vosso sim, com amor, ao chamado do Senhor. Eu pedirei ao Meu Jesus por cada um de vós. Coragem.
Se vos abrirdes sereis ricos da presença do Senhor. Neste momento faço descer sobre vós uma chuva
extraordinária de graças. Alegrai-vos no Senhor e caminhai na certeza de que o amanhã será melhor.
Avante sem medo.
Mensagem nº 1.969 - 03/11/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Eu sou a vossa Mãe e venho do
céu para chamar-vos à oração e ao arrependimento de todos os vossos pecados. Sois o povo eleito do
Senhor e Ele vos espera com imenso amor de Pai. Peço-vos que façais parte do Meu exército vitorioso,
pois desejo que sejais vitoriosos Comigo. Desejo que sejais simples, pois o Meu Coração é para o refúgio
dos simples e para aqueles que se consagram a Mim. O mundo perdeu a paz porque os homens não
vivem conforme o Evangelho do Meu Jesus. Rezai. Sem oração e sem amor o mundo não encontrará
a paz. Eu preciso de cada um de vós. Peço-vos que sejais dóceis ao Meu chamado. Se viverdes os Meus
apelos sereis recompensados pelo Senhor. Avante com alegria.
Mensagem nº 1.970 - 06/11/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: convido-vos nesta noite a viverdes
no amor do Senhor para que sejais construtores da paz. Os homens se fecharam ao Amor e por isso a
humanidade vive sem paz. Eu preciso do vosso sim, da vossa coragem e disponibilidade. Meu
Senhor vos espera de braços abertos. Caminhai ao Seu encontro e sereis felizes já aqui na terra e mais
tarde Comigo na eternidade. Rezai. A oração contribuirá para o vosso crescimento espiritual. Voltaivos àquela espiritualidade desejada e ensinada por Meu Filho Jesus. Não percais a vossa esperança. O
Senhor é a vossa vitória. Aconteça o que acontecer, o Senhor estará sempre perto de vós.
Mensagem nº 1.972 - 10/11/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: confiai no poder do Senhor e sereis
transformados. Cristo é a vossa esperança. Vivei voltados para o Senhor e sereis grandes na fé. Eu sou a
vossa Mãe e caminho convosco. Colocai-vos nas mãos do Meu Jesus e Ele cuidará de vós. Não vos
atemorizeis, pois nada está perdido. Vós estais em Meu Coração e a nada deveis temer. Peço-vos que
continueis a rezar. Quando estais em oração, estais mais próximos do Senhor e da sua graça.
Deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo para serdes iluminados e guiados para a plena felicidade. Eu
preciso do vosso sim. Voltai-vos Àquele que é o vosso único e verdadeiro Salvador. Coragem. Eu pedirei
ao Meu Jesus por vós. Avante sem medo.
Mensagem nº 1.973 - 13/11/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: alegrai-vos, pois sois o povo eleito
do Senhor e sois preciosos aos Seus olhos. Não vos esqueçais que sois amados pelo Pai e estais sempre
em seu Misericordioso Coração. Não temais. Ele está convosco e jamais vos deixará sozinhos. Abri
vossos corações ao Meu chamado e Eu vos conduzirei Àquele que tem palavras de vida eterna. Peço-vos
que façais o bem a todos e que em toda parte procureis imitar Meu Filho Jesus. A humanidade precisa
do vosso testemunho e da vossa fé. Sede homens e mulheres de oração e vereis novos céus e novas
terras. Encorajai-vos e assumi a missão que vos foi confiada. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado.
Mensagem nº 1.974 - 15/11/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: rezai para não serdes enganados
pelo demônio. Se vos abrirdes aos Meus apelos e viverdes as Minhas mensagens, nenhum mal poderá
contra vós. Depositai vossa confiança no Senhor e jamais sereis vencidos pelo demônio. Não permitais
que o materialismo crie raízes em vossos corações. Buscai o Senhor com humildade e não vos faltará o
necessário. Arrependei-vos com sinceridade e voltai-vos Àquele que vos ama e vos perdoa. Eu sou
a vossa Mãe e desejo conduzir-vos à plena felicidade. O que é a felicidade para vós? O mundo? As
coisas materiais? A felicidade passageira? Escutai-Me e tereis o Senhor em vossas vidas. Escutai-Me e
descobrireis o caminho da plena felicidade, a felicidade no Senhor. Quem espera no Senhor não será
confundido. Coragem. O Senhor vos espera.
Mensagem nº 1.976 - 20/11/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: acolhei com amorosidade as
Palavras do Meu Jesus para serdes grandes na fé. Meu Filho é o Caminho que vos conduz à plena
felicidade. Se viverdes Seu Evangelho sereis transformados e guiados para a vitória com o triunfo do Meu
Imaculado Coração. Eu preciso do vosso sim e da vossa disponibilidade em servir ao Senhor. Rezai.
Quando estais distantes da oração correis o risco de vos afastar da graça de Deus. Encorajai-vos e sedes
firmes na vossa caminhada de fé. Em toda parte testemunhai que sois do Senhor. Deixai que a vossa vida
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fale do Senhor mais que vossas palavras. Sede exemplo para aqueles que estão afastados. Se fizerdes
o que vos peço o Senhor vos recompensará generosamente.
Mensagem nº 1.977 - 23/11/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Convido-vos nesta noite à
conversão de coração. Arrependei-vos e com sinceridade pedi perdão ao Senhor de todos os vossos
pecados. Abri vossos corações e deixai-vos conduzir pelas mãos do Senhor. Vivei com docilidade e
humildade, pois somente assim o Senhor reinará em vossas vidas. O Senhor deseja curar-vos dos
vossos males físicos e espirituais. Rezai. Entregai-vos Àquele que é a vossa única esperança e vos
conhece pelo nome. Não recueis. Avante para a grande vitória como Senhor.
Mensagem nº 1.979 - 26/11/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: rezai. Somente rezando
contribuireis para a realização dos Meus planos. Os projetos que aqui iniciei não são dos homens, por
isso nada ou ninguém poderá destruí-los. Não vos preocupeis demasiadamente com nada. Confiai
apenas. Escutai o que vos digo e vereis o triunfo dos Meus planos em vossas vidas. Conheço vossas
dificuldades e o peso da vossa cruz, mas lembrai-vos que Jesus caminha convosco e jamais vos deixará
sozinhos. Tranqüilizai-vos e esperai no Senhor que é a vossa força e proteção.
Mensagem nº 1.980 - 27/11/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: enchei-vos do Amor de Deus e
fazei crescer em vós os dons recebidos, pois somente assim contribuireis para o Triunfo definitivo do Meu
Imaculado Coração. Sou a Mãe de Deus Filho e vossa Mãe. Chamo-vos a assumirdes a vossa fé e a vos
abrirdes ao Deus da salvação e da Paz. O Senhor enviou-Me para abençoar-vos e oferecer-vos a graça
da conversão. Eu quero ajudar-vos. Escutai-Me com atenção, pois quero fazer-vos ricos das graças de
Deus. Não desanimeis ante as dificuldades. Confiai no Senhor e sereis vitoriosos. Quem está com o
Senhor jamais será derrotado. Coragem. No céu tendes um Pai e uma Mãe que vos ama e caminha
convosco.
Mensagem nº 1.981 - 01/12/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Eu sou a vossa Mãe e vos amo.
Chamo-vos nesta noite a assumirdes a vossa fé e a serdes em tudo como Jesus. Eu quero ajudar-vos,
mas preciso do vosso sim e da vossa coragem. Sois o povo do Senhor, escolhido e amado com um amor
sem limites. Peço-vos que vos afasteis do pecado e que busqueis a graça do Senhor na Confissão.
Não quero forçar-vos, mas peço-vos que sejais dóceis ao Meu chamado. A humanidade está trilhando
para a auto destruição e é chegado o momento do vosso grande retorno. Buscai o Senhor com alegria.
Eis que viveis no tempo do grande regresso ao Deus da Salvação e da Paz. Chegará o dia em que
muitos hão de arrepender-se, mas será tarde. Dizei a todos que não é à toa a Minha presença no meio
de vós. O Senhor tem pressa. Voltai-vos, hoje mesmo, se quereis a salvação. Continuai a rezar. Somente
rezando sereis vitoriosos.
Mensagem nº 1.982 - 01/12/2001 – em Sento Sé/BA: Queridos filhos: Eu sou a vossa Mãe e conheço
vossas necessidades. Sabei que vós não estais sozinhos. O Senhor caminha ao vosso lado. Abri vossos
corações ao Seu chamado e sereis transformados. Não vos esqueçais: a quem muito foi dado, muito
será cobrado. Deus enviou-Me até vós para chamar-vos à conversão e ao arrependimento. Se vos
deixardes conduzir por Mim sereis felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. A humanidade
encontra-se no abismo da perdição e da recusa de Deus. Voltai-vos enquanto há tempo. Não vos
afasteis da oração. Quando rezais, dais imensa alegria ao Senhor e é exatamente nestes momentos que
Ele vem a vós para curar-vos e oferecer-vos Sua Misericórdia. Vivei amorosamente os Meus apelos, pois
somente assim a humanidade encontrará a paz. Neste momento faço descer do céu sobre vós uma
chuva de graça. Alegrai-vos porque estais em Meu Imaculado Coração e a nada deveis temer. Não quero
obrigar-vos a nada. Meu desejo é ver-vos felizes. Sofro quando sou rejeitada por Meus pobres filhos.
Sofro, sobretudo, por aqueles que se afastam do Amor de Deus e vivem escravos do pecado. Converteivos depressa. O amanhã poderá ser tarde.
Mensagem nº 1.983 - 04/12/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: desejo que vivais para o Senhor e
que façais o bem a todos. Não permitais que as coisas do mundo vos afastem do Amor de Deus.
Peço-vos que vivais voltados para as coisas do Alto e que em toda parte procureis imitar Meu Filho Jesus.
O vosso testemunho público e corajoso contribuirá para o retorno de muitos dos Meus filhos afastados.
Sede irmãos de todos. Tratai a todos com igualdade, pois sois filhos de Deus e deveis viver
fraternalmente com todos. Rezai. Na oração compreendereis as grandezas do Senhor. Não desanimeis.
Sede fortes e firmes na vossa fé. Eu pedirei ao Meu Filho que vos conceda a graça da vitória em todas as
situações. Confiai plenamente na bondade do Senhor e tudo acabará bem.
Mensagem nº 1.984 - 08/12/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: Sou a vossa Mãe Imaculada e
peço-vos que não vivais em pecado. Esforçai-vos para viverdes na graça de Deus, pois somente assim
tereis o Céu como recompensa. Sabei que tudo aquilo que o mundo vos oferece é pura ilusão. A
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felicidade deste mundo é passageira. Vossa plena e verdadeira felicidade será com o Senhor na
eternidade. Convertei-vos depressa, pois quero que sejais ricos da presença do Senhor. O Senhor está
constantemente perto de vós para abençoar-vos e oferecer-vos Seu amor. Não fiqueis estacionados.
Eis o tempo oportuno para o vosso grande retorno. Abri vossos corações e rezai. Somente na oração
compreendereis os Meus apelos e sereis capazes de contribuir para a grande vitória de Deus com o
triunfo do Meu Imaculado Coração. Praticai boas ações e sede irmãos de todos. Amai, pois o amor é mais
forte que a morte e mais poderoso que o pecado. Coragem. Avante sem medo.
Mensagem nº 1.985 - 11/12/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: rezai para serdes capazes de
viverdes todos os Meus apelos. Se vos abrirdes à graça de Deus recebereis a recompensa da Salvação
eterna. Peço-vos que sejais humildes e mansos de coração, pois somente assim podeis contribuir
para o retorno de todos aqueles que estão afastados do Senhor. Enchei-vos do Amor de Deus e em toda
parte imitai Meu Filho Jesus. Conheço vossas dificuldades e quero ajudar-vos. Quando sentirdes o peso
das provações, chamai por Jesus. Ele é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Somente n’Ele encontrareis
forças para a vossa caminhada. Não desanimeis. Eu sou a vossa Mãe e jamais vos deixarei sozinhos.
Avante com alegria.
Mensagem nº 1.986 - 13/12/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: confiai plenamente no poder de
Deus, pois somente Ele é capaz de transformar-vos e oferecer-vos a graça da vitória em todas as
situações difíceis. Não desanimeis. O Senhor está convosco e conhece cada uma das vossas
necessidades. Rezai. Na oração sentireis a vitória de Deus. Eu sou a vossa Mãe e bem sabeis o quanto
uma Mãe ama seus filhos. Alegrai-vos. Vós não estais sozinhos. Esperai no Senhor com alegria e vereis
que tudo é possível aos que tem fé e buscam o Senhor com sinceridade.
Mensagem nº 1.988 - 18/12/2001 - Angüera/BA: Queridos filhos: eis o tempo oportuno para vos
converterdes. Não fiqueis de braços cruzados, mas esforçai-vos para assumirdes a vossa nobre missão.
Não percais a vossa esperança. Viveis no tempo pior que no tempo do dilúvio, mas vós que estais a
escutar-Me a nada deveis temer. Peço-vos que continueis a rezar. Sedes fiéis. Mesmo quando vos
perseguirdes, dai graças ao Senhor porque Ele está ao vosso lado. Os que são do Senhor jamais
experimentarão a derrota. Consagrai-vos a Mim e Eu vos conduzirei Àquele que tem palavras de vida
eterna. Avante com coragem e alegria.
Mensagem nº 1.989 - 20/12/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: fortalecei-vos na oração para
suportardes o peso das vossas dificuldades. Não percais a vossa esperança. Acreditai firmemente
que de toda vossa dor surgirá uma grande alegria. A humanidade vive momentos difíceis, mas é preciso
que tudo isso aconteça para que os homens se voltem ao Deus da Salvação e da Paz. Coragem. Não
recueis.
Mensagem nº 1.990 - 22/12/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: preparai-vos para a festa do Natal,
pois somente assim sentireis a presença do Meu Jesus em vossos corações. Nestes dias intensificai
vossas orações em favor da paz do mundo e da conversão dos pecadores. Eu sou a vossa Mãe e venho
do céu para socorrer-vos. Enchei-vos de confiança e esperança. Sei das vossas dificuldades e conheço
vossos sofrimentos. Esperai no Senhor e sereis vitoriosos. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós e por vossas
intenções. Coragem. Nada ou ninguém está perdido. Sois do Senhor e Ele caminha convosco. Nesta
noite faço descer do céu sobre vós uma chuva de graças. Avante sem medo.
Mensagem nº 1.991 - 25/12/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: enchei-vos do amor de Deus,
pois o amor é mais forte que a morte e mais poderoso que o pecado. Amai o Senhor que vos ama e
vos conhece pelo nome. Se amardes o vosso próximo tereis sempre a graça de Deus em vossas vidas. A
humanidade distanciou-se de Deus porque se afastou do verdadeiro Amor. Voltai-vos Àquele que está de
braços abertos à vossa espera. A maior alegria que podeis oferecer ao Senhor é o vosso retorno ao Seu
Coração. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para chamar-vos à conversão e a santidade. Não cruzeis
os braços. Intensificai vossas orações e esforçai-vos para serdes exemplo. Coragem. O Senhor vos
espera. Não recueis.
Mensagem nº 1.993 - 29/12/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: encorajai-vos e assumi com alegria
a excelsa missão que Deus vos confiou na família. Dai o melhor de vós para que o vosso ambiente
familiar seja sempre uma benção do Senhor, não somente para vós, pais e mães, mas também para
vossos filhos e para aqueles que olham para vós e seguem vossos exemplos. Sabei que o Senhor vos
enriquece sempre com Sua presença e com Sua graça. Correspondei com fidelidade à graça que
estais sempre recebendo em vossas famílias. Abraçai a missão de cuidar dos vossos filhos e de
conduzi-los ao caminho do Senhor. Grande é a vossa responsabilidade e deveis estar sempre unidos pela
oração, na simplicidade e no amor. Fico feliz por estardes aqui nesta noite. Pedirei ao Meu Jesus por vós

39

MENSAGENS DE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ
APARIÇÕES EM ANGÜERA – BAHIA – BRASIL
MENSAGENS EXORTATIVAS E ENIGMÁTICAS, TRANSMITIDAS DURANTE OS ANOS 2001 A 2010
(Organizado por www.mariamaedaigreja.net)
e pelas vossas necessidades. Não desanimeis. O Senhor está perto de vós e ama-vos como sois. Abri
vossos corações a Ele e sedes fiéis.
Mensagem nº 1.994 - 31/12/2001 – em Angüera/BA: Queridos filhos: voltai-vos ao Senhor que vos ama
e vos espera com imenso amor de Pai. Rezai muito para suportardes o peso das provações. Eu sou a
vossa Mãe e venho do céu para oferecer-vos a possibilidade de vos converterdes e viverdes voltados
para o Paraíso. Sede fervorosos na fé e abraçai com alegria o Evangelho do Meu Jesus. Cuidai da vossa
vida espiritual, pois somente assim recebereis uma grande recompensa. Não recueis. Vós sois
importantes para a plena realização dos Meus planos. Abri vossos corações a Mim e Eu vos
conduzirei Àquele que é o vosso único e verdadeiro Salvador. Coragem.
Mensagem nº 1.996 - 05/01/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, não tenhais medo do amanhã.
Confiai no Senhor e entregai a Ele o vosso futuro. Desejo que sejais felizes já aqui na Terra e mais tarde
Comigo no Céu. Peço-vos que façais o bem a todos, sobretudo aqueles que estão afastados do
Senhor. Eu sou a vossa Mãe e venho do Céu para oferecer-vos a graça da conversão e do
arrependimento. Esforçai-vos para viverdes na verdade, pois somente assim contribuireis para a vitória do
Senhor. Sede homens e mulheres de oração. Fugi do pecado e abraçai a graça de Deus para serdes
salvos. Não desanimeis. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante sem medo.
Mensagem nº 1.997 - 08/01/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, voltai-vos ao Senhor que vos ama
e vos espera de braços abertos. A humanidade distanciou-se do Senhor e a cada dia se aproxima de um
grande abismo. Rezai muito. Somente pela oração o homem encontrará o caminho da paz e do
amor. Sois importantes para o Senhor e Ele espera muito de vós. Não desanimeis. Eu estou ao vosso
lado e vos conduzirei sempre pelo caminho da conversão, do arrependimento e da vivência da Palavra do
Meu Jesus. Se tiverdes confiança e fé, sereis vitoriosos.
Mensagem nº 1.998 - 10/01/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, abri vossos corações à graça do
Senhor para serdes fortes nas tentações do demônio. Se vos entregardes ao Senhor não sereis
vencidos nas tentações. Continuai a rezar. A oração é o caminho para o bem de todos. Quando
estais em oração, estais atraindo sobre vós as bênçãos do Senhor. Coragem. Quando sentirdes o peso
da cruz, lembrai-vos que não estais sozinhos. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado.
Mensagem nº 1.999 - 12/01/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dai testemunho de que sois
verdadeiramente do Senhor. No vosso falar e agir deixai que os outros sintam a presença Divina em vós.
A humanidade encontra-se no grande abismo da perdição, mas vós podeis contribuir para mudar esta
triste situação. Peço-vos que vos aproximeis do Senhor e que continueis a rezar. A oração será o
sustentáculo para vós nestes tempos difíceis. Podeis muito com a verdade do Senhor. Sede
defensores da Palavra do Meu Filho Jesus. Coragem. Quando tudo parecer perdido, o Senhor vos fará
sentir Sua vitória.
Mensagem nº 2.000 - 15/01/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, deixai-vos conduzir com docilidade
pelas mãos do Senhor e sereis conduzidos pelo caminho da conversão e do arrependimento. Não
desanimeis ante vossas dificuldades. Não há vitória sem cruz. Quando sentirdes o peso das
provações, chamai por Mim. Eu sou a vossa Mãe e sou incansável. Chamo-vos mesmo quando estais
afastados. Amo-vos mesmo quando não encontro espaço em vossas vidas. Peço-vos que não vos
afasteis da oração. Se rezardes o Senhor vos dará a graça da vitória. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.001 - 19/01/2002: Queridos filhos, peço-vos que mantenhais viva a chama da fé em
vossas famílias com orações, penitências e obras de caridade. Rezai ao Espírito Santo para que sejais
sempre exemplo para aqueles que estão distantes de Deus e da Sua graça. O Senhor vos confiou uma
grande e nobre missão quando vos chamou para formardes uma família. Não vos esqueçais: a quem
muito foi dado, muito será cobrado. Cuidai com alegria dos vossos filhos e educai-os na fé. Com
vossos exemplos e palavras deixai que vossos filhos conheçam Deus e vivam voltados para a fé. Sabei
que a missão de educar os filhos na fé é primeiramente dos pais e não dos outros. Desejo que vossos
lares sejam sempre abençoados e que em tudo possais imitar Meu Filho Jesus. Coragem. Não
desanimeis. Quando sentirdes o peso das dificuldades, não percais a vossa esperança. Vivei para o
Senhor e o vosso amanhã será melhor. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.002 - 19/01/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e venho do
Céu para conduzir-vos à perfeição. Peço-vos que vivais amorosamente os Meus apelos, pois somente
assim descobrireis a grande reserva de amor que há dentro de vós. Não quero obrigar-vos, mas sedes
dóceis ao Meu chamado. A humanidade só voltará a ter paz quando os homens se abrirem e voltarem
ao Deus da Salvação e da Paz. Abri vossos corações ao Senhor. Ele vos ama e vos conhece pelo nome.
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Esforçai-vos e assumi com coragem a missão que o Senhor vos confiou. Alegrai-vos. Quem está com o
Senhor jamais experimentará o peso da derrota.
Mensagem nº 2.005 - 26/01/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, enfrentai com coragem as vossas
dificuldades e suportai com alegria o peso da vossa cruz. Sabei que vós não estais sozinhos. O Senhor
vos ama e está convosco. Rezai. Nada está perdido. Eu sou a vossa Mãe e quero ajudar-vos. Abri
vossos corações a Mim e Eu vos conduzirei por caminho seguro. Conheço cada um dos vossos
problemas e pedirei ao Meu Jesus por vós. Sois do Senhor e Ele deseja a vossa plena felicidade.
Coragem. Não percais a vossa esperança. Acreditai no poder de Deus e por fim vereis a vitória.
Mensagem nº 2.006 - 27/01/2002 – em Moita Bonita/SE: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e sofro
quando sou rejeitada por Meus pobres filhos. Eu sou incansável e vos busco mesmo quando estais
afastados e não dais atenção ao Meu chamado. Vós sois o povo do Senhor e sois amados com um amor
sem limites. Peço-vos que continueis a rezar, pois somente pela oração recebereis as graças do Senhor.
Não vivais em pecado. O Senhor vos ama e deseja a vossa conversão. Voltai-vos enquanto há
tempo. Eis o momento oportuno para o vosso grande retorno. Não cruzeis os braços. Sedes fiéis ao
Senhor, pois vossas vidas estão em Suas mãos. Somente o Senhor pode mudar-vos e fazer-vos felizes.
Abri vossos corações com alegria.
Mensagem nº 2.007 - 29/01/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, confiai em Jesus. Todos os dias
convidai Jesus para habitar em vossos corações com Sua graça e Seu amor. Não vos atemorizeis. Não
percais a vossa esperança. Vós sois do Senhor e Ele olha para vós. O Senhor jamais vos abandonará.
Rezai. Quando quiserdes falar com o Senhor, recolhei-vos em silêncio e rezai. Ele ouvirá as vossas
súplicas, pois é Pai Providente que não abandona Seus filhos. Buscai antes de tudo as coisas de
Deus e nada mais terá grande valor para vós. Em tudo, o Senhor em primeiro lugar. Coragem. Eu sou a
vossa Mãe e estou ao vosso lado.
Mensagem nº 2.009 - 05/02/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, não desanimeis. Não percais a
vossa esperança. O Senhor está muito perto de vós e sabe o que vos é necessário. Rezai. Quando vos
abrirdes à oração, vereis as maravilhas de Deus em vossas vidas. Eu sou a vossa Mãe e estou
sempre convosco. Alegrai-vos e continueis firmes na fé.
Mensagem nº 2.010 - 08/02/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, convido-vos à conversão sincera e
ao arrependimento de todos os vossos pecados. Preparai-vos também para a Quaresma com orações e
penitências, pois somente assim sereis capazes de abraçar o chamado do Senhor à santidade. Rezai em
reparação aos pecados cometidos contra o Sagrado Coração de Jesus e contra o Meu Coração.
Sou a vossa Mãe e desejo ardentemente a vossa felicidade. Voltai-vos para o Senhor. Dizei a todos que
somente em Deus o homem encontrará a paz e a salvação.
Mensagem nº 2.011 - 09/02/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, não desanimeis. Não percais a
esperança. Sabei que o Senhor está convosco embora não O vejais. Acreditai firmemente em Seu poder
e vereis que tudo será renovado pela Sua graça transformadora. Viveis dias de muitas tribulações e de
densas trevas. É preciso que tudo isso aconteça para se cumprir o que vos anunciei no passado,
mas por fim sereis vitoriosos. Rezai. O caminho para a vossa vitória é a oração. Rezai. Rezai muito,
pois somente assim experimentareis a vitória de Deus com o triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração.
Não vos afasteis do Senhor. Acolhei-O em vossos corações para serdes salvos.
Mensagem nº 2.012 - 11/02/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, alegro-Me por estardes aqui. Peçovos que continueis a rezar, pois por meio da oração a humanidade encontrará o caminho da paz e do
amor. Sede homens e mulheres de fé. O Senhor deseja enriquecer-vos com Sua graça, mas vós deveis
abrir vossos corações. Não vos esqueçais: tudo é possível àqueles que confiam no Senhor. Não vos
atemorizeis ante as vossas dificuldades. Confiai no amor misericordioso do Meu Jesus e tudo acabará
bem para vós. Eu estou convosco. Encorajai-vos e não recueis. Eu preciso de cada um de vós.
Mensagem nº 2.013 - 12/02/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, convido-vos a vos reconciliardes
com Deus e com o vosso próximo. O Senhor perdoa facilmente vossos pecados, mas é preciso que em
vós haja sempre o arrependimento sincero. Eis o tempo oportuno para vos converterdes e voltardes ao
Senhor. Não cruzeis os braços. Buscai forças em Jesus que é o vosso único e verdadeiro Salvador.
Ele conhece vossos corações e vos chama a viverdes sempre em Sua graça. Rezai. Quando assumirdes
a vossa fé, a humanidade voltará a ter paz. Sede corajosos. Dizei a todos que Deus é verdade, que Deus
existe e somente Nele a humanidade encontrará a salvação. Não recueis. Eu estou ao vosso lado.
Mensagem nº 2.014 – em 16/02/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, peço-vos que tenhais
confiança e esperança. Confiai no Senhor que é o vosso bem absoluto e jamais vos deixará sozinhos.
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Sois importantes para a realização dos Meus planos, por isso não recueis, mas encorajai-vos e segui-Me
pelo caminho da oração, do amor e da verdadeira entrega nas Mãos do Senhor. Intensificai vossas
orações para serdes vitoriosos. Eu pedirei ao Meu Filho Jesus por cada um de vós. Peço-vos também
que façais o bem a todos e que em toda parte procureis imitar Meu Filho Jesus. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.015 - 19/02/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, sede defensores da verdade, pois
Meu Jesus é a verdade que vos libertará da escravidão do pecado. Peço-vos que sejais corajosos e que
em toda parte procureis anunciar o amor de Deus. Testemunhai com a vossa própria vida que sois de
Cristo e que as coisas do mundo não são para vós. Permanecei fortes na fé. Se fizerdes o que vos
peço, sereis recompensados generosamente. Não desanimeis. Aconteça o que acontecer colocai-vos nas
mãos do Senhor com alegria. Eu sou a vossa Mãe e caminho convosco. Avante com alegria.
Mensagem nº 2.016 - 22/02/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, rezai para suportardes o peso das
provações. Viveis no tempo de intensas dificuldades, mas esperai no Senhor e tudo será transformado.
Deus não abandona Seus filhos. Ele está sempre perto de vós, embora não O vejais. Mesmo parecendo
estar distante, Ele está muito perto de vós. Coragem. Não desanimeis, nem recueis.
Mensagem nº 2.017 - 23/02/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, se vos abrirdes ao chamado do
Senhor, recebereis a graça da conversão sincera e sereis capazes de viverdes o Evangelho com
fidelidade. Acolhei os Meus apelos, pois desejo ver-vos felizes já aqui na Terra e mais tarde Comigo no
Céu. Sois um povo de fé e esperança e Deus saberá recompensar-vos com generosidade. Sedes firmes.
Não desanimeis. Conheço vossas dificuldades e vossos sofrimentos. Alegrai-vos, pois se aproxima a
vossa libertação. Rezai. Se vos tornardes homens e mulheres de oração, contribuireis para que o
mundo se torne um novo jardim, um novo Paraíso terrestre. Abri vossos corações e dai o melhor de vós
na tarefa que vos foi confiada.
Mensagem nº 2.018 - 26/02/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, convido-vos hoje a vos
aproximardes do sacramento da Confissão para serdes purificados dos vossos pecados. Sabei que a
Confissão é muito importante para vós. Peço-vos que, com muita freqüência, procureis o sacramento
da Confissão. Se vos abrirdes ao Senhor com fidelidade, recebereis o perdão do Senhor e estareis
prontos para receberdes Suas graças. Não recueis. Escutai com atenção o que vos digo. Eu quero o
vosso bem espiritual e vossa felicidade. Rezai. Somente rezando compreendereis o que vos digo. Eu
preciso de vós. Escutai-Me e segui-Me pelo caminho do bem e da santidade.
Mensagem nº 2.019 - 01/03/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, rezai. A oração vos fará sentir a
vitória de Deus. O demônio deseja destruir os Meus planos, mas vós podeis vencê-lo pela oração e
pela fidelidade ao Senhor. Dai o melhor de vós na tarefa que vos foi confiada e sereis recompensados
com ricas graças. Não desanimeis quando sentirdes o peso da cruz. Encorajai-vos e abri vossos
corações ao Senhor. Vós não estais sozinhos. Eu sou a vossa Mãe e estou convosco.
Mensagem nº 2.021 - 05/03/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, coragem. Vós não estais sozinhos.
Aceitai com alegria as provações e entregai-vos ao Senhor com inteira confiança. Não vos
esqueçais: não há vitória sem cruz. Continuai a rezar. Deus conhece vossas necessidades e deseja
oferecer-vos Sua graça. Abri vossos corações e confiai plenamente em Seu poder Misericordioso. Avante
com alegria.
Mensagem nº 2.023 – 09/03/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, peço-vos que vivais santamente
fazendo o bem a todos e amando ao Senhor sobre todas as coisas. Sois muito importantes para o
Senhor e Ele vos ama. Abri vossos corações com alegria ao Seu chamado e sereis transformados. Peçovos também que continueis a rezar. A força da oração transformará a humanidade e todos serão felizes.
Fugi do pecado por menor que seja. Com vossos exemplos e com vossas palavras, mostrai a todos que
sois de Cristo e que as coisas do mundo não são para vós. A humanidade trilha pelas veredas da
autodestruição e é chegado o momento do grande retorno. Convertei-vos depressa e assumi o vosso
verdadeiro papel de cristãos. Não quero obrigar-vos, pois tendes liberdade, mas peço-vos que sejais
dóceis ao Meu chamado. Conheço vossas dificuldades e quero socorrer-vos. Alegrai-vos, pois tendes
vossos nomes gravados em Meu Imaculado Coração. Continuai firmes na fé e não recueis.
Mensagem nº 2.024 – 12/03/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, convido-vos nesta noite a vos
entregardes ao Senhor com confiança para receberdes o Seu perdão e a Sua graça. A humanidade
necessita do amor do Senhor, mas a fumaça do demônio conseguiu levar muitos dos Meus pobres
filhos a uma triste cegueira espiritual. Eu sou a vossa Mãe e venho do Céu para mostrar-vos o
caminho da plena felicidade. Escutai-Me com atenção e sereis grandes na fé. Não vos afasteis da oração.
Quando vos afastais da oração, correis o risco de serdes enganados. Estais atentos.
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Mensagem nº 2.025 - 15/03/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, entregai-vos ao Senhor, pois
somente Ele dirige vossas vidas para a santidade. Buscai forças n’Aquele que é o vosso Tudo e sabe
o que vos é necessário. Nestes tempos de tribulações intensificai vossas orações e não vos afasteis do
Caminho que vos indiquei. Eu sou a vossa Mãe e venho do Céu para oferecer-vos Meu amor e para
chamar-vos à conversão. O Senhor vos chama. Voltai-vos a Ele com alegria.
Mensagem nº 2.027 - 19/03/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, peço-vos que em tudo façais a
vontade do Senhor, pois somente assim sereis capazes de imitar São José. Sede homens e mulheres de
grandes virtudes. Rezai. Nas vossas orações dai espaço ao silêncio para que Deus possa falar-vos.
Peço-vos também que sejais bons uns para com os outros. Deixai que o amor do Senhor crie raízes em
vossos corações, pois o amor é mais forte que a morte e mais poderoso que o pecado. Vivei com
humildade os Meus apelos e sereis grandes na fé. Conheço vossas dificuldades e pedirei ao Meu Jesus
por vós. Não cruzeis os braços. Eis que chegaram os tempos por Mim preditos e desejo que sejais
vitoriosos com o Senhor. Estais atentos.
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.
Mensagem nº 2.029 - 23/03/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, afastai-vos da maldade, pois sois
do Senhor e as coisas do mundo não são para vós. O pecado paralisa o verdadeiro amor e vos afasta
completamente da graça de Deus. Eu sou a vossa Mãe e conheço cada uma das vossas necessidades.
Peço-vos que não percais a esperança. Intensificai vossas orações e voltai-vos Àquele que é o vosso
único e verdadeiro Salvador. Deixai-vos conduzir por Mim e Eu vos levarei por caminho seguro. Coragem.
Não desanimeis nunca. O Senhor está convosco.
Mensagem nº 2.030 - 24/03/2002 – em Maceió/AL: Queridos filhos, este é um dia especial para vós
porque o Senhor vos escolheu para estardes aqui. Alegrai-vos porque vossos nomes já estão inscritos no
Céu. Peço-vos que vivais santamente e em toda parte procureis imitar Àquele que é o vosso Caminho,
Verdade e Vida. Eis que estais vivendo no tempo da graça e não podeis ficar de braços cruzados.
Esforçai-vos para vos converterdes e assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristãos. Não vos
esqueçais: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Dai o melhor de vós para que através do vosso
testemunho as almas afastadas se voltem a Deus. Neste momento faço cair do Céu sobre vós uma
chuva extraordinária de graças. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.031 - 26/03/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, peço-vos que sejais mansos e
humildes de coração, pois somente assim sereis capazes de imitar Meu Filho Jesus. Nestes dias chamai
muito pelo Senhor para que venha habitar em vossos corações com Sua graça e Seu amor. Sois
importantes para o Senhor e Ele vos ama como sois. Confiai Nele e esperai que tudo será vitória em
vossas vidas. Rezai. Na oração sincera e perfeita sereis capazes de compreender os mistérios que
envolvem a Paixão e Morte do Meu Filho Jesus. Avante com coragem e alegria.
Mensagem nº 2.032 – em 30/03/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, não temais. O Senhor está
convosco. Como já disse no passado, não há vitória sem cruz. Confiai em Deus que é o vosso Bem
absoluto e conhece cada um de vós pelo nome. Acreditai firmemente que tudo acabará bem para vós.
Peço-vos que continueis a rezar, pois somente por meio da oração compreendereis os desígnios de Deus
para vossas vidas. Procurai viver na humildade e na simplicidade. Sede imitadores do Meu Filho
Jesus. Em toda parte testemunhai com vossos atos e palavras que sois verdadeiramente de Cristo e que
as coisas do mundo não são para vós. Não desanimeis. Eu estou ao vosso lado embora não Me vejais.
Coragem. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.033 - 02/04/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, convido-vos nesta noite a vos
abrirdes ao amor do Senhor. Amai sempre e fazei o bem a todos. Não permitais que o mal se apodere de
vossos corações. Sois do Senhor e somente a Ele deveis servir. Sede prudente. Não julgueis. Não
condeneis ninguém. Somente Deus é o Juiz Supremo. Somente Ele conhece o interior de cada um
de vós. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Sois muito importantes para a plena realização dos Meus planos.
Abri vossos corações e vivei com alegria as Minhas mensagens. Não quero obrigar-vos, mas peço-vos
docilmente que façais a vontade do Senhor. Dedicai um tempo à oração. O Senhor deseja falar-vos.
Avante com alegria.
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Mensagem nº 2.034 - 05/04/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, convertei-vos, convertei-vos,
convertei-vos. Não jogueis fora as oportunidades que o Senhor vos oferece. O vosso tempo é curto e é
chegado o momento do grande retorno ao Deus da Salvação e da Paz. Arrependei-vos sinceramente dos
vossos pecados e esforçai-vos para viverdes na graça do Senhor. Não vos esqueçais: diante de Deus
não há nada oculto. Amai e defendei a verdade. Recolhei-vos em oração e suplicai a Misericórdia de
Deus para a humanidade. O que tendes a fazer, não deixeis para o amanhã. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.035 - 06/04/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe. Amo-vos
imensamente e quero conduzir-vos Àquele que é o vosso Tudo. Peço-vos que sejais dóceis aos Meus
apelos e que em toda parte procureis anunciar o Evangelho do Meu Filho Jesus. Não desanimeis ante
vossas dificuldades. Confiai plenamente no amor do Senhor e sereis vitoriosos. Sede mansos e humildes
de coração, pois somente assim sereis grandes aos olhos de Deus. Rezai. Assim como as plantas
precisam de chuva para crescer, vós precisais de oração para crescer na vida espiritual. Vivei
voltados para o Paraíso para o qual unicamente fostes criados e dai a vossa contribuição para a vitória de
Deus com o triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Avante. Vós não estais sozinhos. Aconteça o
que acontecer, não percais a vossa esperança.
Mensagem nº 2.036 - 09/04/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Sede homens e mulheres de
constante oração. A humanidade tornou-se enferma e por isso precisa ser curada pelo amor do Senhor.
Amai sempre e fazei o bem a todos. Quando vos decidirdes conscientemente por Deus e assumirdes a
vossa fé, a paz reinará e todos viverão felizes. Não desanimeis. Nada está perdido. Encorajai-vos e
continuai firmes. Acolhei com alegria as Minhas mensagens e dizei a todos que o tempo é curto. O que
tendes a fazer, não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 2.037 - 12/04/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, afastai-vos do pecado e abraçai a
graça de Deus. A humanidade tornou-se pobre espiritualmente porque se distanciou da Lei do Senhor.
Deixai-vos conduzir pelos Mandamentos do Senhor e vereis novos Céus e novas terras. Eu sou a
vossa Mãe e desejo ardentemente a vossa salvação. Não vos afasteis da oração. Somente rezando
compreendereis o amor de Deus por vós.
Mensagem nº 2.038 - 13/04/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, deixai que a Lei de Deus vos
oriente para a salvação e fazei frutificar os talentos que Ele vos concedeu. Permanecei firmes no caminho
que vos apontei e sereis guiados para Aquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Eu sou a vossa
Mãe e vim do Céu para chamar-vos à conversão. Sou incansável e continuarei a buscar-vos quando
estiverdes distantes do Senhor. Eu desejo a vossa salvação. Sabei que tudo nesta vida (terrena) é
passageiro, mas a graça de Deus em vós será eterna. O que adianta aos homens ganharem o mundo,
se a graça de Deus não estiver em seus corações? Cuidai da vossa vida espiritual, pois somente
assim sereis transformados. Rezai. Sem oração a vida cristã perde seu valor e eficácia.
Mensagem nº 2.039 - 16/04/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dai o melhor de vós na missão que
vos foi confiada pelo Senhor. Sabei que o vosso testemunho público e corajoso muito contribuirá para a
salvação das almas. Continuai firmes na fé. Eu sou a vossa Mãe e espero de vós grandes coisas. Vossas
ações serão grandiosas quando vos entregardes inteiramente ao Meu Filho Jesus. Valorizai os dons
que o Senhor vos concedeu e não cruzeis os braços. A humanidade precisa ser curada e vós podeis
ajudar os Meus pobres filhos. Não cruzeis os braços. Avante com alegria.
Mensagem nº 2.040 - 18/04/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, entregai-vos ao Senhor e escutai
amorosamente o que Ele vos fala por meio da Sua Palavra. Rezai para suportardes o peso das
dificuldades e chamai por Jesus que é o vosso grande e fiel amigo. O Senhor deseja a vossa conversão e
o vosso retorno. Sedes fiéis. Aconteça o que acontecer confiai no amor infinito do Senhor. Eu sou a
vossa Mãe e estou convosco. Coragem.
Mensagem nº 2.041 - 20/04/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, vós sois o povo eleito e escolhido
pelo Senhor. Peço-vos que vos afasteis do pecado, pois somente vivendo na graça do Senhor
sereis salvos. Peço-vos também que continueis a rezar. A humanidade tornou-se pobre espiritualmente
porque os homens se afastaram da oração. Não quero obrigar-vos. Sei que tendes liberdade, mas o
melhor é fazer a vontade de Deus. Deus cuida paternalmente de cada um de vós e deseja enriquecer-vos
com Suas graças. Não recueis. Não fiqueis de braços cruzados. Fugi do pecado e abraçai a graça da
conversão que o Senhor vos oferece.
Mensagem nº 2.042 - 23/04/2002 – em São Carlos/SP: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vos
amo. Estou sempre perto de vós, embora não Me vejais. Peço-vos que tenhais confiança em Meu
Filho Jesus, pois somente Ele é a vossa esperança e Salvação. Não vos preocupeis demasiadamente

44

MENSAGENS DE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ
APARIÇÕES EM ANGÜERA – BAHIA – BRASIL
MENSAGENS EXORTATIVAS E ENIGMÁTICAS, TRANSMITIDAS DURANTE OS ANOS 2001 A 2010
(Organizado por www.mariamaedaigreja.net)
com vossos problemas. Rezai e sereis vitoriosos. Quando sentirdes o peso das vossas dificuldades,
chamai por Jesus. Ele é o vosso Tudo e sem Ele nada podeis fazer. Sede forte e firme na fé. Não
desanimeis. Não há vitória sem cruz. Neste momento faço cair sobre vós uma extraordinária chuva de
graças. Avante sem medo. Vós sois os eleitos do Senhor e Ele olha com amor para cada um de vós.
Coragem. Nada e ninguém está perdido.
Mensagem nº 2.043 - 25/04/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, servi ao Senhor com alegria e
sereis recompensados com a graça da conversão sincera. Dai o melhor de vós na tarefa que vos foi
confiada, pois somente assim o vosso testemunho contribuirá para o retorno das almas afastadas.
Rezai. Não vos afasteis da oração. A oração é o recurso que tendes para defender-vos das ciladas do
inimigo.
Mensagem nº 2.044 - 27/04/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, sede corajosos e dai testemunho
que sois verdadeiramente de Cristo. Não desanimeis. O Senhor está convosco. Amai e defendei a
verdade. O Senhor espera muito de vós. Peço-vos que continueis firmes na oração. A humanidade
contaminou-se com o pecado e por isso os homens caminham numa triste cegueira espiritual.
Hoje a criatura é mais valorizada que o Criador e os Meus pobres filhos são conduzidos pelo
caminho da autodestruição. Convertei-vos depressa. Escutai com atenção os Meus apelos, pois Eu
quero levar-vos a um ardente e contínuo desejo de Deus. Fugi do pecado e voltai-vos Àquele que é o
vosso único Caminho, Verdade e Vida.
Mensagem nº 2.046 - 02/05/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, sede defensores da fé e em tudo
imitai o Meu Filho Jesus. Amai a verdade e defendei-a. Sois chamados a uma conversão sincera, pois
somente assim contribuireis para a vitória definitiva do Senhor com o triunfo do Meu Imaculado Coração.
Não vivais em pecado. O pecado vos afasta de Deus e atrasa vossa caminhada espiritual. Não
permitais que as coisas do mundo vos distanciem da graça do Senhor. Coragem. O que tendes a fazer,
não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 2.047 - 04/05/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, não desanimeis. Não percais a
vossa esperança. Quando sentirdes o peso da cruz, chamai por Jesus. Nele está a vossa salvação e não
há salvação em nenhum outro fora d’Ele. Eu sou a vossa Mãe e estou sempre convosco. Acreditai que
de toda vossa dor surgirá uma grande alegria. Rezai. Quando estais em oração a graça de Deus está
em vós. Convido-vos também a viverdes o Evangelho do Meu Jesus, pois somente assim a humanidade
encontrará a paz. Conheço vossas dificuldades e quero socorrer-vos. Abri vossos corações e sede
instrumentos de amor e esperança para todos. Sede mansos e humildes de coração. O Reino de Deus
pertence aos que são humildes e vivem na mansidão. Coragem. Avante com alegria.
Mensagem nº 2.049 - 09/05/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, desejo que tenhais mais fervor na
oração e que vivais alegremente os Meus apelos. Se agirdes assim vereis que tudo ao vosso redor será
transformado. Não venho do Céu por brincadeira. Dizei a todos que Deus tem pressa e que o destino
da humanidade depende da conversão dos homens. Sede corajosos e anunciai em toda parte que este é
o tempo da graça. Não quero forçar-vos, mas escutai-Me. Eu quero conduzir-vos Àquele que é o vosso
Único e Verdadeiro Salvador.
Mensagem nº 2.050 - 11/05/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, quando vos sentirdes fracos
chamai por Jesus, que é o vosso Bem Absoluto e vos conhece pelo nome. Eu sou a vossa Mãe e bem
sabeis o quanto uma mãe ama e se preocupa com seus filhos. Eu quero ajudar-vos, mas preciso do
vosso sim e da vossa disponibilidade em servir ao Senhor. Sofro por tantos filhos afastados do amor de
Deus e por aqueles que se tornaram frios na fé. Peço-vos que vivais santamente, pois somente assim
sereis ricos das graças de Deus. Rezai. A humanidade tornou-se pobre espiritualmente porque os
homens se distanciaram da oração. Sede corajosos e testemunhai que sois homens e mulheres de
oração. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Alegrai-vos porque vossos nomes já estão gravados em Meu
Imaculado Coração. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.052 - 14/05/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, encorajai-vos e testemunhai que
sois do Senhor e que as coisas do mundo não são para vós. Abri vossos corações e o Senhor realizará
por meio de vós grandes coisas. Vivei voltados para o Paraíso para o qual unicamente fostes criados
e sereis conduzidos pelo caminho do bem e da santidade. Buscai o Senhor. Ele está de braços
abertos à vossa espera. Não recueis. Rezai. Sem oração o homem não encontrará a paz. Dai o melhor de
vós na missão que vos foi confiada.
Mensagem nº 2.053 - 18/05/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu estou ao vosso lado. Acreditai
que o Senhor caminha convosco e jamais vos abandonará. Conheço vossas dificuldades e pedirei ao
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Meu Jesus por vós. Rezai. Assim como as plantas precisam de chuva para crescer, vós não podeis
crescer sem oração. Quando vos abrirdes à oração, tereis forças para cumprirdes a vossa nobre missão.
Vós sois importantes para Mim e Eu vos amo. Não recueis. Eu preciso de cada um de vós. Coragem.
Avante sem medo.
Mensagem nº 2.054 - 21/05/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a vossa vitória está em Jesus.
Confiai Nele que tem palavras de vida eterna e vereis novos Céus e novas terras. Peço-vos que
continueis a rezar. Rezai com o coração, pois a oração de coração agrada ao Senhor. Estais
atentos. Abri vossos corações à graça santificante de Deus, pois somente assim contribuireis para o
triunfo do Meu Imaculado Coração. Eu sou a vossa Mãe e sou incansável. Desejo a vossa conversão
sincera e o retorno de todos os homens afastados. Não percais a esperança. A humanidade sofrerá por
causa de grandes tribulações, mas por fim Deus vencerá. Acreditai que de toda vossa dor surgirá uma
grande alegria.
Mensagem nº 2.055 - 22/05/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, vós não estais sozinhos. Eu estou
sempre perto de vós e os anjos do Senhor também estão convosco. Vivei com amorosidade os Meus
apelos e vossas vidas serão transformadas. Dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada e sereis
recompensados pelo Senhor. Conheço os sofrimentos de cada um de vós e peço-vos que tenhais
confiança no amor do Meu Jesus. Não desanimeis. Vivei sempre com esperança. Mesmo quando tudo
ao vosso redor for motivo de tristezas e preocupações, não vos esqueçais que no Céu há uma
Mãe que olha e intercede por vós. Coragem. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.056 - 25/05/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e estou
convosco. Abri vossos corações ao Meu chamado e sereis conduzidos Àquele que é o vosso Único e
verdadeiro Salvador. Peço-vos que intensifiqueis vossas orações e que em toda parte procureis
imitar Meu Filho Jesus. Sois o povo eleito e amado do Senhor. Dai o melhor de vós na missão que
vos foi confiada. O mundo de hoje precisa do vosso corajoso testemunho e da vossa fé. Não recueis,
não cruzeis os braços. O que tendes a fazer, não deixeis para o amanhã. Sedes fiéis. Vivei os Meus
apelos e o mundo voltará a ter paz. Não desanimeis. Pedirei ao Meu Jesus por cada um de vós.
Mensagem nº 2.058 - 28/05/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, não vos deixeis contaminar pelo
pecado, mas voltai-vos à graça do Senhor para serdes salvos. A humanidade está enferma por causa do
pecado e é chegado o momento do grande retorno. Não cruzeis os braços. Abri vossos corações ao
chamado de Deus, pois somente assim contribuireis para o triunfo do Meu Imaculado Coração. Sede
corajosos e dai testemunho da vossa fé. Eu preciso de cada um de vós. Escutai-Me. Vivei com alegria
as Minhas mensagens e sereis conduzidos Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida.
Mensagem nº 2.059 - 01/06/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, amai o Senhor e defendei a
verdade. Sois o povo eleito do Senhor e Ele vos ama. Peço-vos que sejais corajosos e em toda parte
procureis testemunhar os Meus apelos. Sede honestos em vossos atos. Não há nada oculto aos olhos de
Deus. Afastai-vos da mentira e da enganação se quereis a salvação. Rezai. Somente por meio da
oração a humanidade encontrará a paz. Eu conheço vossas dificuldades e pedirei ao Meu Jesus por vós.
Não temais. Quem está com o Senhor jamais será derrotado.
Mensagem nº 2.060 - 04/06/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, afastai-vos de todo mal e voltai-vos
ao Senhor que vos espera com alegria. Limpai vossos corações buscando a graça de Deus na Confissão.
Eu quero ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no Céu. Vivei com coragem o Evangelho do
Meu Jesus. Se os homens vivessem a Palavra de Deus, bem depressa a humanidade seria curada
espiritualmente. Rezai. A oração é a vossa grande defesa contra os ataques do demônio. A oração
vos fortalece e vos aproxima de Deus. Rezai sempre e rezai bem. Na oração não tenhais pressa. Sede
mansos e humildes e sereis capazes de compreender o que vos digo.
Mensagem nº 2.063 - 11/06/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, sede anunciadores da verdade,
pois Cristo é a Verdade que vos libertará da escravidão do pecado. Sede corajosos e dizei a todos
que o tempo é curto. Sofro por causa dos Meus pobres filhos afastados da graça de Deus. Rezai. Se não
rezardes a humanidade continuará no abismo do pecado. Tenho pressa. Convertei-vos já. O que tendes a
fazer não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 2.064 - 14/06/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, abri vossos corações ao amor do
Senhor. A humanidade distanciou-se de Deus e caminha para o abismo da autodestruição. Estais
atentos. Rezai muito e não sereis enganados pelo demônio. Escutai com amorosidade as Minhas
mensagens, pois através delas sereis conduzidos ao Deus da Salvação e da Paz. Coragem. O que
tendes a fazer, fazei para a glória do Senhor e salvação das almas. Nesta vida o mais importante é
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servir a Deus com fidelidade, pois os fiéis receberão a recompensa da salvação eterna. Não cruzeis os
braços. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.065 - 15/06/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, fico feliz por estardes aqui. Peçovos que continueis a ajudar-Me, pois tenho nobres coisas a realizar por meio de vós. O que fizerdes em
favor da realização dos Meus planos, o Senhor vos recompensará generosamente. Eu vos amo e estou
ao vosso lado. Sede Meus na oração, na entrega e na vivência dos Meus apelos. A humanidade precisa
ser curada pelo amor do Senhor. Com vossos exemplos e com vossas palavras muitas almas afastadas
retornarão ao Senhor. Coragem. Não poupeis esforços em trabalhar para o Reino de Deus. Pedirei
ao Senhor por cada um de vós. Avante com alegria. Nada está perdido. Não percais a vossa esperança.
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 2.067 - 20/06/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, nos momentos mais difíceis
para vós chamai por Jesus e entregai a Ele a vossa própria existência. Vós não estais sozinhos.
Confiai plenamente no amor do Senhor e sentireis a Sua vitória. Rezai. Somente rezando sereis capazes
de suportardes o peso das provações. Não desanimeis. Voltai-vos Àquele que é a vossa única esperança
e salvação.
Mensagem nº 2.068 - 22/06/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, convido-vos à santidade e peçovos que procureis imitar o Meu Filho Jesus, pois somente imitando Jesus sereis capazes de alcançar tão
grande virtude. Sois os eleitos do Senhor e não podeis ficar no pecado. Encorajai-vos e renunciai a
tudo aquilo que ofende ao Senhor. Tudo nesta vida passa, mas a graça do amor de Deus em vós será
eterna. Examinai vossa vida e vede para onde caminhais. Não quero condenar-vos, mas o que digo é
para alertar-vos e fazer-vos ver que Deus é mais importante e precioso para vós. Rezai e sereis capazes
de compreender o que vos digo. Cuidado. Sois do Senhor e as coisas do mundo não são para vós.
Mensagem nº 2.072 - 02/07/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, sede firmes na vossa fé. Buscai
forças na Palavra do Meu Jesus e na Eucaristia para serdes vitoriosos. Eu sou a vossa Mãe e
venho do Céu para chamar-vos à conversão que só é possível aos que se abrem, com humildade,
ao chamado do Senhor. A humanidade contaminou-se com o pecado e precisa ser curada pelo amor do
Senhor. Viveis no tempo em que a criatura é mais valorizada que o Criador. Voltai-vos, pois ainda há
chance para todos vós. Eis que o Senhor vos oferece Sua graça que é fonte espiritual que vos enriquece
e vos fortalece. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.073 - 04/07/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, sabei enfrentar com alegria as
vossas dificuldades. No silêncio e na oração sereis vitoriosos. Não vos atemorizeis em nenhuma
situação. Confiai em Deus. Ele conhece vossos corações e sabe o que vos é necessário. Dobrai vossos
joelhos e suplicai a misericórdia do Senhor para a humanidade que vive afastada e a cada dia caminha
para o abismo da autodestruição. Permanecei firmes no caminho que vos indiquei. Tudo que fizerdes em
Meu favor o Senhor vos recompensará com grandes graças. Não recueis.
Mensagem nº 2.074 - 06/07/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, voltai-vos depressa. Eis que o
Senhor vos espera de braços abertos. Dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada e não recueis.
Densas trevas cobrem toda humanidade e os Meus pobres filhos caminham para o abismo da
perdição. A humanidade tornou-se pobre espiritualmente porque os homens se distanciaram da graça de
Deus. Rezai. Somente pela força da oração a humanidade voltará a ter paz. Coragem. Eu estou ao vosso
lado.
Mensagem nº 2.077 - 13/07/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, não desanimeis ante vossas
dificuldades. Confiai no Senhor e o amanhã será melhor. Não temais. Quem está com o Senhor jamais
sofrerá derrota. Vós sois importantes para a realização dos Meus planos. Abri vossos corações e sereis
conduzidos pelo caminho do bem e da santidade. Eu sou a vossa Mãe. Sofro com vossos sofrimentos e
pedirei ao Meu Jesus por vós. Alegrai-vos, pois tendes vossos nomes gravados em Meu Imaculado
Coração. Avante sem medo.

47

MENSAGENS DE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ
APARIÇÕES EM ANGÜERA – BAHIA – BRASIL
MENSAGENS EXORTATIVAS E ENIGMÁTICAS, TRANSMITIDAS DURANTE OS ANOS 2001 A 2010
(Organizado por www.mariamaedaigreja.net)
Mensagem nº 2.078 - 16/07/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, o Senhor está convosco. Quando
sentirdes o peso da cruz, não desanimeis. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Peço-vos que
façais parte do Meu exército vitorioso e que tenhais em vossas mãos o santo rosário, pois viveis
no tempo do grande combate espiritual. Vivei voltados para o Paraíso e esforçai-vos para serdes
imitadores de Cristo. A humanidade tornou-se pobre na fé e contaminou-se com o pecado. Voltai-vos. Eis
o tempo de graça que o Senhor vos concede. Não cruzeis os braços.Tenho pressa e já não há mais
tempo a perder. Avante com coragem.
Mensagem nº 2.079 - 19/07/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, conheço vossos sofrimentos e
dores. Sabei que vós não estais sozinhos. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Aceitai a vossa
cruz com alegria. Olhai para Jesus e compreendereis que de toda vossa dor surgirá uma grande alegria.
Quero dizer-vos que não há vitória sem cruz. A doença não significa ausência de Deus; do contrário,
o Senhor está muito perto de vós no sofrimento. Peço-vos que não percais a esperança. Quem está
com Deus jamais será derrotado. Peço-vos que na dor ou na alegria tenhais sempre a certeza de que
Deus está ao vosso lado. Não vos esqueçais: o que o Senhor preparou para os seus, os olhos humanos
jamais viram. Quando vos abrirdes inteiramente ao Senhor, sereis capazes de compreender o que vos
digo. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.080 - 20/07/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a humanidade contaminou-se com
o pecado e os homens precisam ser curados. Peço-vos nesta noite que façais a vontade de Deus,
entregando a Ele a vossa própria existência. Se vos entregardes ao Senhor sereis curados interiormente.
Fugi do pecado e abraçai a graça do Senhor. Não quero forçar-vos, mas como Mãe chamo-vos ao
retorno Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Dizei a todos que o tempo é curto. O que tendes
a fazer não deixeis para o amanhã. Rezai muito diante da Cruz. A força poderosa da oração vos levará a
um alto cume de santidade. Não recueis. Não desanimeis. Eu sou a vossa Mãe e jamais vos deixarei
sozinhos.
Mensagem nº 2.081 - 23/07/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, convido-vos à oração de coração,
pois se rezardes com o coração sentireis um ardente desejo de Deus em vossas vidas. Deus quer falarvos. Na oração e na meditação da Sua palavra, escutai o que Ele deseja de vós. Sede mansos e
humildes de coração em todas as situações de vossas vidas. Eu quero conduzir-vos docilmente à
santidade. Abri vossos corações ao Meu chamado e sereis transformados em homens e mulheres de
oração. Coragem. O Senhor precisa do vosso sim sincero e corajoso. Não recueis.
Mensagem nº 2.082 - 24/07/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, valorizai os talentos que o Senhor
vos ofereceu e esforçai-vos para serdes anunciadores da Palavra do Meu Filho Jesus. Não vos
esqueçais: a quem muito foi dado muito será cobrado. Fazei com que a vossa caminhada de fé seja
sempre acompanhada de grande testemunho de vida. Vós podeis contribuir para a salvação das
almas. Não fiqueis de braços cruzados. Rezai. Se rezardes descobrireis a grande reserva de bondade
que há dentro de vós.
Mensagem nº 2.083 - 27/07/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, cuidai da vossa vida espiritual e
não permitais que as coisas do mundo vos afastem do amor de Deus. Vós sois importantes para Mim e
Meu desejo é conduzir-vos pelo caminho da oração, da entrega e da fidelidade ao Senhor. Peço-vos que
não fiqueis afastados da oração, pois quando estais afastados da oração, vos tornais o alvo do
demônio. Estai atentos. Não quero que percais a graça de Deus. Sede corajosos e dizei não ao
pecado. Vós sois do Senhor. Sabei valorizar os dons que recebestes, pois a quem muito foi dado muito
será cobrado. Convertei-vos depressa. Eu estou realmente no meio de vós. Não permitais que vossas
dúvidas vos afastem da Minha graça. Avante sem medo. Eu estou convosco.
Mensagem nº 2.084 - 30/07/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Deus Todo Poderoso enviou-Me
até vós para chamar-vos à conversão. Peço-vos que vivais com alegria as Minhas mensagens, pois se
assim fizerdes recebereis grandes graças das mãos do Senhor. Vós sois importantes para a realização
dos Meus planos e não deveis cruzar os braços. Quando vos chamo deveis entender que se trata de
um convite urgente, pois o tempo é curto e já não podeis viver em pecado. Desejo que sejais
herdeiros das maravilhas que o Senhor reservou para os Seus. Não cruzeis os braços. Dai o melhor de
vós na missão que vos foi confiada. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.085 - 02/08/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, arrependei-vos e pedi perdão ao
Senhor. Dobrai vossos joelhos em oração, pois somente rezando sereis capazes de acolherdes os Meus
apelos. Eu vim do Céu para orientar-vos. Se quiserdes a salvação, acolhei com amorosidade o que vos
digo. Vim para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Não quero forçar-vos, mas tende cuidado com o uso da
vossa liberdade. Quando sentirdes o desejo de fazer sempre a vossa própria vontade, é exatamente
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neste momento que o demônio está agindo em vós. Aconteça o que acontecer, fazei sempre a
vontade de Deus. Amai-O sobre todas as coisas. Colocai o Senhor em primeiro lugar em vossas vidas e
tudo que fizerdes acabará bem.
Mensagem nº 2.086 - 03/08/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, enchei-vos do amor de Deus, pois
o amor é mais forte que a morte e mais poderoso que o pecado. Se tiverdes amor ao vosso próximo bem
depressa a humanidade ficará curada espiritualmente. Vivei voltados para o Paraíso para o qual
unicamente fostes criados e tudo será transformado. Peço-vos que procureis rezar mais. A oração
sincera e perfeita vos levará um alto cume de santidade. Não temais. O Senhor é a vossa força e
proteção. Confiai Nele e jamais sereis derrotados. Quem caminha com o Senhor, caminha para a vitória.
Avante. Nada está perdido. Ainda há chance. Não cruzeis os braços.
Mensagem nº 2.088 - 07/08/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, confiai plenamente na bondade do
Senhor e acreditai que o amanhã será melhor. Tende confiança, fé e esperança. Vós não estais sozinhos.
Eu caminho ao vosso lado. Desejo ardentemente conduzir-vos ao Meu Jesus que é o vosso Grande
Amigo e vos ama muitíssimo. Abri vossos corações à graça do Senhor. Dai espaço ao Senhor em vossos
corações e Ele fará de vós instrumentos de Sua paz. Coragem. Quando tudo parecer perdido, surgirá
para vós a grande vitória de Deus.
Mensagem nº 2.089 - 10/08/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, convido-vos a um público e
corajoso testemunho. Com vossos exemplos e com vossas palavras mostrai a todos que Eu estou no
meio de vós. Não quero forçar-vos, mas como Mãe vos chamo a serdes em tudo semelhantes ao Meu
Filho Jesus. A humanidade vive momentos de fortes tensões e caminha para um grande abismo. Eu sou
a vossa Mãe e sei o que vos espera. Não cruzeis os braços. Rezai. Fazei penitência. Eu espero
muito de vós. Tende coragem. Quando sentirdes o peso das vossas dificuldades, chamai por Aquele
que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Conheço vossas fraquezas e peço-vos que sejais fortes nas
tentações. Avante sem medo. Eu caminho ao vosso lado.
Mensagem nº 2.090 - 13/08/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, sabei valorizar os dons que o
Senhor vos concedeu e tende coragem. Não cruzeis os braços, pois muitos dos Meus pobres filhos
precisam de vós. Sede instrumentos do Senhor para o bem de todos. A humanidade precisa do vosso
corajoso testemunho. O que tendes a fazer, não deixeis para o amanhã. Rogarei ao Senhor para que
esteja sempre presente em vossas vidas e que vos inspire sempre para que possais cumprir sempre com
Sua santa vontade. Avante com alegria.
Mensagem nº 2.091 - 15/08/2002 - em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e desejo
ardentemente que sejais do Senhor em vossos atos e palavras. Deixai que o Senhor conduza vossas
vidas e sereis felizes já aqui na Terra e mais tarde no Céu. Dai o melhor de vós para que as Minhas
mensagens cheguem ao coração de todos os Meus pobres filhos. Não desanimeis. Não percais a
vossa esperança. Os projetos de Deus ninguém poderá destruir. Avante com alegria.
Mensagem nº 2.092 - 17/08/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, deixai que o Senhor conduza
vossa caminhada espiritual e enchei-vos do Seu amor. Sois o povo eleito e bem sabeis o quanto sois
amados. Procurai viver tranqüilos. Mesmo em meio às tribulações, não desanimeis. Quem confia em
Deus jamais será derrotado. Rezai. A oração é o sustentáculo para vossas vidas. Cada vez que rezais
estais trilhando em direção ao Senhor e à Sua graça. Não temais. Vós não estais sozinhos.
Mensagem nº 2.093 - 20/08/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, não permitais que o demônio vos
afaste da graça de Deus. Fugi do pecado e voltai-vos ao Senhor que vos espera de braços abertos. Não
vos esqueçais: nada está oculto aos olhos de Deus. Tende cuidado. Sois preciosos para o Senhor e Ele
deseja a vossa salvação. Rezai. Não quero forçar-vos, pois tendes liberdade. Peço-vos que sejais
somente do Senhor. Não permitais que as coisas mundanas vos afastem do caminho que estou a
indicar-vos. Deixai que a graça santificante de Deus penetre em vossos corações e sereis
transformados. Coragem. Não basta dizer: Eu creio. É preciso que vossas vidas falem do Senhor mais
que vossas palavras. Eu quero ajudar-vos. Quando vos abrirdes ao Meu chamado compreendereis
melhor que sem Deus nada sois e nada podeis fazer.
Mensagem nº 2.094 - 23/08/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, rezai. Quando sentirdes o peso
das vossas dificuldades, recorrei à oração. A vida cristã precisa ser alimentada pela graça do Senhor
que podeis encontrar nos sacramentos e na oração. Alimentai-vos também das Palavras do Meu Jesus,
lendo todos os dias um trecho do Evangelho. Embora a humanidade caminhe pelas veredas da perdição,
ainda há chance e todos podem ser salvos. Peço-vos que não fiqueis de braços cruzados e que em toda
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parte procureis testemunhar o amor de Deus em vossas vidas. Coragem. Quando tudo parecer perdido
surgirá para vós a grande vitória de Deus. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.096 - 27/08/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, confiai em Jesus. Ele é a vossa
única esperança e consolação. Acreditai firmemente que de toda vossa dor surgirá uma grande alegria.
Peço-vos que continueis a rezar. A força da oração transformará os corações endurecidos. Continuai
firmes no caminho que vos indiquei. Vós não estais sozinhos. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado
embora não Me vejais. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.097 - 29/08/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, não fiqueis de braços cruzados.
Não permitais que as Minhas mensagens sejam colocadas nas gavetas como uma simples
recordação. Quando falo desejo ser atendida. O que vos digo é a vontade de Deus para vossas vidas.
Não recueis. Antes e acima de tudo fazei a vontade do Senhor. Somente d’Ele tereis grandes
recompensas. O que fizerdes em favor dos Meus apelos sereis recompensados com grandes graças.
Rezai. Somente na oração sereis capazes de suportar o peso das vossas dificuldades. Não temais. Eu
estou ao vosso lado.
Mensagem nº 2.098 - 31/08/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, não percais a vossa esperança.
Aconteça o que acontecer acreditai firmemente no Poder de Deus que tudo transforma. Continuai firmes
na oração, pois a oração vos fortalecerá e vos levará a um alto cume de santidade. Não fiqueis em
silêncio quando tantas almas precisam ouvir as verdades do Senhor. O que estais a escutar
anunciai a todos. Sede corajosos. O Senhor está convosco e jamais vos abandonará. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.099 - 03/09/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, confiai alegremente no Senhor e
esperai Nele que é o vosso grande e verdadeiro amigo. Deus jamais vos abandonou, pois sois o Seu
povo eleito e amado com um amor sem limites. Peço-vos que sejais firmes e corajosos na oração.
Quando sentirdes o peso das provações, chamai por Jesus e Ele vos encorajará e iluminará vossos
corações para fazerdes sempre Sua santa vontade. Não vos preocupeis. Avante com alegria.
Mensagem nº 2.100 - 05/09/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, permanecei firmes na vossa fé.
Aconteça o que acontecer, confiai em Jesus. Peço-vos que continueis a rezar, pois somente por meio da
oração a humanidade encontrará a verdadeira paz. Não recueis. Vós estais em Meu Imaculado Coração e
a nada deveis temer. Avante com alegria.
Mensagem nº 2.101 - 07/09/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, tranqüilizai-vos e confiai
firmemente no Amor do Meu Filho Jesus. Peço-vos que continueis a ajudar-Me. Não vos preocupeis
com nada, mas confiai que o Senhor vos conhece pelo nome e vos dará grande recompensa. Rezai.
Quando estais em oração, estais atraindo sobre vós as bênçãos e as graças do Senhor. Conheço vossas
dificuldades e sofrimentos. Tende coragem. Eu pedirei ao Meu Filho por vós. Acreditai e sereis vitoriosos.
Eu vos amo e estou ao vosso lado. Não recueis.
Mensagem nº 2.102 - 10/09/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu vos amo como sois e peço-vos
que sejais mansos e humildes de coração. Dai testemunho das Minhas mensagens a todos aqueles
que estão afastados do Senhor. A humanidade está distante de Deus e os Meus pobres filhos
caminham para um grande abismo. Voltai-vos depressa. Ainda há chance e todos podem ser salvos. Não
recueis. Confiai em Deus. Ele é a vossa força e salvação. Abri vossos corações à Sua graça para serdes
grandes aos Seus olhos.
Mensagem nº 2.103 - 12/09/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, confiai no Senhor e não vos faltará
o necessário. Deus é Pai providente e jamais abandona Seus filhos. Aconteça o que acontecer,
entregai-vos ao Seu Amor de Pai. Continuai firmes no caminho que vos tenho indicado. Vossa resposta
corajosa ao Meu chamado contribuirá para o Triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Avante sem
medo.
Mensagem nº 2.104 - 15/09/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, fico feliz por estardes aqui.
Convido-vos a assumirdes com coragem a missão de anunciar os Meus apelos a todos os Meus pobres
filhos afastados. A humanidade vive fortes tensões e é chegado o momento de vos arrependerdes e
mudardes de vida. Sede do Senhor. Não permitais que as coisas mundanas vos afastem do Meu Senhor.
Sois o povo eleito e amado com um amor sem limites. Não fiqueis de braços cruzados. Rezai muito
para serdes salvos. A humanidade afastou-se de Deus porque os homens se distanciaram da oração.
Voltai-vos depressa. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 2.105 - 17/09/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, não vos afasteis da oração.
Continuai a percorrer o caminho que vos indiquei. Eu preciso do vosso sim para a plena realização dos
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Meus planos. Não recueis. Não cruzeis os braços. O que fizerdes em favor dos Meus planos o Senhor
vos recompensará com generosidade. Avante com coragem.
Mensagem nº 2.106 - 19/09/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, acolhei com alegria o Evangelho
do Meu Jesus, pois a Palavra do Meu Filho é orientação segura para a vossa salvação. Não fiqueis
estacionados no pecado. Voltai-vos Àquele que é o vosso único e verdadeiro salvador. Rezai. Rezai com
o coração para serdes ricos da presença do Senhor. Alegrai-vos, pois vossos nomes já estão
gravados em Meu Imaculado Coração. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.107 - 21/09/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, encorajai-vos e assumi o vosso
verdadeiro papel de cristãos. Conheço vossas dificuldades, mas não desanimeis, pois Cristo está perto de
vós. Convido-vos nesta noite a vos abrirdes ao Meu chamado à santidade e a serdes em tudo
semelhantes ao Meu Filho Jesus. Não cruzeis os braços. O vosso tempo é curto e já não podeis ficar
estacionados no pecado. Não temais. Eu vos amo e caminho convosco.
Mensagem nº 2.108 - 22/09/2002 – em São Domingos/SE: Queridos filhos, Eu vos quero em Meu
Coração. Peço-vos que vos afasteis do pecado, pois o pecado vos afasta do verdadeiro Amor de
Deus e vos faz escravos de satanás. Sois o povo do Senhor, livres e amados com um amor sem
limites. Sabei que Deus vos espera de braços abertos e deseja conduzir-vos à santidade. Sede mansos e
humildes de coração. Não quero forçar-vos, pois tendes liberdade. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos
espera. Voltai-vos depressa. O amanhã poderá ser tarde. Avante com coragem e alegria.
Mensagem nº 2.109 - 24/09/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, confiai no Senhor e sereis
vitoriosos em todas as situações. Acalmai vossos corações, pois toda agitação vem de satanás. Eu
sou a vossa Mãe e bem sabeis o quanto uma Mãe ama seus filhos. Vós não estais sozinhos. Não temais.
Quem está com o Senhor jamais sentirá o peso da derrota. Avante. O senhor vos espera de braços
abertos.
Mensagem nº 2.110 - 28/09/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, confiai no Senhor. Agradeço por
estardes aqui e pedirei ao Meu Jesus por vós e por vossas necessidades. Tende coragem. Vós não
estais sozinhos. Convido-vos nesta noite a vos abrirdes à oração e a assumirdes com coragem a vossa
nobre missão. Deus vos chama e vós não podeis cruzar os braços. Viveis no tempo pior que no tempo
do dilúvio e é chegado o momento de vos arrependerdes e mudardes de vida. Não recueis. Eu sou a
vossa Mãe e estou ao vosso lado embora não Me vejais. Alegrai-vos porque vossos nomes já estão
gravados em Meu Imaculado Coração.
Mensagem nº 2.111 - 29/09/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, sou a Rainha da Paz. Eu desejo
que a paz reine em vossos corações e que em tudo possais imitar o Meu Filho Jesus. Desejo também a
conversão de todos o mais rápido possível. A humanidade corre grandes perigos e vós não podeis ficar
de braços cruzados. Deus enviou-Me até vós para dar-vos a certeza de que Ele vos ama e está
muito perto de vós. Sede homens e mulheres de constante oração. Neste momento faço cair sobre vós
uma extraordinária chuva de graças. Alegrai-vos. Eu pedirei ao Meu Jesus por cada um de vós. Não
desanimeis. Quem confia no Senhor jamais será derrotado. Avante sem medo, pois Eu preciso de vós.
Não recueis.
Mensagem nº 2.112 - 01/10/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, convido-vos a vos abrirdes ao
chamado do Senhor e a viverdes todos os Meus apelos. Nestes dias intensificai vossas orações em favor
da paz do mundo e da conversão dos homens. Rezai sobretudo com o coração, pois a oração de coração
agrada a Deus. Não permitais que as coisas mundanas vos afastem de Deus. Sois do Senhor e para
Ele deveis caminhar. Sede corajosos e em toda parte dai exemplo de vida, para que os Meus pobres
filhos afastados se voltem ao Deus da Salvação e da Paz.
Mensagem nº 2.113 - 05/10/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, cuidai da vossa vida espiritual, pois
sois preciosos para o Senhor e Ele deseja ardentemente o vosso retorno à Sua graça. Peço-vos que
sejais corajosos e que em toda parte procureis testemunhar, com a vossa própria vida, que sois
verdadeiramente de Cristo. Fugi do pecado e abraçai a graça santificante de Deus. Convido-vos a
assumirdes uma vida mais intensa de orações e sacrifícios em favor da vossa própria conversão. Não
cruzeis os braços quando tantos filhos continuam caminhando para o abismo do pecado. Não
recueis. Não tenhais medo. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Avante.
Mensagem nº 2.114 - 08/10/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, continuai firmes na fé. Acreditai
firmemente do poder do Senhor e tudo acabará bem para vós. Quem confia no Senhor jamais sentirá o
peso da derrota. Vós sois o povo do Senhor e Ele deseja muito de vós. Peço-vos que continueis a rezar.
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Somente pela força da oração a humanidade voltará a ter paz. Eu sou a vossa Mãe e jamais vos deixarei
sozinhos. Coragem. Quando tudo parecer perdido, chamai por Jesus e Ele virá a vós e vos dará a graça
da vitória. Avante com alegria.
Mensagem nº 2.115 - 09/10/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, convido-vos a praticardes o bem
e a amardes o vosso próximo como Jesus vos amou e vos ensinou. Viveis no mundo marcado pelo
ódio e por toda espécie de violência, mas se vos converterdes e assumirdes o vosso verdadeiro papel de
cristãos, a paz reinará e os homens contemplarão o Triunfo do Meu Imaculado Coração. Dobrai vossos
joelhos em oração. Somente rezando a humanidade encontrará o verdadeiro caminho da paz e do amor.
Não temais. Deus está convosco.
Mensagem nº 2.116 - 12/10/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, sou a Mãe e Rainha do Brasil.
Peço-vos que intensifiqueis vossas orações em favor da vossa nação e que em toda parte procureis
testemunhar que somente Cristo é a Luz das nações. Dizei a todos que tenho pressa e que é chegado o
momento de vos converterdes e mudardes de vida. Não recueis ante vossas dificuldades. Confiai no
Senhor e acreditai que de toda vossa dor surgirá uma grande alegria. Continuai a percorrer o caminho
que vos indiquei. Não quero forçar-vos, pois tendes liberdade. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que
vossa espera. Sedes fortes e firmes na fé. Eu estou ao vosso lado embora não Me vejais.
Mensagem nº 2.118 - 17/10/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, cuidai da vossa vida espiritual e
não vos esqueçais de que sois do Senhor e somente a Ele deveis servir com fidelidade. Abri vossos
corações ao amor do Senhor, pois somente assim podeis testemunhar as Minhas mensagens. Eu preciso
do vosso sim e da vossa disponibilidade. Não cruzeis os braços. Levai a todos os Meus apelos e sereis
recompensados com ricas e abundantes graças. Coragem. Não temais.
Mensagem nº 2.120 - 22/10/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, amai sempre e fazei o bem a
todos. Abri vossos corações e enchei-vos do amor de Deus. Se vos abrirdes ao amor e ao perdão,
recebereis grandes graças. Não fiqueis no pecado, mas voltai-vos Àquele que é o vosso Caminho,
Verdade e Vida. Não vos afasteis da oração. Assim como as plantas precisam da chuva para crescer, vós
precisais de oração para crescer na fé. Tende coragem. Vós não estais sozinhos. Eu sou a vossa Mãe e
estou sempre perto de vós. Alegrai-vos porque vossos nomes já estão gravados em Meu Imaculado
Coração. Avante.
Mensagem nº 2.121 - 25/10/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, rezai. Quando vos peço para
rezardes deveis entender que somente por meio da oração podeis alcançar a salvação. A oração vos
fortalece e vos faz crescer na graça santificante do Senhor. Se rezardes com inteira confiança, jamais
sereis enganados pelo demônio. A graça do Senhor está sempre no coração dos verdadeiros fiéis.
Sede corajosos. Não recueis. A humanidade precisa da vossa coragem, do vosso testemunho e da vossa
fé. Acreditai firmemente no amor do Meu Jesus e vivei com alegria o Seu Evangelho. Eu sou a vossa Mãe
e estou convosco. Peço-vos que façais o bem a todos e em toda parte procureis imitar o Meu Filho Jesus.
Segui-Me pelo caminho da verdadeira imitação de Cristo e vereis novos Céus e novas Terras. Avante
sem medo.
Mensagem nº 2.122 - 26/10/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dedicai parte do vosso tempo à
oração. Dai espaço ao Senhor em vossos corações e nas vossas famílias. Sabei valorizar a oração, pois
quando estais em oração o Senhor está convosco. Cuidai da vossa vida espiritual e não fiqueis apegados
às coisas mundanas. Como já disse, as coisas deste mundo são passageiras, mas a graça de Deus
em vós será eterna. Não cruzeis os braços. Dobrai vossos joelhos em oração suplicando a Misericórdia
do Senhor para vossas vidas e sede em toda parte semelhantes ao Meu Filho Jesus. Não vim para
obrigar-vos, mas como Mãe peço-vos que sejais sempre do Senhor. Com vossos exemplos e com vossas
palavras mostrai ao mundo de hoje que somente Jesus é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Avante sem
medo.
Mensagem nº 2.124 - 01/11/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, louvai e bendizei ao Senhor com
todos os Anjos e Santos pelas maravilhas de Sua criação. Louvai também porque Ele vos criou à Sua
Imagem e Semelhança, e vos escolheu para serdes os Seus santos. Vós sois o povo escolhido e
amado com um amor sem limites. Peço-vos que vos afasteis do pecado e que sejais mansos e humildes
de coração. Eu sou a vossa Mãe e conheço vossas necessidades e vossas fraquezas. Sede fortes. Dai o
melhor de vós na missão que vos foi confiada. Viveis nos tempos das grandes tribulações e se não
rezardes sereis enganados pelo demônio. Coragem. Olhai ao vosso redor e vede quantos filhos
afastados. O Senhor precisa de vós. Não recueis. Não cruzeis os braços.
Mensagem nº 2.126 - 05/11/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, convido-vos a vos abrirdes ao
chamado do Senhor e a viverdes com fidelidade Seus Mandamentos. Sede justos e defendei com
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coragem as verdades que Meu Filho Jesus vos anunciou em Seu Evangelho. A humanidade tornou-se
pobre espiritualmente porque o materialismo penetrou no coração dos homens. Não vos esqueçais: o
valor do homem é medido por aquilo que ele é e não por aquilo que ele tem. Voltai-vos a Deus que
vos ama e vos espera de braços abertos. Rezai. Somente pela força da oração a humanidade será
transformada. Não fiqueis no pecado. As coisas que o Senhor reservou para vós são eternas, mas as
coisas deste mundo são passageiras e vos distanciam da graça santificante. Vivei voltados para o
Paraíso e não permitais que o demônio vos engane com as coisas fascinantes deste mundo. Converteivos, pois de vossa conversão dependem muitas coisas. Avante com coragem.
Mensagem nº 2.128 - 09/11/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, voltai-vos depressa. Viveis no
tempo pior que do dilúvio e se não vos converterdes será tarde. Arrependei-vos e assumi com coragem a
vossa verdadeira missão de cristãos. Eu tenho nobres coisas a dizer-vos. Abri vossos corações ao Amor
do Senhor. Ele espera muito de vós. Confiai Nele que é o vosso único e grande amigo. Não quero
obrigar-vos, mas como Mãe, quero advertir-vos sobre aquilo que há de vir. Defendei com coragem os
Meus apelos e vivei com alegria as mensagens que já vos transmiti. Chegará dia em que muitos hão de
arrepender-se da vida transcorrida sem Deus, mas será tarde. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos
espera. Rezai. Se vos afastardes da oração não sereis capazes de suportardes o peso das provações.
Avante. Não recueis. O Senhor deseja reinar em vossas vidas. Voltai-vos.
Mensagem nº 2.131 - 16/11/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, voltai-vos ao Senhor e entregai a
Ele a vossa própria existência. Permanecei em Deus e fazei o bem a todos. Enchei-vos do amor de Deus
para serdes capazes de amar o vosso próximo. Não permitais que o ódio, o rancor e o desejo de violência
de apodere de vós. Sois do Senhor. Sois o seu povo eleito e escolhido. Sabei valorizar a vossa vida, pois
sois Imagem e Semelhança de Deus. Abri vossos corações à oração e a humanidade encontrará a paz.
Eu sou a Rainha da paz e venho do Céu para trazer-vos a paz. Meu Filho Jesus espera de vós grandes
coisas. Não cruzeis os braços. Nos vossos atos e nas vossas palavras mostrai ao mundo que sois
verdadeiramente de Cristo e que as coisas mundanas não são para vós. Sou a vossa Mãe dolorosa e
sofro por causa dos vossos pecados. Arrependei-vos e voltai-vos ao vosso Deus que vos espera de
braços abertos.
Mensagem nº 2.132 - 19/11/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, rezai. quando assumirdes com o
Senhor o compromisso de rezar, fazei-o com alegria. A oração é a vossa força e sem ela jamais sereis
capazes de vos converterdes. A humanidade está enferma por causa do pecado e precisa ser curada.
Não cruzeis os braços. Acolhei os Meus apelos e sede em tudo semelhantes ao Meu Filho Jesus. Eu
sou a vossa Mãe e quero conduzir-vos pelo caminho do bem e da santidade. Tende coragem, fé e
esperança. Se vos converterdes o amanhã e será melhor. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.134 - 23/11/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a Mãe que repete a mesma
canção: convertei-vos, convertei-vos, convertei-vos. A humanidade contaminou-se com o pecado e é
chegado o momento de vos converterdes e vos entregardes inteiramente ao Senhor. Viveis agora no
tempo das grandes tribulações e se viverdes afastados da oração sereis enganados. Eu quero vervos felizes já aqui na Terra e mais tarde Comigo no Céu. Eu conheço todas as vossas necessidades e
pedirei ao Meu Filho Jesus por vós. Não desanimeis. Confiai no Senhor e o amanhã será melhor para
todos vós. Deus quer curar-vos. Abri vossos corações à Sua graça. Escutai Suas palavras para serdes
grandes na fé. Avante com alegria.
Mensagem nº 2.135 - 26/11/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, sabei valorizar os dons que o
Senhor vos ofereceu e abri vossos corações à sua ação salvadora. Não podeis ficar em silêncio
quando tantos filhos caminham para a perdição. Anunciai aos Meus pobres filhos o Evangelho do Meu
Jesus. Acreditai firmemente que a palavra do Meu Jesus mudará vossas vidas. Não temais. Quem está
com o Senhor jamais sentirá o peso da derrota. Voltai-vos Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e
Vida. Eu sou a vossa Mãe e vim para chamar-vos à santidade. Não fiqueis de braços cruzados.
Mensagem nº 2.136 - 27/11/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, sou a Mãe da Divina graça. Peçovos que façais a vontade do Meu Filho Jesus e que vivais santamente as Minhas mensagens. Desejo
oferecer-vos a graça da conversão sincera e do arrependimento de todos os vossos pecados. Esforçaivos para assumirdes a vossa fé. Sede corajosos e sabei valorizar as graças que Meu Senhor vos
concede. Não vivais em pecado mortal. Sois do Senhor e somente a Ele deveis servir. Cuidai da vossa
vida espiritual, pois somente assim conseguireis testemunhar o amor de Deus em vossas vidas. Rezai.
Não quero forçar-vos, mas sem oração é impossível caminhar em direção à graça do Meu Jesus. Não
recueis. Meu Filho vos ama e vos espera de braços abertos. Avante.
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Mensagem nº 2.137 - 30/11/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, vós que estais a escutar-Me,
alegrai-vos, porque vossos nomes já estão em Meu Imaculado Coração. Eu venho do Céu para chamarvos à conversão. Deus enviou-Me até vós e deseja o vosso retorno. Não cruzeis os braços. Dai o melhor
de vós na missão que vos foi confiada. Sede homens e mulheres de constante oração. Se as famílias
rezassem e vivessem os Meus apelos, bem depressa a humanidade seria curada espiritualmente.
Esforçai-vos e testemunhai com a vossa própria vida que sois do Senhor. Eis o tempo do vosso retorno.
O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Deus tem pressa. Voltai-vos depressa, pois Deus vos
espera com imenso amor de Pai. Não desanimeis. Eu pedirei ao Meu Filho Jesus por vós. Coragem.
Avante com alegria.
Mensagem nº 2.138 - 03/12/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, afastai-vos do pecado que é o
grande causador dos males espirituais na humanidade. O pecado criou profundas raízes no coração de
muitos dos Meus pobres filhos, conduzindo-os a uma triste cegueira espiritual. Arrependei-vos e voltaivos. Se viverdes em pecado mortal e chegardes ao fim da vida neste estado, não podeis alcançar a
salvação. Sois de Deus. As coisas do mundo não são para vós. Estais atentos. Acolhei as Minhas
mensagens e mostrai a todos que somente Cristo é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Não vos
esqueçais: sem Jesus nada sois e nada podeis fazer. Continuai a rezar. Rezai pelos sacerdotes. Rezai
pelas vocações e rezai suplicando a misericórdia de Deus para a humanidade que vive pobre
espiritualmente. Não recueis. Eu preciso de vós. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.140 - 07/12/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos Eu sou a vossa Mãe e vos amo.
Peço-vos que vos afasteis do pecado, pois somente assim podeis experimentar a graça de Deus em
vossas vidas. O pecado destruiu a vida espiritual de muitos dos Meus pobres filhos, e eles
precisam ser curados pelo amor Misericordioso de Meu Filho Jesus. Eu vim do Céu enviada por
Deus para oferecer-vos a oportunidade de vos converterdes. Não cruzeis os braços. Peço-vos também
que vivais as Minhas mensagens. A vossa resposta ao Meu chamado contribuirá para o triunfo definitivo
do Meu Imaculado Coração. Estais no tempo das grandes tribulações. Rezai. Rezai com o coração.
Somente por meio da oração a humanidade será transformada. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.141 - 08/12/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, SOU A IMACULADA
CONCEIÇÃO. Convido-vos hoje ao arrependimento sincero de todos os vossos pecados, pois somente
assim sereis capazes de aceitar os Meus apelos. Desejo que sejais inteiramente do Senhor e que
procureis viver sempre em sua graça. Não vivais afastados de Deus, sem a presença do Senhor em
vossas vidas, sereis como navegador errante sem destino e sem saber aonde chegar. Eu vim do
Céu para apontar-vos o caminho da plena felicidade. Não recueis. Escutai com amor os Meus apelos e
em toda parte dai testemunho de que sois verdadeiramente do Senhor. Conheço todas as vossas
dificuldades e quero ajudar-vos, abri vossos corações a Mim e Eu vos conduzirei ao Meu Filho Jesus. Eu
preciso de vós. Não cruzeis os braços. O que tendes a fazer em favor de vossa conversão, não deixeis
para o amanhã.
Mensagem nº 2.142 - 10/12/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e desejo
conduzir-vos a um alto cume de santidade. Meu Filho Jesus espera muito de vós. Confiai Nele que é
o vosso único Caminho, Verdade e Vida. Peço-vos que não percais a esperança. Sei das vossas
dificuldades e quero apontar-vos o caminho para serdes vitoriosos. Abri vossos corações. Nada está
perdido. Recolhei-vos em oração para escutardes a voz do Senhor. Ele quer falar-vos. Silenciai-vos e
escutai-O. Se viverdes Suas palavras vossas vidas serão transformadas e sereis novos homens e novas
mulheres. Coragem. Meu Filho Jesus está muito perto de vós. Avante.
Mensagem nº 2.143 - 14/12/2002 - Angüera/BA: Queridos filhos, abri vossos corações à ação do
Espírito Santo e sereis capazes de aceitar os Meus apelos. Convido-vos a assumirdes o vosso
verdadeiro papel de cristãos, amando o vosso próximo como o Senhor vos amou e vos ensinou. Nestes
tempos difíceis intensificai vossas orações em favor da paz do mundo e da conversão de todos os
homens. Eu sou a vossa Mãe e venho do Céu para chamar-vos à santidade que só é possível aos que
escutam a voz de Deus. Sede corajosos. Testemunhai em toda parte que este é o tempo da graça. Dizei
a todos que Eu tenho pressa. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. O Senhor vos chama e
vos espera de braços abertos. Não recueis.
Mensagem nº 2.145 - 19/12/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, confiai em Meu Filho Jesus e
aceitai Sua Mensagem de Salvação. Se vos abrirdes ao Seu chamado podeis experimentar Sua Divina
presença em vossos corações. Rezai. A força da oração mudará a humanidade e os homens e mulheres
serão felizes. Eu sou a vossa Mãe e desejo que façais somente o bem. Acolhei com alegria os Meus
apelos e sereis recompensados com generosidade pelo Senhor. Peço-vos que acolhais o Amor do
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Senhor em vossas famílias, pois somente assim podeis crescer no caminho da santidade. Coragem. Vós
não estais sozinhos.
Mensagem nº 2.146 - 21/12/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, rezai. Desejo que a oração ocupe
espaço privilegiado em vossas vidas. Buscai antes e acima de tudo as coisas de Deus, pois somente
assim podeis compreender plenamente o desejo de Deus para vossas vidas. Abri vossos corações e
dizei não a tudo aquilo que é contrário ao Evangelho do Meu Filho Jesus. Vós sois o povo eleito e o
Senhor espera muito de vós. Não recueis. Não permitais que o pecado crie raízes em vossos
corações. Voltai-vos à graça santificante de Deus para serdes salvos. Nestes dias, vivei voltados para o
Paraíso, para o qual unicamente fostes criados. Buscai o Senhor. Ele vos espera de braços abertos.
Avante com alegria.
Mensagem nº 2.147 - 24/12/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, vim do Céu para abençoar-vos e
dizer-vos que Jesus está de braços abertos à vossa espera. Entregai vossas vidas nas mãos de Jesus.
Ele é a certeza da vossa vitória. Sede dóceis ao Meu chamado de conversão e de santidade. Deus deseja
transformar-vos e fazer-vos homens e mulheres comprometidos com Seu Reino de amor e de paz. Não
recueis. Sabei valorizar a vossa vida. Olhai para Jesus que está presente em todos os tabernáculos
da terra. Buscai forças Nele que é o vosso bem absoluto e sabe o que vos é necessário. Rezai. Quando
vos peço para rezardes, deveis levar a sério. Não recueis. Avante.
Mensagem nº 2.148 - 26/12/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, enchei-vos do amor do Senhor e
em toda parte dai testemunho de que sois homens e mulheres de fé. A humanidade precisa do vosso
testemunho sincero e corajoso. Abri vossos corações e vivei amorosamente todas as Minhas
mensagens. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Acreditai
firmemente no poder de Deus e vereis maravilhas em vossas vidas. Meu Jesus confia em vós e espera o
vosso sim ao Seu chamado. Não recueis. Aproximai-vos de Sua graça Misericordiosa para serdes salvos.
Eu quero ajudar-vos, mas como Mãe vos peço: tende confiança, fé e esperança. Tudo é possível aos que
acreditam na Misericórdia do Meu Jesus. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.150 - 31/12/2002 – em Angüera/BA: Queridos filhos, convido-vos a refletirdes sobre o
Amor de Deus em vossas vidas para serdes capazes de compreender a Minha presença no meio de vós.
Sois amados um por um pelo Pai, no Filho por meio do Espírito Santo. Vós tendes um grande valor aos
olhos de Deus. Foi precisamente na Cruz que Meu Filho Jesus mostrou o quanto sois preciosos. Peçovos que vos afasteis de todo pecado e que em toda parte procureis testemunhar que o Amor é
mais forte que a morte e mais poderoso que o pecado. Rezai muito, pois somente rezando sereis
capazes de vos abrirdes ao Amor. Nestes tempos difíceis para vós, deveis esforçar-vos para viverdes
sempre na graça do Senhor. Eu venho do Céu para dizer-vos que o tempo é curto. Convertei-vos e voltaivos Àquele que é o vosso único e verdadeiro Salvador. Abri vossos corações ao Meu chamado e Eu vos
conduzirei à plena felicidade. Não vos esqueçais: o Amor quer ser amado.
Mensagem nº 2.151 – 01/01/2003: Queridos filhos, sou a Rainha da Paz. Venho até vós para oferecervos a graça da paz e do amor. Peço-vos que sejais construtores da paz, para que a humanidade viva
mais próxima de Deus. Não quero que nenhum dos Meus filhos viva distante de Deus e da sua paz. Meu
Filho Jesus Cristo, o Príncipe da paz, deseja reinar no mundo e no coração dos homens. Abraçai a paz
que o Senhor vos oferece. Chegará o dia em que muitos hão de arrepender-se da vida transcorrida
sem Deus, mas será tarde. Convertei-vos depressa. Dias de grandes tribulações se aproximam. Rezai.
Sem a força da oração não sereis capazes de suportar aquilo que há de vir. Não recueis. Eis que o
Senhor vos espera. Voltai-vos a Ele. Quem está com o Senhor e vive na sua graça experimentará a
grande vitória com o Triunfo do Meu Imaculado Coração. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.152 – 04/01/2003: Queridos filhos, vós sois importantes para a realização dos Meus
planos. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou. Peço-vos que mantenhais acesa a
chama da fé em vossos corações, pois somente assim podeis caminhar ao encontro de Cristo. Não vos
afasteis da oração. Viveis no tempo das grandes confusões espirituais e é chegado o momento em
que deveis valorizar a oração. Se não tiverdes uma constante vida de oração não sereis capazes de
suportar o peso das provações que hão de vir. Sede corajosos. Não recueis. Meu Jesus conta convosco.
Avante com alegria. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós e pelas vossas necessidades.
Mensagem nº 2.156 – 14/01/2003: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe. Chamo-vos a viverdes voltados
para o Senhor e desejo que em toda parte procureis imitai o Meu Filho Jesus. Convido-vos também a vos
abrirdes à oração. Sem oração a vida cristã perde seu valor e eficácia. Estais atentos. Abri vossos
corações ao chamado do Senhor que deseja a vossa santidade. Não desanimeis. Deus está
convosco. Conheço todas as vossas dificuldades e sofrimentos e quero ajudar-vos. Escutai-Me. Não
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quero obrigar-vos, mas escutai e vivei com alegria os Meus apelos. Desejo conduzir-vos Àquele que é o
vosso único e verdadeiro Salvador. Não recueis. Afastai-vos definitivamente do pecado para encontrardes
a graça de Deus.
Mensagem nº 2.157 – 17/01/2003: Queridos filhos, Sou a Rainha da paz. Peço-vos que sejais
construtores de paz, de justiça e de amor. A humanidade vive fortes tensões e caminha para um
grande abismo. Os homens rejeitaram o Criador e perderam a paz. Rezai. Dobrai vossos joelhos em
oração e suplicai ao Meu Filho Jesus, o Príncipe da paz, que vos conceda a graça da paz. A violência é
fruto do desamor e da falta de vivência da palavra de Deus. Voltai-vos. A paz é possível, mas lembrai-vos
que sem Deus não há verdadeira paz.
Mensagem nº 2.158 – 18/01/2003: Queridos filhos, entregai ao Senhor a vossa própria existência e
confiai Nele que é o vosso bem absoluto e vos conhece pelo nome. Peço-vos que sejais fiéis ao Meu
Filho Jesus, pois somente assim sereis capazes de contribuir para o triunfo definitivo do Meu
Imaculado Coração. Vós sois o povo escolhido e amado com um amor sem limites. Abri vossos
corações ao Senhor. Voltai-vos ao Seu amor Misericordioso para serdes salvos. Em toda parte
testemunhai que sois de Cristo e que as coisas do mundo não são para vós. Continuai fortes no caminho
que vos indiquei. Eu preciso de vós. Não recueis. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 2.159 – 21/01/2003: Queridos filhos, sofro por causa dos Meus pobres filhos afastados de
Deus. A humanidade vive cega espiritualmente e os homens trilham pelas veredas da autodestruição.
Peço-vos que volteis ao Senhor o mais rápido possível. Se viverdes em pecado a vossa vida será
sempre de tribulações. Abri vossos corações àquilo que Deus vos oferece. Não recueis. Rezai. Quando
vos abrirdes ao Meu chamado, a humanidade voltará a ter paz. Não fiqueis estacionados. Arrependei-vos
e reconciliai-vos com Deus para serdes salvos. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Preciso do vosso sim
sincero e corajoso, pois somente assim poderei ajudar-vos. Abri vossos corações e Eu vos conduzirei ao
Meu Filho Jesus. Avante com coragem.
Mensagem nº 2.161 – 25/01/2003: Queridos filhos, consagrai-vos ao Meu Imaculado Coração e sereis
vitoriosos. Eu sou a vossa Mãe e venho do Céu para chamar-vos ao amor. Amai sempre e fazei o bem a
todos. Convido-vos também a assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristãos. Dai espaço ao Senhor,
pois Ele deseja habitar no coração de todos os Seus filhos. Vós sois preciosos para o Senhor e Ele
espera muito de vós. Não fiqueis estacionados. A humanidade precisa do vosso testemunho público
e corajoso. Rezai. Quando vos abrirdes à oração a humanidade voltará a ter paz. Valorizai a oração em
família. Sem oração a vida cristã perde seu valor e eficácia. Não quero obrigar-vos, mas o que digo
deve ser levado a serio. Avante ao encontro do Meu Filho Jesus, pois somente Nele está a vossa
verdadeira libertação.
Mensagem nº 2.162 – 28/01/2003: Queridos filhos, sou a vossa Mãe dolorosa. Sofro por causa dos
vossos sofrimentos e peço-vos que tenhais força e coragem para suportar o peso das provações que hão
de vir. Peço-vos que vivais santamente os Meus apelos, pois desejo conduzir-vos ao Meu filho Jesus.
Sois o povo eleito do Senhor e Ele vos ama. Sabei enfrentar com alegria as vossas dificuldades e confiai
no Senhor, pois somente Ele é a vossa vitória e a certeza da vossa salvação. Não percais a vossa
esperança. Não recueis. Deus está ao vosso lado. Mesmo com vossos pecados Ele sabe o grande valor
que tendes. Ele vos criou à Sua Imagem e Semelhança e vos conhece pelo nome. Rezai. Somente
rezando sereis capazes de compreender os desígnios de Deus para vossas vidas. O mundo de
hoje está pior que nos tempos do dilúvio e correis o risco de perder a vossa fé. Cuidai da vossa
espiritualidade e vivei voltados para o Paraíso para o qual unicamente fostes criados e vereis novos Céus
e novas Terras. Esforçai-vos para serdes merecedores do Céu. Sois importantes para a realização dos
Meus planos e vós não podeis ficar de braços cruzados. Neste momento faço cair sobre vós uma
extraordinária chuva de graças. Avante sem medo. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado.
Mensagem nº 2.164 – 01/02/2003: Queridos filhos, peço-vos que sejais mansos e humildes de coração
para poderdes experimentar a presença do Meu Filho Jesus em vossos corações. Dobrai vossos joelhos
em oração em favor da conversão dos homens. A humanidade caminha para a destruição que os homens
prepararam por suas próprias mãos. Sou a Mãe que repete a mesma canção: Voltai-vos, voltai-vos,
voltai-vos. Não quero forçar-vos a nada, mas vós não podeis ficar estacionados no pecado. Sabei
que este é o tempo oportuno para vos converterdes. Eu desejo o vosso bem espiritual e a vossa
santidade. Acolhei os Meus apelos e testemunhai com coragem o que vos digo. Eu vos amo e quero
conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Confiai Nele e acolhei Seu Evangelho.
Mensagem nº 2.165 – 04/02/2003: Queridos filhos, abri vossos corações ao Amor do Senhor e deixai que
a Luz do Espírito Santo ilumine vossas vidas e vos faça compreender os desígnios do Senhor. Eis que
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chegaram os tempos das grandes tribulações e Eu vim do Céu para ajudar-vos. Peço-vos que sejais
fiéis ao Meu Filho Jesus e que em toda parte procureis testemunhar que sois verdadeiramente de Cristo.
Continuai a rezar. Somente na oração encontrareis força para a vossa caminhada. Eu sou a vossa Mãe e
desejo a vossa conversão. Se vos converterdes o mundo encontrará a paz. Não cruzeis os braços. O que
tendes a fazer em favor de vossa salvação, não deixeis para o amanhã. Coragem. Avante com alegria.
Mensagem nº 2.167 – 08/02/2003: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vos chamo a assumirdes a
vossa fé. Não vos esqueçais que o Senhor deseja conduzir-vos para Sua graça misericordiosa. Conheço
todas as vossas dificuldades e venho do Céu para oferecer-vos a possibilidade de viverdes conforme a
vontade do Senhor. Não recueis. Escutai com atenção os Meus apelos, pois somente assim sereis
capazes de abraçar a missão que o Senhor vos confiou. Rezai. A oração vos fortalecerá e vos fará
grandes na fé. Coragem. Eu quero ver-vos felizes já aqui na Terra e mais tarde Comigo do Céu. Alegraivos, pois vossos nomes já estão gravados em Meu Imaculado Coração. Tende coragem, fé e esperança.
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 2.170 – 15/02/2003: Queridos filhos, deixai-vos conduzir pelo Senhor e sereis guiados para
a santidade. Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Sois preciosos e o Senhor
espera muito de vós. Sabei enfrentar com coragem vossas dificuldades. Quando sentirdes o peso da
cruz, não desanimeis; Chamai por Jesus, pois Ele é a vossa força e vossa esperança. Acreditai Nele que
é o vosso Bem Absoluto e sabe o que vos é necessário. Rezai. Quando estais afastados da oração,
estais propensos a cair no abismo do pecado. Eu sou a vossa Mãe e desejo ajudar-vos. Abri vossos
corações ao Meu chamado para serdes salvos. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser acolhido
com amor. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.171 – 18/02/2003: Queridos filhos, não vos sintais sozinhos. Deus está convosco,
embora não O vejais. Conheço vossas angústias e preocupações e venho do Céu para ajudar-vos.
Alegrai-vos porque vós tendes um lugar especial em Meu Imaculado Coração. Peço-vos que continueis a
valorizar a oração, pois somente rezando sereis capazes de aceitar o Amor de Deus. Abri vossos
corações ao Meu chamado e Eu vos conduzirei pelo caminho do bem e da santidade. A humanidade
vive momentos de grandes tribulações, mas peço-vos que tenhais confiança no Senhor. Ele é o
vosso único e verdadeiro Salvador. Se tiverdes plena confiança nEle sereis vitoriosos. Não temais.
Aconteça o que acontecer lembrai-vos sempre que Eu sou a vossa Mãe e caminho ao vosso lado. Avante
sem medo.
Mensagem nº 2.173 – 22/02/2003: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e conheço vossas dificuldades.
Peço-vos que tenhais coragem, pois não há vitória sem cruz. Quando tudo parecer perdido surgirá
para vós uma grande alegria. Continuai no caminho que vos tenho indicado. Eu quero conduzir-vos
Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Rezai. A oração vos fortalecerá e vos fará compreender
os desígnios de Deus para vossas vidas. Não cruzeis os braços. O Senhor espera muito de vós. Aconteça
o que acontecer permanecei firmes na vossa fé.
Mensagem nº 2.174 – 25/02/2003: Queridos filhos, acreditai firmemente no Poder de Deus e deixai-vos
conduzir docilmente por Suas mãos Poderosas. A humanidade contaminou-se com o pecado e caminha
pelas veredas da autodestruição. Vós que estais a escutar-Me não desanimeis. Vós estais nas mãos de
Deus e nenhum mal vos atingirá. Confiai em Meu amor e segui-Me pelo caminho da oração e da
entrega total e consciente Àquele que é o vosso Tudo. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Peço-vos que
sejais corajosos e que em toda parte procureis testemunhar o que vos digo.
Mensagem nº 2.175 – 26/02/2003: Queridos filhos, abri vossos corações ao Meu Filho Jesus, o Príncipe
da Paz, para que Sua graça penetre vossos corações. Sede construtores de paz. Vós sois instrumentos
de Deus e não podeis cruzar os braços. A humanidade precisa do vosso testemunho sincero e
corajoso. Sede mansos e humildes de coração e levai esperança aos corações aflitos. Eu sou a vossa
Mãe e desejo o vosso retorno. Não fiqueis estacionados. Eis o tempo de acolherdes ao Deus da salvação
e da paz. Não recueis. Avante com alegria.
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Mensagem nº 2.176 – 01/03/2003: Queridos filhos, vivei amorosamente os Meus apelos, pois somente
assim sereis capazes de contribuir para o triunfo do Meu Imaculado Coração. Quando sentirdes o peso
da cruz, chamai por Jesus e sereis vitoriosos. Peço-vos que sejais inteiramente do Senhor e que em
toda parte procureis testemunhar que somente Jesus é o Caminho, a Verdade e a Vida. Conheço vossas
necessidades e quero socorrer-vos. Abri vossos corações a Mim e Eu vos levarei por caminho seguro.
Peço-vos também que tenhais coragem para enfrentar os obstáculos do vosso dia a dia. Quando vos
sentirdes perseguidos, seja o silêncio a vossa grande arma de defesa. Não vos esqueçais: quem está
com o Senhor jamais sentirá o peso da derrota. Rezai. Deixai que a oração ocupe espaço privilegiado em
vossas vidas. Deus quer falar-vos. Rezai e na oração descobrireis a vontade de Deus para vossas vidas.
Avante sem medo.
Mensagem nº 2.177 – 04/03/2003: Queridos filhos, Eu desejo que nesta Quaresma procureis silenciarvos para escutardes a voz de Deus. Dobrai vossos joelhos diante do Santíssimo e adorai o Meu Filho
Jesus. Ele é a vossa única esperança e salvação. Abraçai os Seus ensinamentos e vivei voltados para o
Paraíso para o qual unicamente fostes criados. Rezai e fazei penitência. Vossas orações e sacrifícios
contribuirão para a salvação de muitas almas. Não recueis. Sede fortes na fé e não permitais que as
coisas mundanas vos impeçam de servir ao Senhor. Sois de Cristo e somente a Ele deveis seguir e
servir.
Mensagem nº 2.178 – 05/03/2003: Queridos filhos, eis o tempo oportuno para vos converterdes. Rezai
muito e fazei a vontade do Senhor. Não fiqueis no pecado. O que tendes a fazer em favor de vossa
conversão não deixeis para o amanhã. Arrependei-vos com sinceridade e voltai-vos Àquele que tem
palavras de vida eterna. Eu sou a vossa Mãe e venho para ajudar-vos. Abri vossos corações com alegria
para receberdes o amor de Deus. Não vos atemorizeis ante vossas dificuldades. Confiai plenamente e Eu
vos conduzirei à vitória. Coragem.
Mensagem nº 2.179 – 08/03/2003: Queridos filhos, Deus Todo Poderoso deseja realizar grandes coisas
em vosso favor. Abri vossos corações a Ele que vos criou à Sua Imagem e Semelhança e vos conhece
pelo nome. Viveis no tempo das grandes tribulações e a humanidade precisa ser curada pelo Amor
Misericordioso do Senhor. Fostes criados para serdes santos. Não permitais que o pecado crie
raízes em vossos corações. Sois de Deus e as coisas do mundo não são para vós. Eu sou a vossa
Mãe e venho do Céu para oferecer-vos o Meu Amor. Peço-vos que vivais santamente os Meus apelos.
Não quero obrigar-vos, mas o que digo dever ser levado a sério. Coragem. Quem está com o Senhor
jamais será derrotado. Avante com alegria.
Mensagem nº 2.180 – 11/03/2003: Queridos filhos, tenho pressa. Peço-vos que não fiqueis estacionados
no pecado, mas esforçai-vos e apressai vossa conversão. Cuidai da vossa vida espiritual e com vossos
exemplos e com vossas palavras anunciai Cristo ao mundo. Viveis no tempo em que a criatura é mais
valorizada que o próprio Criador e os Meus pobres filhos vão trilhando pelas veredas da
autodestruição. Rezai. Sabei todos vós que sem oração não encontrareis a salvação. Dai o melhor de
vós na missão que vos foi confiada e sereis recompensados pelo Senhor. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.181 – 13/03/2003: Queridos filhos, Deus está convosco embora não o vejais. Ele é
Pai providente e jamais vos deixará sozinhos. Rezai. Não vos esqueçais de dedicar uma parte do
vosso tempo à oração. Quando rezardes descobrireis as grandes riquezas espirituais que há dentro de
vós. Eu sou a vossa Mãe e venho do Céu para ajudar-vos. Abri vossos corações ao Meu chamado e tudo
acabará bem. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.182 – 15/03/2003: Queridos filhos, levai a todos o Evangelho do Meu Filho Jesus, pois a
Palavra do Meu Filho é orientação segura para vossas vidas. Não recueis. Assumi com coragem a
missão que o Senhor vos confiou. Não desanimeis. Aconteça o que acontecer permanecei firmes na
vossa fé. A humanidade precisa do vosso testemunho sincero e corajoso. Se vós que estais a EscutarMe cruzar os braços, quem poderá ajudar os Meus pobres filhos afastados? Peço o vosso imediato
retorno ao Deus da Salvação e da Paz. Não permitais que os Meus pobres filhos caminhem como cegos
a guiar outros cegos. Dai o melhor de vós para a salvação das almas. Avante. Eu estou convosco.
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
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.
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Mensagem nº 2.184 – 19/03/2003: Queridos filhos, acolhei com humildade o Evangelho do Meu Filho
Jesus e sede defensores da verdade. Peço-vos, nesta noite, que sejais homens e mulheres de constante
oração e que em toda parte procureis testemunhar que sois do Meu Filho Jesus. Convido-vos também
ao arrependimento sincero de todos os vossos pecados. Não vos esqueçais: a quem muito foi dado,
muito será cobrado. Sede justos. Imitai São José em suas virtudes e sede dedicados à causa do Senhor.
Quem vive para o Senhor alcançará a graça da salvação. Sede Meus na oração e na entrega nas mãos
do Senhor em todos os momentos de vossas vidas. Eu estou ao vosso lado. Sede corajosos. Aconteça o
que acontecer, não percais a vossa fé.
Mensagem nº 2.185 – 22/03/2003: Queridos filhos, sou a Mãe de Deus Filho e vossa Mãe. Peço-vos
fidelidade a Cristo e um ardente amor ao Seu Evangelho. Jesus é o caminho seguro para todos vós.
Confiai nele e vivei voltados para o Paraíso, para o qual unicamente fostes criados. Desejo que continueis
firmes no caminho da oração. Sem oração não podeis ser fiéis a vossa fé. Eu quero socorrer-vos, mas
peço-vos que não fiqueis estacionados no pecado. Sois inteiramente do Senhor e somente Ele basta em
vossas vidas. Coragem. Não recueis.
Mensagem nº 2.186 – 23/03/2003 – em Maceió/AL: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e conheço
vossas dificuldades. Peço-vos que mantenhais acesa dentro de vós a chama da fé, pois o homem sem fé
é como um navegador errante, sem destino e sem saber como chegar. Sabei todos vós que Jesus é a
certeza da vossa vitória. Confiai plenamente em Seu amor para serdes ricos na fé. Convido-vos à
conversão sincera e ao arrependimento de todos os vossos pecados. Eu estou no meio de vós para
abençoar-vos e conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Rezai. Sem oração jamais sereis capazes de
compreender a Minha presença no meio de vós. Não permitais que as vossas dúvidas e incertezas
vos impeçam de contribuir para a realização dos Meus planos. Eu preciso de vós. Abri vossos
corações ao Meu chamado e contribuireis para o Triunfo do Meu Imaculado Coração. Não percais a
vossa esperança. Quando tudo parecer perdido, surgirá uma grande vitória para vós. Coragem.
Mensagem nº 2.187 – 25/03/2003: Queridos filhos, eis o tempo das grandes tribulações que Eu vos
anunciei no passado. A humanidade vive fortes tensões e precisa da graça da paz. Meu Filho Jesus
Cristo deseja encher-vos de paz, mas vós não podeis experimentar esta paz se não estiverdes em
verdadeira união com Cristo. Abri vossos corações ao Meu chamado de conversão, de amor e de paz,
pois somente assim os homens encontrarão Jesus. Rezai. Quando vos peço para rezar, deveis entender
que se trata de uma necessidade urgente. Não cruzeis os braços. Ainda vereis horrores sobre toda
terra, por isso vos peço que continueis firmes no caminho que vos tenho indicado. Quem estiver
com o Senhor jamais sentirá o peso da derrota. Se viverdes em Cristo sereis vitoriosos. Avante sem
medo.
Mensagem nº 2.188 – 29/03/2003: Queridos filhos, Sou a vossa Mãe e vos amo. Peço-vos que vivais
com coragem os Meus apelos, pois somente assim contribuireis para a grande vitória de Deus com o
Triunfo do Meu Imaculado Coração. Não vos afasteis da oração. Valorizai, sobretudo, a oração em
família. Nos dias de hoje muitas famílias estão afastadas de Deus porque se distanciaram da
oração. Vossos interesses pelas coisas materiais vos distanciam da graça do Meu Filho Jesus.
Vós não podeis esquecer que em primeiro lugar, Deus, e se vos abrirdes a Ele com fidelidade, tudo vos
será dado por acréscimo. Sede corajosos. Testemunhai em toda parte que sois do Senhor e sereis felizes
já aqui na Terra e mais tarde Comigo do Céu. Não recueis. Eu estou convosco.
Mensagem nº 2.189 – 30/03/2003: Queridos filhos, amai a verdade e defendei-a para serdes libertados
do pecado. O Senhor vos chama. Acolhei com alegria o Seu chamado de amor e sede nos exemplos e
nas palavras homens e mulheres de fé. Sois preciosos para Deus e Ele vos ama. Afastai-vos
definitivamente do pecado e abraçai a graça do Senhor. Eu sou a vossa Mãe e vos chamo a viverdes os
Meus apelos. Não quero obrigar-vos, mas escutai-Me com atenção. Através dos Meus apelos Eu quero
levar-vos a um alto cume de santidade. Não recueis. Permaneceis firmes no caminho que vos indiquei e
sereis conduzidos pelo caminho do bem e da santidade pelo Senhor. Rezai. Somente rezando vereis
novos céus e novas terras. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.190 – 01/04/2003: Queridos filhos, acolhei Jesus em vossos corações e sereis
transformados. Vim do Céu para conduzir-vos pela estrada da santidade e se quereis ser grandes na fé
escutai amorosamente os Meus apelos. A terra está repleta de maldade e os Meus pobres filhos
caminham pelas veredas da autodestruição. Escutai a voz de Deus que clama por conversão. Arrependeivos definitivamente de todos os vossos pecados para serdes salvos. Sede homens e mulheres de
constante oração e descobrireis a grande reserva de bondade e amor que há dentro de vós. Esforçai-vos
para serdes fiéis ao Senhor. Ele é o vosso Tudo e sem Ele nada sois e nada podeis fazer. Avante sem
medo.
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Mensagem nº 2.191 – 05/04/2003: Queridos filhos, sou a vossa Mãe e venho do Céu para encher-vos de
coragem e alegria. Peço-vos que não vos afasteis do Meu Filho Jesus, pois Ele espera muito de vós. Sois
preciosos para a realização dos Meus planos e Eu espero o vosso sim ao Meu chamado. Rezai. Somente
rezando sereis capazes de aceitar a vontade do Senhor para vossas vidas. Eu vos quero ao Meu lado.
Não recueis. Dai o melhor de vós para o grande Triunfo do Meu Imaculado Coração. Abri vossos
corações ao Amor de Deus e deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo. Não vos esqueçais: quem tem
o Espírito Santo tem tudo. Coragem. Vós não estais sozinhos.
Mensagem nº 2.192 – 08/04/2003: Queridos filhos, amai a Verdade, pois somente pela Verdade sereis
libertados do pecado. Assumi vosso verdadeiro papel de cristãos e em toda parte dai testemunho
que somente Jesus é o Caminho, a Verdade e a Vida. Não vos distancieis da oração. Quando estais
afastados da oração vos tornais o alvo do demônio. Estais atentos. Escutai os Meus apelos e sereis
conduzidos para a graça do Senhor. Não desanimeis. Não percais a vossa esperança. Deus está ao
vosso lado. Coragem.
Mensagem nº 2.193 – 10/04/2003: Queridos filhos, procurai cultivar bons sentimentos em vossos
corações. Buscai o Senhor e deixai-vos guiar por Suas Mãos Poderosas. Enchei-vos do Seu Amor para
serdes capazes de experimentar Sua presença em vossas vidas. Quando os homens compreenderem a
importância do amor a humanidade será curada espiritualmente e a paz reinará em toda terra. Tende
coragem. Quando sentirdes o peso das vossas dificuldades, chamai por Jesus e sereis vitoriosos. Não
vos esqueçais: Deus é o balsamo para vossas feridas. Confiai nEle e sereis transformados e curados.
Mensagem nº 2.194 – 12/04/2003: Queridos filhos, sabei valorizar a oração e procurai manter-vos
afastados de tudo aquilo que vos leva ao pecado. Sois o povo eleito do Senhor e não podeis viver
afastados de Sua graça. Venho do Céu para oferecer-vos o Meu amor e para chamar-vos à
conversão. Não cruzeis os braços. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Deus tem pressa.
Não recueis. Eis o tempo oportuno para o vosso retorno. Abri vossos corações e aceitai a vontade de
Deus. Confiai plenamente no poder de Deus e vereis a paz reinar sobre a terra.
Mensagem nº 2.195 – 15/04/2003: Queridos filhos, peço-vos que intensifiqueis vossas orações em favor
da conversão dos homens. Eu sou a vossa Mãe e chamo-vos à santidade. Peço-vos que sejais do
Senhor. Não permitais que o demônio vos escravize. Estais atentos para não serdes enganados.
Dobrai vossos joelhos em oração e pedi perdão pelos vossos pecados. Não quero obrigar-vos, mas este
é o Meu desejo para vossas vidas. Sabei que por meio de pequenos sacrifícios vós podeis mudas muitas
coisas. Confiai no Senhor e jamais vos afasteis de Sua graça. Buscai o Senhor, pois Ele está de braços
abertos à vossa espera. Avante.
Mensagem nº 2.196 – 18/04/2003: Queridos filhos, recordais hoje a Paixão e Morte do Meu Filho Jesus e
Eu vos convido ao arrependimento sincero de todos os vossos pecados. Não vos esqueçais: Jesus
entregou-Se por amor a vós carregando pesada Cruz para salvar a humanidade. Peço-vos que reflitais
sobre o amor do Meu Filho Jesus por cada um de vós e peço-vos que não ofendais o Meu Jesus que já
está por demais ofendido. Dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada e não permitais que o
demônio vos afaste da graça do Meu Filho Jesus. Quero dizer-vos que Jesus está de braços abertos à
vossa espera. Ele quer abençoar-vos e perdoar-vos. Entregai-vos docilmente em Suas mãos para serdes
salvos. Não vos deixeis contaminar. Vós sois do Senhor e as coisas do mundo não são para vós.
Permanecei firmes no caminho que vos indiquei. Se caminhardes segundo a vossa própria vontade,
não caminhareis em direção a Jesus. Escutai-Me e sereis conduzidos para a plena felicidade. Rezai.
Somente rezando sereis capazes de compreender os desígnios de Deus para vossas vidas. Abri vossos
corações ao Amor do Senhor e vereis novos Céus e novas Terras. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.197 – 19/04/2003: Queridos filhos, coragem. Não desanimeis ante vossas dificuldades.
Quero dizer-vos mais uma vez que não há vitória sem cruz. Sede imitadores do Meu Filho Jesus. Na
alegria ou na dor louvai sempre o Senhor. Ele está perto de vós para animar-vos e conduzir-vos à
perfeição. Aproximai-vos da oração, pois a oração vos fortalecerá e vos fará grandes na fé. Eu sou a
vossa Mãe e estou ao vosso lado. Consagrai-vos ao Meu Imaculado Coração e Eu vos conduzirei
pela estrada da santidade. Não vos sintais sozinhos. Deus está sempre ao vosso lado embora não O
vejais. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.198 – 22/04/2003: Queridos filhos, não vivais nas trevas do pecado. Buscai o Senhor e
vivei na Sua graça para serdes salvos. O pecado vos destruiu e vos afastou de Deus. Peço-vos um
sincero arrependimento, pois o Senhor deseja perdoar-vos. Sabei que o pecado vos distancia da graça
santificante e vos faz cegos espiritualmente. Eu sou a vossa Mãe e desejo libertar-vos e conduzir-vos ao
Meu Filho Jesus. Não vim do Céu por brincadeira. Tende cuidado. Acolhei os Meus apelos e estareis
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livres dos ataques e ciladas do demônio. Rezai. Sem oração não podeis agradar ao Senhor. A oração
é o recurso que vos ofereço para estes tempos difíceis. Estais vivendo o tempo da grande batalha
espiritual. Aproximai-vos do Senhor que está à vossa espera.
Mensagem nº 2.199 – 23/04/2003: Queridos filhos, abri vossos corações à ação Salvadora de Deus e
deixai que o Espírito Santo renove vossas vidas. Sede homens e mulheres renovados na graça de
Deus. Se viverdes o Evangelho do Meu Jesus, sereis capazes de compreender e aceitar as mudanças
que o Senhor deseja fazer em vossos corações. Rezai. Quando vos abrirdes à oração tereis forças para
seguirdes pelo caminho do bem e da santidade. Não desanimeis. Coragem.
Mensagem nº 2.200 – 26/04/2003: Queridos filhos, não temais. Confiai no Senhor e sereis
recompensados com ricas e abundantes graças. Sois o povo eleito e o Senhor vos ama. Não percais
a vossa esperança. Continuai firmes no caminho que vos tenho indicado e o amanhã será melhor. A
humanidade vive fortes tensões e os homens continuam trilhando pelas veredas da autodestruição. Eu
sou a vossa Mãe e vim do Céu para socorrer-vos. Fortalecei-vos no Senhor. Entregai a Ele a vossa
própria existência para serdes salvos. Quero dizer-vos que nada está perdido. Convertei-vos, pois de
vossa conversão dependem muitas coisas. Eu pedirei ao Meu Filho Jesus por cada um de vós. Coragem.
Avante sem medo.
Mensagem nº 2.201 – 29/04/2003: Queridos filhos, peço-vos que continueis a rezar. Valorizai a oração,
pois quem está em oração, está com o Senhor. Rezai sempre e não tenhais medo de testemunhar a
vossa fé. Sede corajosos e sinceros. O Senhor conhece vossos corações e vos recompensará
generosamente. Se os homens rezassem e se reconciliassem com Deus, a humanidade seria curada
espiritualmente. Não recueis. Eis o tempo oportuno para vos converterdes. Avante.
Mensagem nº 2.203 – 03/05/2003: Queridos filhos, vós sois importantes para a realização dos Meus
planos. Peço-vos que tenhais ilimitada confiança em Meu Filho Jesus e que em toda parte procureis
testemunhar o Amor de Deus. Eu sou a vossa Mãe e venho do Céu para chamar-vos à santidade. Sabei
todos vós que este é o tempo da graça. Não fiqueis de braços cruzados. Dai o melhor de vós na missão
que vos foi confiada. Dizei a todos que Eu tenho pressa e que já não há mais tempo a perder. Anunciai
em toda parte os Meus apelos. O que digo deve ser levado a sério. Eu vos amo como sois. Mesmo
com vossos pecados Eu vos amo e peço ao Meu Jesus por vós. Tende coragem. Não desanimeis nunca.
Nada ou ninguém está perdido. Convertei-vos depressa. O que tendes a fazer não deixeis para o
amanhã.
Mensagem nº 2.204 – 06/05/2003: Queridos filhos, convido-vos a intensificar vossas orações em favor da
conversão da humanidade. Peço-vos que estejais atentos, mantendo em vossos corações a serenidade e
a paz que Eu vos ofereço, porque no futuro tereis grandes tribulações. A humanidade contaminou-se com
o pecado e a cada dia cresce o número daqueles que se afastam de Deus. Deus enviou-Me para
conduzir-vos por caminho seguro. Vivei as Minhas mensagens e não temais anunciar as verdades que
já vos comuniquei. Voltai-vos depressa porque o Senhor tem pressa. Arrependei-vos e abri vossos
corações ao Amor do Senhor. Desejo que em tudo façais a vontade do Meu Senhor. Se assim fizerdes
sereis salvos. Avante.
Mensagem nº 2.205 – 08/05/2003: Queridos filhos, deixai que o Senhor conduza vossas vidas e sereis
guiados para o bem e para a santidade. Desejo que em tudo sejais como Jesus. Eu vos amo e quero
ver-vos felizes. Não desanimeis. Aconteça o que acontecer, confiai em Jesus. Não vos esqueçais: Eu
estou ao vosso lado. Rezai. Na oração sereis capazes de compreender e aceitar os Meus apelos. Avante
sem medo.
Mensagem nº 2.206 – 10/05/2003: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e venho do Céu para conduzirvos ao Meu Filho Jesus. Peço-vos que tenhais plena confiança em Meu Filho Jesus, pois somente assim
sereis vitoriosos. Eu quero dizer-vos que este é o tempo oportuno para o vosso retorno. Sabei todos vós
que o Senhor vos espera de braços abertos. Não recueis. Não percais a vossa esperança. Eu vos amo e
estou aqui para oferecer-vos todo o Meu Amor. Eu conheço vossas dificuldades e pedirei ao Meu Jesus
por vossas intenções. Não vos afasteis da verdade. Abri vossos corações aos Meus apelos e vereis a paz
reinar sobre a terra. Eu estou convosco embora não Me vejais. Não vos esqueçais: Eu sou a vossa
Mãe e bem sabeis o quanto uma Mãe ama seus filhos. Voltai-vos ao Senhor o mais depressa possível.
Viveis no tempo das grandes tribulações e se viverdes em pecado não encontrareis a salvação.
Arrependei-vos e convertei-vos.
Mensagem nº 2.207 – 11/05/2003: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vos amo como sois. Fico feliz
por estardes aqui e peço ao Senhor que vos abençoe e vos conceda a graça da conversão sincera.
Convido-vos a assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristãos e a viverdes santamente. Não quero
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obrigar-vos, mas como Mãe desejo levar-vos a um ardente e contínuo desejo de Deus. A humanidade
tornou-se pobre espiritualmente porque os homens se distanciaram do Senhor. Voltai-vos. O Senhor
ainda vos espera. Não desanimeis. Mesmo quando sentirdes o peso da cruz, procurai manter acesa
a chama da fé dentro de vós. A fé vos levará a esperança de um amanhã melhor. Alegrai-vos porque
vossos nomes já estão gravados em Meu Imaculado Coração. Rezai. Quando vos sentirdes tentados,
buscai forças na oração. Quem reza está com o Senhor. Coragem. Eu pedirei ao Meu Filho por cada um
de vós. Avante com alegria.
Mensagem nº 2.208 – 13/05/2003: Queridos filhos, buscai forças em Jesus para vossa caminhada.
Alimentai-vos da Sua Palavra e da Eucaristia para vos tornardes homens e mulheres de fé e de
oração. Peço-vos também que vivais os Meus apelos. Através das Minhas mensagens a humanidade
encontrará a conversão e a paz. Dizei a todos que não vim do Céu por brincadeira. O que vos digo deveis
levar a sério. Abri vossos corações ao Amor do Senhor e voltai-vos à Sua graça Misericordiosa.
Mensagem nº 2.209 – 17/05/2003: Queridos filhos, sou a Mãe de Deus Filho e vossa Mãe. Convido-vos a
viverdes voltados para o Senhor e a acolherdes os Meus apelos com alegria. Peço-vos que vos afasteis
do pecado, pois o pecado vos afasta da graça de Deus. A humanidade tornou-se pobre espiritualmente
porque os homens não rezam mais. Eis o tempo oportuno para acolherdes a graça do Senhor. Desejo
conduzir-vos Àquele que tem palavras de vida eterna e a transformar-vos em homens e mulheres de fé.
Não recueis. Vós não estais sozinhos. Deus está muito perto de vós. Alegrai-vos porque está próxima a
vossa libertação. Convertei-vos, pois de vossa conversão dependem muitas coisas. Avante com
coragem.
Mensagem nº 2.210 – 20/05/2003: Queridos filhos, rezai. Agora é chegado o momento em que deveis
intensificar vossas orações, pois somente assim sereis capazes de suportar o peso das provações que já
estão a caminho. Eu sou a vossa Mãe e sofro por causa dos vossos sofrimentos. Escutai com
atenção os Meus apelos e estais atentos para não serdes enganados. Se acolherdes o Meu convite à
conversão, sereis vitoriosos. Confiai em Meu Filho Jesus e acolhei Seu Evangelho para serdes salvos.
Mensagem nº 2.211 – 22/05/2003: Queridos filhos, continuai a percorrer o caminho que vos tenho
indicado e encontrareis Meu Filho Jesus. Não permitais que as coisas mundanas vos afastem do Senhor.
Quero dizer-vos que estais caminhando para um futuro de grandes tribulações, mas se acolherdes a
Minha mensagem, nenhum mal vos atingirá. Rezai. Rezai muito. Rezai, sobretudo pela Igreja do Meu
Filho Jesus. O que outrora vos predisse está para realizar-se. Peço-vos que não vos afasteis da
verdade. Coragem. Eu sou a vossa Mãe e estou sempre perto de vós.
Mensagem nº 2.212 – 24/05/2003: Queridos filhos, avante. Eu estou convosco. Não desanimeis ante as
dificuldades. Se depositardes toda a vossa confiança em Jesus sereis vitoriosos. Eu espero o vosso sim
sincero e corajoso. Dai exemplo para que os outros possam sentir a presença do Meu Jesus em vossas
vidas. A humanidade precisa de homens e mulheres que dêem testemunho de fé. Meu Filho Jesus
espera isso de vós. Abri vossos corações e acolhei Seu Evangelho para serdes salvos. Não desanimeis.
Eu conheço vossas necessidades e pedirei ao Meu Jesus por vós. Rezai. Sabei valorizar a oração. A
oração é a vossa vitória e fortaleza. Somente por meio da oração compreendereis os desígnios de Deus
para vossas vidas. Alegrai-vos porque vós não estais sozinhos. O Senhor caminha ao vosso lado. Não
temais. Coragem.
Mensagem nº 2.213 – 27/05/2003: Queridos filhos, sois do Senhor e não podeis viver afastados da Sua
graça. Não vos deixeis contaminar com o pecado. Abri vossos corações ao Deus da Alegria e da Paz.
Sede construtores de justiça e de paz. A humanidade vive sem paz porque os homens rejeitaram o amor
do Senhor. Estais atentos. Cuidai da vossa vida espiritual para alcançardes a salvação. Rezai. A oração
sincera e perfeita vos sustentará nos momentos mais difíceis para vós. Avante.
Mensagem nº 2.214 – 30/05/2003: Queridos filhos, conheço vossos corações e sei a grande reserva de
bondade que há dentro de cada um de vós. Ajudai-Me. Preciso de vós para a realização dos Meus
planos. Eu desejo socorrer os Meus pobres filhos afastados e vós podeis ajudar-Me. Não cruzeis os
braços. Rezai. Na oração descobrireis o desejo do Senhor para vossas vidas. Meu Filho Jesus vos
recompensará por tudo que fizerdes em favor dos Meus projetos. Confiai em Minha Maternal proteção e
vereis brotar em vossos corações uma grande alegria. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.215 – 31/05/2003: Queridos filhos, alegro-Me por estardes aqui. Pedirei ao Meu Filho
Jesus por cada um de vós e por vossas necessidades. Convido-vos nesta noite a vos abrirdes ao
chamado do Senhor e a viverdes com coragem os Meus apelos. Eu vos amo e quero levar-vos a um alto
cume de santidade. Peço-vos que não vos afasteis da oração. A oração é a vossa grande arma de
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defesa contra os ataques e ciladas do demônio. Sabei valorizar a oração em família. Viveis no
tempo em que a criatura é mais valorizada que o Criador e correis o risco de vos perder eternamente. Abri
vossos corações a Jesus. Ele é a certeza da vossa vitória. Somente n’Ele está a vossa plena felicidade e
sem Ele nada sois e nada podeis fazer. Não permitais que o pecado crie raízes em vossos corações.
Arrependei-vos depressa. O Senhor vos espera de braços abertos.Avante com alegria.
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 2.217 – 06/06/2003: Queridos filhos, confiai em Jesus. Ele é a certeza da vossa vitória.
Não percais a esperança. Meu Filho está ao vosso lado. Intensificai vossas orações e continuai firmes
no caminho que vos tenho indicado. Eu sou a vossa Mãe e conheço vossos corações. Não temais. Eu
pedirei ao Meu Jesus por vós.
Mensagem nº 2.218 – 07/06/2003: Queridos filhos, convido-vos a viverdes as Minhas mensagens e a
testemunhá-las com a vossa própria vida, pois através delas Eu quero levar-vos a uma profunda união
com Meu Filho Jesus. Abri vossos corações e com coragem sabei enfrentar os obstáculos do vosso dia a
dia. Vós não estais sozinhos. Meu Jesus está sempre perto de vós. Peço-vos que estejais atentos para
não serdes enganados. Cuidai da vossa vida espiritual e não permitais que as coisas mundanas vos
afastem do Meu Senhor. Vós tendes um lugar especial em Meu Imaculado Coração. Alegrai-vos porque
vossos nomes já estão inscritos no Céu. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.219 – 10/06/2003: Queridos filhos, voltai-vos à oração para serdes grandes na fé. A
humanidade distanciou-se do Criador porque os homens não rezam mais. Eu sou a vossa Mãe e venho
do Céu para dizer-vos que este é o tempo do grande retorno. Não cruzeis os braços. Se viverdes
conforme a vontade do Senhor recebereis a recompensa dos justos. Confiai na Bondade do Senhor
e voltai-vos a Ele que vos ama e vos conhece pelo nome.
Mensagem nº 2.220 – 13/06/2003: Queridos filhos, imitai Meu Filho Jesus para serdes homens e
mulheres de grandes virtudes. Abri vossos corações a Cristo, pois Ele quer habitar em vós. Afastai-vos de
tudo aquilo que é imperfeito e buscai a perfeição. Entregai-vos ao Meu Jesus e Ele cuidará de vós. Sabei
que Jesus é o vosso grande amigo e conhece a cada um de vós pelo nome. Não permitais que o demônio
vos afaste do caminho da graça. A vossa felicidade não está nos prazeres deste mundo, pois como já
disse, as coisas mundanas não são para vós. Sois do Senhor e somente a Ele deveis pertencer. Rezai.
Quando rezardes, rezai com o coração. Vosso coração deve estar voltado para Àquele que vê o oculto e
sabe o que vos é necessário. Não vos deixeis enganar. O homem só poderá encontrar o Senhor
trilhando pelo caminho das boas ações. Cuidado. Valorizai o que é do Senhor e sereis salvos. Avante
pelo caminho que vos apontei.
Mensagem nº 2.221 – 14/06/2003: Queridos filhos, tranqüilizai-vos, pois Jesus está convosco. Aconteça
o que acontecer não percais a vossa confiança e esperança. Eu sou a vossa Mãe e sei a grande reserva
de bondade que há em vós. Procurai cultivar bons sentimentos e sede irmãos de todos. Vós sois amados
um por um pelo Pai, no Filho por meio do Espírito Santo. Se soubésseis o quanto sois amados
choraríeis de alegria. Rezai. Não vos afasteis da oração. A oração vos fortalecerá e vos aproximará
cada vez mais do Meu Filho Jesus. Não temais. Se seguirdes pelo caminho da oração sereis vitoriosos.
Avante sem medo.
Mensagem nº 2.222 – 17/06/2003: Queridos filhos, avante sem medo. Eu sou a vossa Mãe e caminho
convosco. Peço-vos que tenhais ilimitada confiança em Meu Filho Jesus e que em toda parte procureis
testemunhar a vossa fé. Sois o povo eleito do Senhor e Ele espera muito de vós. Não fiqueis de braços
cruzados. Anunciai em toda parte que Jesus é a certeza da vossa vitória. A humanidade vive pobre
espiritualmente porque os Meus filhos vivem distantes da oração e da verdade. Meu Filho Jesus é a
Verdade absoluta do Pai e Ele espera o vosso sim ao Seu chamado. Dai o melhor de vós na missão que
vos foi confiada. Se fizerdes o que vos peço sereis grandes na fé.
Mensagem nº 2.224 – 21/06/2003: Queridos filhos, sede mansos e humildes de coração para poderdes
testemunhar a Minha presença no meio de vós. Peço-vos que tenhais confiança na Misericórdia do Meu
Senhor, pois Ele sabe o que vos é necessário. Acreditai em Seu Amor e sereis libertados da escravidão
do pecado. Convido-vos ao arrependimento sincero, pois o arrependimento é o primeiro passo a
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ser dado no caminho da conversão. Continuai a rezar. Se os homens rezassem e se reconciliassem
com Deus, bem depressa a humanidade seria curada espiritualmente. Não vos preocupeis. Eu pedirei ao
Meu Jesus por vós. Avante com alegria.
Mensagem nº 2.225 – 24/06/2003: Queridos filhos, anunciai a Verdade a todos os Meus pobres filhos
afastados do Meu Senhor. A vossa missão de batizados é levar Cristo ao mundo. Não cruzeis os braços.
Sede corajosos e sabei enfrentar os obstáculos que surgem no vosso dia a dia. Vós não estais sozinhos.
Quando o Senhor chama, Ele não deixa Seus filhos sozinhos. Não vos esqueçais: vós tendes um
grande Amigo convosco. Se abrirdes vossos corações sentireis sempre Sua Divina presença ao vosso
lado. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.226 – 26/06/2003: Queridos filhos, renunciai em nome do Meu Filho Jesus a todo
pecado, pois o pecado vos afasta do Amor de Deus e vos distancia da graça santificante. Vós sois
importantes para o Senhor e Ele deseja ardentemente a vossa salvação. Não fiqueis de braços cruzados.
Rezai. A oração será o vosso sustentáculo nos momentos mais difíceis. Confiai no poder de Jesus e
sereis transformados.
Mensagem nº 2.227 – 28/06/2003: Queridos filhos, Eu vos amo como sois e peço-vos que sejais em tudo
semelhantes ao Meu Filho Jesus. Vim do Céu para abençoar-vos e oferecer-vos o Meu Coração como
refúgio seguro para vós. Viveis no tempo pior que do dilúvio e é chegado o momento em que deveis
acolher as Palavras do Senhor em vossas vidas. Não percais a vossa esperança. O amanhã será
melhor. Confiai plenamente na bondade do Meu Filho Jesus e sereis vitoriosos. Rezai. Sem oração não
podeis compreender o que vos digo. Coragem. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.229 – 01/07/2003: Queridos filhos, não desanimeis nunca. Depositai toda a vossa
confiança em Jesus e vereis novos céus e novas terras. Peço-vos que continueis a rezar. Somente pela
oração tereis forças e coragem para mudardes de vida. Conheço vossas dificuldades e quero ajudar-vos.
Sede mansos e humildes de coração. Acolhei com alegria os Meus apelos e em toda parte testemunhai
a Minha presença no meio de vós. Permanecei firmes no caminho da conversão que vos apontei, pois
somente assim sereis capazes de contribuir para o triunfo do Meu Imaculado Coração.
Mensagem nº 2.230 – 05/07/2003: Queridos filhos, convido-vos a viverdes os mandamentos do Senhor e
a acolherdes as Minhas mensagens com alegria. Vós sois do Senhor e não podeis viver afastados de Sua
graça. Peço-vos também que continueis a rezar, pois sem oração a vida cristã perde seu valor e eficácia.
A humanidade distanciou-se do Criador porque os homens se afastaram da oração. Voltai-vos a Jesus e
acolhei Seu Evangelho para serdes salvos. Meu Filho Jesus vos ensinou, com exemplos e com
palavras, que o caminho da verdadeira felicidade é o amor. Amai sempre e fazei o bem a todos.
Libertai-vos verdadeiramente do pecado e assumi a vossa missão de filho de Deus. Não quero forçar-vos,
mas o que digo deve ser lavado a serio. Eu sou a vossa Mãe e caminho convosco. Não recueis. Aconteça
o que acontecer, não percais a vossa esperança.
Mensagem nº 2.231 – 08/07/2003: Queridos filhos, amai e defendei a verdade. Vós sois do Senhor e não
podeis trilhar pelo caminho do erro. A humanidade vive pobre espiritualmente porque os homens não
aceitam a verdade anunciada por Meu Filho Jesus. Peço-vos que tenhais coragem e que em toda
parte procureis testemunhar que sois de Cristo. Aconteça o que acontecer permanecei sempre firmes na
vossa fé. Deus está convosco. Na dor ou na alegria louvai sempre Seu santo nome. Eu sou a vossa Mãe
e estou perto de vós. Alegrai-vos. Meu Jesus vos ama e vos conhece pelo nome. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.232 – 11/07/2003: Queridos filhos, deixai que a chama do Amor do Meu Imaculado
Coração ilumine vossas vidas e vos faça compreender o Amor de Deus por vós. Peço-vos que entregueis
a Mim a vossa própria existência através da consagração ao Meu Imaculado Coração. Eu quero conduzirvos Àquele que é o vosso único Caminho, Verdade e Vida. Sede mansos e humildes de coração e tereis
força para viverdes os Meus apelos. Rezai. Jamais podeis compreender os Meus apelos se não
tiverdes uma vida de orações. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.233 – 12/07/2003: Queridos filhos, não permitais que as coisas mundanas vos
impeçam de servir ao Senhor. Vós sois do Senhor e não podeis viver afastados da sua graça. Rezai.
Dedicai parte do vosso tempo à oração, pois a oração é o recurso seguro que tendes para o grande
combate espiritual destes tempos difíceis. Peço-vos que estejais atentos. Eu sou a vossa Mãe e bem
sabeis o quanto uma Mãe ama seus filhos. Não quero obrigar-vos, mas aceitai com amor as Minhas
mensagens. Eu quero ajudar-vos, mas depende de vós aquilo que Eu faço. Encorajai-vos e dizei ao
mundo que este é o tempo oportuno para a conversão. Não fiqueis de braços cruzados. Deus vos ama e
vos espera.
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Mensagem nº 2.234 – 15/07/2003: Queridos filhos, rezai. Somente por meio da oração podeis
compreender os projetos do Senhor para vossas vidas. Sois o povo eleito e não podeis cruzar os braços
quando tantos filhos estão afastados. Eis o tempo oportuno para vos converterdes e assumirdes a vossa
nobre missão. Eu espero de vós grandes coisas. Dizei a todos que Deus tem pressa e que não vim do
céu por brincadeira. Avante ao encontro de Cristo. Ele vossa ama e vos espera de braços abertos.
Mensagem nº 2.235 – 17/07/2003: Queridos filhos, não vos afasteis da oração. A oração é o vosso
sustentáculo no caminho da perseverança. Quando estais afastados da oração o demônio se
aproxima de vós para tentar-vos e afastar-vos do Meu Filho Jesus. Os Meus pobres filhos vivem
cegos espiritualmente porque não sabem valorizar os ensinamentos de Jesus. Viveis no tempo em que a
criatura é mais valorizada que o próprio Criador. Escutai-Me e testemunhai todas as Minhas mensagens.
Se fizerdes o que vos peço sereis recompensados generosamente pelo Senhor.
Mensagem nº 2.236 – 19/07/2003: Queridos filhos, rezai. Estais vivendo no tempo das grandes
tribulações e se viverdes afastados da oração não tereis forças para suportardes o peso das
dificuldades. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para socorrer-vos. Não percais a vossa esperança.
Deus está convosco. Não permitais que o demônio vos afaste da verdade. Acolhei com amor as Minhas
mensagens, pois através delas Eu quero levar-vos a um ardente e continuo desejo de Deus. A
humanidade caminha para um grande abismo e é chegado o momento do vosso retorno. Não cruzeis os
braços. Não vivais em pecado. Arrependei-vos e convertei-vos. Ainda há tempo para vos reconciliardes
com Deus. Alegrai-vos porque Ele está de braços abertos à vossa espera.
Mensagem nº 2.237 – 22/07/2003: Queridos filhos, Eu preciso muito de vós. Não fiqueis de braços
cruzados. Vós podeis contribuir para a plena realização dos Meus planos. Dizei a todos que tenho pressa
e que este é o tempo favorável para a conversão da humanidade. A humanidade contaminou-se com o
pecado e precisa ser curada. Voltai-vos a Jesus. Somente em Jesus encontrareis forças para a vossa
caminhada de fé. Abri vossos corações e escutai a voz de Deus. Rezai. Se viverdes afastados da oração
não sentireis a presença de Deus em vossas vidas. Buscai o Senhor e sereis libertados de todos os
vossos males espirituais.
Mensagem nº 2.238 – 25/07/2003: Queridos filhos, a humanidade afastou-se de Deus e é chegado o
momento do grande arrependimento. Os Meus pobres filhos trilham pelas veredas da autodestruição e Eu
vim do céu para resgatá-los e conduzi-los ao Meu Filho Jesus. Apegai-vos à oração para suportardes o
peso das provações que hão de vir. Eu sou a vossa Mãe e desejo a vossa conversão e a vossa
salvação. Não fiqueis no pecado. Voltai-vos. Meu Senhor vos espera com imenso amor de Pai.
Mensagem nº 2.239 – 26/07/2003: Queridos filhos, conheço vossas dificuldades e sei que há em vossos
corações o grande desejo de vitória. Quero dizer-vos que vós estais em Meu Imaculado coração e a nada
deveis temer. Eu sei o que vos é necessário e pedirei ao Meu Jesus por cada um de vós. Alegrai-vos
porque sois amados um por um pelo Pai, no filho por meio do Espírito Santo. Não desanimeis ante
vossos problemas. Confiai em Jesus. Ele é a vossa força e sem Ele nada podeis fazer. Não vos
esqueçais: quem está com Jesus jamais sentirá o peso da derrota. Continuai a rezar. A oração é o
recurso seguro para vós nestes tempos difíceis. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.241 – 31/07/2003: Queridos filhos, enchei-vos de coragem, fé e esperança. Vós não
podeis imaginar o grande amor que tenho por vós. Eu sou a vossa Mãe e desejo a vossa conversão
sincera. Sabei todos vós que o Senhor vos espera de braços abertos e espera o vosso sim com alegria.
Peço-vos que vos esforceis para viverdes na graça do Meu Senhor. Arrependei-vos sinceramente dos
vossos pecados, pois o arrependimento é o primeiro passo a ser dado no caminho da conversão e
da santidade. Não desanimeis. Vós estais em Meu Coração e Eu quero transformar-vos e fazer-vos
grandes na fé. Confiai em Minha extraordinária proteção e sereis capazes de mudardes de vida. Rezai.
Valorizai a oração e sereis capazes de compreender os desígnios de Deus.
Mensagem nº 2.242 – 02/08/2003: Queridos filhos, quero dizer-vos que Deus está muito presente em
vossas vidas. Não vos sintais sozinhos quando sentirdes o peso da vossa cruz. Como Pai
Misericordioso Deus sempre olha para Seu povo e lhes oferece Seu Amor. Viveis os tempos das grandes
provações. Sede fortes. Aconteça o que acontecer jamais vos afasteis do Senhor. Na dor ou na alegria
louvai sempre o Santo e Poderoso nome do Senhor. Eu pedirei ao Meu Jesus que vos acolha com seu
carinho e vos faça sentir Sua presença Divina. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.243 – 05/08/2003: Queridos filhos, rezai. A vossa vitória está no Senhor. Nos momentos
de tribulações chamai por Jesus e Ele virá para socorrer-vos. Estais atentos. Não permitais que o
demônio vos afaste da graça de Deus. Eu sou a vossa Mãe e vos chamo a ser em tudo como Jesus.
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Não quero forçar-vos, mas o que digo deve ser levado a serio. Deus precisa muito de vós. Abri vossos
corações e acolhei com alegria o Seu chamado. Avante com coragem.
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 2.246 – 12/08/2003: Queridos filhos, abri vossos corações ao chamado do Senhor e
encontrareis o caminho da verdadeira felicidade. Eis o tempo oportuno para a vossa conversão. Não
cruzeis os braços. Deus tem pressa e já não podeis viver no pecado. O que tendes a fazer não deixeis
para o amanhã. Coragem. Eu preciso de vós. Sabei que todo aquilo que fizerdes em Meu favor não ficará
sem recompensa. Não fiqueis apegados aos bens materiais. Antes e acima de tudo buscai o Senhor, pois
sem Ele nada sois e nada podeis fazer. Avante com alegria.
Mensagem nº 2.247 – 15/08/2003: Queridos filhos, enchei-vos do amor de Deus e buscai forças na
oração para a vossa missão. Convido-vos à conversão sincera e a viverdes todos os dias os Meus
apelos. Eu quero tornar-vos santos. Abri vossos corações a Mim. A estrada da santidade é cheia de
provações, mas Deus caminha convosco. Não podeis ser vitoriosos se não aceitardes as
provações do vosso dia-a-dia. Não há vitória sem Cruz. Confiai em Minha especial proteção. Eu
sou a vossa Mãe e estou sempre convosco. Quando sentirdes fracos, apegai-vos a oração. A oração é
fortaleza dos fracos. A oração é tão importante na busca da santidade que com ela o pobre torna-se rico e
sem ela o rico torna-se pobre. Não cruzeis os braços. Avante ao encontro do Senhor.
Mensagem nº 2.249 – 19/08/2003: Queridos filhos, abri vossos corações à vontade do Senhor e abraçai
com alegria a vossa nobre missão. Sabei todos vós que o Senhor espera de vós grandes coisas. Não
fiqueis de braços cruzados. Sois importantes para a realização dos Meus planos. Peço-vos que
intensifiqueis vossas orações em favor da conversão dos Meus pobres filhos afastados de Deus. A
humanidade está enferma por causa do pecado e precisa ser curada. Eu vim do céu para oferecervos Jesus. Eu sou a vossa Mãe e bem sabeis o quanto uma Mãe ama seus filhos. Não fiqueis em
silêncio, mas anunciai a todos a Minha mensagem de paz, de amor e conversão. Coragem. Deus está
muito perto de vós. Confiai n’Ele e sereis vitoriosos.
Mensagem nº 2.250 – 21/08/2003: Queridos filhos, rezai pela conversão dos pecadores e por todos
aqueles que não aceitam os Meus apelos. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para oferecer-vos a
possibilidade de tempos de paz. A humanidade precisa de paz, mas a paz somente será possível se vos
arrependerdes e vos reconciliardes com Deus. Sabei valorizar a grande oportunidade que Deus está
vos oferecendo. Dai o melhor de vós e não fiqueis estacionados no pecado. Eis o tempo da graça que o
Senhor vos oferece. Não fiqueis de braços cruzados. Avante com coragem.
Mensagem nº 2.251 – 23/08/2003: Queridos filhos, acreditai firmemente no poder de Deus e voltai-vos a
Ele que vos ama e vos espera de braços abertos. Vivei alegremente as Minhas mensagens, pois através
delas quero conduzir-vos ao amor e à santidade. Nestes dias intensificai vossas orações. A humanidade
vive fortes tensões e caminha para a autodestruição. Dizei a todos que a paz se constrói com a paz.
Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para oferecer-vos a paz. Permanecei firmes no caminho que vos
apontei e encontrareis a verdadeira paz. Não desanimeis. Eu estou ao vosso lado.
Mensagem nº 2.252 – 25/08/2003: Queridos filhos, Meu Filho Jesus vos espera de braços abertos. Não
fiqueis afastados da Sua graça. A vossa plena felicidade está em Jesus. Sabei todos vós que Cristo é a
Luz do mundo e sem Ele não encontrareis a salvação. Sede homens e mulheres de constante oração. A
vossa fidelidade contribuirá para a vitória de Deus com o triunfo do Meu Imaculado Coração. Sede
corajosos. Buscai forças em Jesus Eucarístico e sereis vitoriosos. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.253 – 26/08/2003: Queridos filhos, fico feliz por estardes aqui. Peço-vos que continueis
firmes na missão que o Senhor vos confiou, pois tudo aquilo que fizerdes com amor o Senhor vos
recompensará generosamente. Sois importantes para a realização dos Meus planos. Não cruzeis os
braços. Sede dóceis ao Meu chamado e vereis novos céus e novas terras. A humanidade está
afastada de Deus, mas ainda há chance e todos podem ser salvos. Convertei-vos depressa. Rezai. Sem
oração jamais compreendereis os Meus apelos. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. O que
tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Avante sem medo.

66

MENSAGENS DE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ
APARIÇÕES EM ANGÜERA – BAHIA – BRASIL
MENSAGENS EXORTATIVAS E ENIGMÁTICAS, TRANSMITIDAS DURANTE OS ANOS 2001 A 2010
(Organizado por www.mariamaedaigreja.net)
Mensagem nº 2.254 – 30/08/2003: Queridos filhos, não temais. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso
lado. Tranqüilizai-vos e acreditai firmemente no Poder de Deus. Se depositardes toda a vossa confiança
n’Ele sereis vitoriosos. Peço-vos que sejais mansos e humildes de coração para poderdes experimentar a
presença de Deus em vossas vidas. Voltai a rezar, pois a oração vos fortalecerá e vos aproximará de
Deus. Tende confiança, fé e esperança. Nada está perdido. A humanidade trilha pelas veredas da
autodestruição, mas se abrirdes vossos corações a Deus sereis salvos. Dizei a todos que tenho pressa e
que este é o tempo da graça. Avante.
Mensagem nº 2.255 – 02/09/2003: Queridos filhos, acolhei alegremente os Meus apelos e esforçai-vos
para serdes santos. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para oferecer-vos a graça da conversão. Rezai. A
força da oração transformará os corações endurecidos e adormecidos no pecado. Entregai ao
Senhor vossas vidas e Ele cuidará de vós. Sois importantes para a realização dos Meus planos e não
podeis viver afastados da graça de Deus. Sede corajosos. Dizei ao mundo de hoje que Deus é verdade e
que somente n’Ele está a verdadeira libertação dos homens. Não recueis. Eis o tempo da graça que o
Senhor vos oferece. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.256 – 04/09/2003: Queridos filhos, confiai em Minha especial proteção e Eu vos
conduzirei à vitória. Tende confiança, fé e esperança. Meu Filho Jesus está convosco. Rezai. Quando
sentirdes o peso das provações não desanimeis. Não há vitória sem cruz. Não vos preocupeis.
Tende ilimitada confiança na providência Divina e tudo acabará bem para vós. Coragem. Eu sou a vossa
Mãe e caminho convosco.
Mensagem nº 2.257 – 06/09/2003: Queridos filhos, enchei-vos de coragem e assumi o vosso verdadeiro
papel de cristãos. Eu sou a vossa Mãe e desejo ardentemente a vossa conversão, mas a vossa
conversão somente será possível se vos arrependerdes. Não vos esqueçais: o arrependimento é o
primeiro passo a ser dado na estrada da santidade. Afastai-vos definitivamente de todo pecado e
sabei valorizar a vida na graça. Se vos abrirdes ao Meu chamado sereis capazes de contribuir para o
triunfo do Meu Imaculado Coração. Não temais. Confiai em Jesus e Ele realizará por meio de vós grandes
coisas. Avante.
Mensagem nº 2.258 – 09/09/2003: Queridos filhos, o Senhor vos ama e vos espera. Respondei
alegremente o vosso sim ao Seu chamado e recebereis imensas graças. Continuai firmes no caminho
que vos apontei. Rezai muito, pois sem oração não sereis capazes de compreender e viver os Meus
apelos. Não vos preocupeis. Confiai plenamente no Senhor e sereis vitoriosos. Eu sou a vossa Mãe e sei
das vossas necessidades. Buscai Jesus e sereis novos homens e novas mulheres. Deixai que o
Senhor vos transforme e vos conduza à santidade. Ele está de braços abertos à vossa espera. Não
recueis.
Mensagem nº 2.259 – 11/09/2003: Queridos filhos, rezar. Quando estais afastados da oração não sois
capazes de compreender os desígnios de Deus. Viveis no tempo da grande batalha espiritual e não
podeis viver no pecado. Sede do Senhor. Renunciai ao pecado e vivei na alegria da graça de Deus.
Nestes tempos intensificai vossas orações em favor dos Meus apelos. Não temais. Eu sou a vossa Mãe
e estou à frente desta grande batalha. Quem permanecer fiel aos Meus apelos não experimentará a
derrota. Coragem. Não cruzeis os braços.
Mensagem nº 2.260 – 13/09/2003: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos é necessário.
Não percais a vossa esperança. Os projetos que aqui iniciei são do Senhor e jamais serão
destruídos. Os corações que acolhem alegremente os Meus apelos jamais serão confundidos. Rezai. Se
os homens rezassem e se reconciliassem com Deus, bem depressa a humanidade seria curada
espiritualmente. Dizei a todos que não venho do céu por brincadeira. Deus tem pressa. Não fiqueis de
braços cruzados. Confiai plenamente na Bondade infinita do Meu Jesus e tudo acabará bem para vós.
Mensagem nº 2.261 – 16/09/2003: Queridos filhos, coragem. Eu sou a vossa Mãe e caminho convosco.
Quando sentirdes o peso das vossas dificuldades chamai por Mim e Eu vos conduzirei por caminho
seguro. Peço-vos que tenhais confiança, fé e esperança. A humanidade vive momentos difíceis, mas esta
situação mudará quando os homens se abrirem ao Deus da Salvação e da Paz. Rezai. Quando estais
afastados da oração vos tornais o alvo do demônio. Estais atentos. Sois do Senhor e somente a Ele
deveis seguir e servir. Não cruzeis os braços. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 2.262 – 18/09/2003: Queridos filhos, não temais. A vossa vitória está no Senhor. Ele é a
vossa esperança e sem Ele nada podeis fazer. Rezai. A oração vos fará sentir a vitória do Senhor em
vossas vidas. Eu estou ao vosso lado para encorajar-vos e dizer que vós não estais sozinhos.
Confiai plenamente na Bondade do Senhor e esperai n’Ele com alegria.
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Mensagem nº 2.263 – 20/09/2003: 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 vivais santamente fazendo o bem a todos e amando
como Meu Jesus vos ensinou. Reconciliai-vos com Deus e fugi do pecado. Não vos deixeis
contaminar pelo veneno mortal do demônio. Buscai Jesus. Quem encontra Jesus, encontra a Salvação.
Os que vivem longe de Deus são como navegador errante sem destino e sem saber aonde chegar. Eu
vim do céu para apontar-vos o Caminho. Segui-Me com fidelidade. Vivei os Meus apelos e sereis salvos.
Avante com coragem e alegria.
Mensagem nº 2.264 – 23/09/2003: Queridos filhos, sede corajosos e vivei os Meus apelos. Eu vim do
Céu para chamar-vos à conversão e espero o vosso sim sincero e corajoso. Não quero forçar-vos, mas o
que digo deve ser levado a sério. Eu conheço cada uma das vossas necessidades e pedirei ao Meu
Jesus por vós. Não cruzeis os braços. Rezai. Na oração descobrireis a vontade do Senhor para vossas
vidas. Avante sem medo. Deus está convosco embora não O vejais.
Mensagem nº 2.266 – 27/09/2003: Queridos filhos, fico feliz por estardes aqui. Deus vos abençoe e vos
faça crescer no Seu amor. Eu sou a vossa Mãe e venho do Céu para convidar-vos ao arrependimento
sincero de todos os vossos pecados. Sois importantes para a realização dos Meus planos e não podeis
cruzar os braços. Sabei que tudo aquilo que fizerdes em Meu favor não ficará sem recompensa.
Continuai firmes no caminho que vos apontei. Eu preciso muito de vós. Tende coragem, fé e esperança.
Não recueis ante as dificuldades do vosso dia a dia. Eu estou convosco. Confiai em Minha especial
proteção e jamais sereis confundidos.
Mensagem nº 2.267 – 29/09/2003: Queridos filhos, sou a Rainha da Paz e venho do Céu para abençoarvos e dizer-vos que sois amados um por um pelo Pai, no Filho por meio do Espírito Santo. Convido-vos a
assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristãos e a levardes os Meus apelos ao mundo. Quero dizer-vos
que a humanidade perdeu a paz porque os homens se afastaram do Criador. Voltai-vos Àquele que vê
o oculto e vos conhece pelo nome. Rezai. Somente rezando sereis capazes de compreender a Minha
presença no meio de vós. Agradeço-vos por viverdes os Meus apelos e asseguro-vos que no Céu tereis
grande recompensa. Coragem. Não recueis. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós e por vossas
necessidades.
Mensagem nº 2.268 – 30/09/2003: Queridos filhos, enchei-vos do amor de Deus, pois somente assim
podeis amar o vosso próximo. Não permitais que o ódio crie raízes em vossos corações. Sois do Amor,
por isso amai sempre e fazei o bem a todos. Deus está de braços abertos à vossa espera. Não fiqueis
estacionados no pecado. Vivei alegremente o Evangelho do Meu Jesus e testemunhai em toda parte que
o amor é mais forte que a morte e mais poderoso que o pecado. Não fiqueis afastados da oração. A
humanidade precisa de paz, mas o homem só poderá encontrar a paz quando se abrir à oração. Avante
com coragem.
Mensagem nº 2.269 – 04/10/2003: Queridos filhos, enfrentai com coragem as vossas dificuldades. Sabei
que Meu Jesus está muito perto de vós. Quando sentirdes o peso da cruz, chamai por Jesus e Ele será o
vosso consolo. Ele é o vosso grande amigo e jamais vos deixará sozinhos. Procurai cultivar bons
sentimentos e sede mansos e humildes de coração. Rezai. A oração é o recurso que vos ofereço para
estes tempos difíceis. Eu sou a vossa Mãe e conheço vossas necessidades. Tende coragem, fé e
esperança. Eu estou convosco. Não desanimeis. Aconteça o que acontecer permanecei firmes na vossa
fé. Eu pedirei ao Meu Jesus por cada um de vós.
Mensagem nº 2.270 – 07/10/2003: Queridos filhos, convido-vos a acolherdes os Meus apelos, pois
somente assim podeis contribuir para o Triunfo do Meu Imaculado Coração. Intensificai vossas orações
em favor da paz do mundo que vive ameaçado pela falta de paz. Eu sou a Rainha da paz e vim do céu
para oferecer-vos a graça da paz. Não cruzeis os braços. Dai testemunho da vossa fé e sede em toda
parte semelhante ao Meu Filho Jesus. Não percais a vossa esperança. Se rezardes e viverdes o
Evangelho do Meu Jesus a humanidade voltará a ter paz. Coragem. Não recueis.
Mensagem nº 2.271 – 10/10/2003: Queridos filhos, sou a Mãe de Deus Filho e vim do céu enviada por
Deus para chamar-vos à conversão e à santidade. Quero dizer-vos que Deus é verdade e que Ele vos
ama muito. Se chegásseis a imaginar o quanto sois amados, choraríeis de alegria. Sede corajosos e não
fiqueis estacionados no pecado. Eis o tempo da vossa decisão: a quem quereis servir? Não vos
esqueçais que a verdadeira felicidade está no Senhor. Os homens perderam a paz e se afastaram de
Deus porque em vossos dias a criatura é mais valorizada que o próprio Criador. Abri vossos corações ao
chamado do Senhor. Não recueis. Acolhei os Meus apelos para serdes grandes aos Olhos de Deus.
Rezai. A oração vos aproximará cada vez mais do Senhor. Avante sem medo.
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Mensagem nº 2.273 – 14/10/2003: Queridos filhos, quero dizer-vos que o Senhor está ao vosso lado e
que a nada deveis temer. Na alegria ou na dor louvai sempre Meu Filho Jesus, pois Ele vos ama e vos
conhece pelo nome. Nos momentos mais difíceis para vós não desanimeis; chamai por Jesus e sereis
vitoriosos. Peço-vos que entregueis a Mim a vossa própria existência. Eu quero conduzir-vos Àquele
que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Não vos afasteis da oração. Quando estais afastados da
oração vos tornais o alvo do demônio. Tende cuidado. Sois do Senhor e as coisas do mundo não são
para vós. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.274 – 16/10/2003: Queridos filhos, peço-vos hoje orações pelo Papa e pela Igreja do
Meu Filho Jesus. Rezai também pelo futuro da Igreja. Não permitais que a chama da fé e da
esperança se apague dentro de vós. Confiai em Jesus. Ele é o vosso único Caminho, Verdade e Vida.
Acreditai firmemente em Seu Amor para serdes capazes de compreender os desígnios de Deus. A
humanidade contaminou-se como pecado e os Meus pobres filhos caminham como cegos a guiar outros
cegos. Estais atentos. Amai a verdade e sede defensores da verdadeira doutrina do Meu Filho Jesus. Não
temais. Eu estou perto de vós. Não desanimeis.
Mensagem nº 2.275 – 18/10/2003: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e desejo ver-vos felizes já aqui
na terra e mais tarde Comigo no Céu. Peço-vos que não percais a vossa esperança, pois Eu vim do Céu
para socorrer-vos. Sabei que vossos nomes já estão gravados em Meu Imaculado Coração e a nada
deveis temer. Eu conheço vossas necessidades e pedirei ao Meu Jesus por vós. Rezai apenas. Vossas
orações e sacrifícios contribuirão para a vitória definitiva do Meu Imaculado Coração. A
humanidade distanciou-se de Deus e vós que estais a escutar-Me não podeis cruzar os braços. Eis o
tempo oportuno para o vossa sincero e corajoso testemunho. Se fizerdes o que vos peço recebereis
grande recompensa. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.277 – 22/10/2003: Queridos filhos, peço-vos que vos esforceis para viverdes os Meus
apelos, pois Eu quero conduzir-vos a um continuo desejo de Deus. Dizei a todos que não venho do céu
por brincadeira. Viveis no tempo das grandes confusões espirituais e é chegado o momento de vos
decidirdes. Não vivais no pecado. Abraçai a graça do Senhor para serdes salvos. A humanidade vive
pior que nos tempos do dilúvio e os Meus pobres filhos vivem distantes de Deus e caminham para um
grande abismo. Eu sou a vossa Mãe e desejo o vosso retorno. Sede corajosos. O Senhor espera o vosso
sim à Sua graça. Rezai. Se rezardes e vos reconciliardes com Deus a humanidade será curada
espiritualmente. Não desanimeis. Eu estou sempre ao vosso lado. Encorajai-vos e assumi o vosso
verdadeiro papel de cristãos. Neste momento faço cair sobre vós uma chuva extraordinária de graças.
Avante com alegria.
Mensagem nº 2.278 – 25/10/2003: Queridos filhos, confiai em Jesus que é o vosso bem absoluto e sabe
o que vos é necessário. Sois o povo eleito e amado pelo Senhor e Ele espera de vós grandes coisas. Não
cruzeis os braços. Sabei valorizar os dons recebidos e colocai-vos nas mãos de Deus com inteira
confiança. Rezai muito. A oração é a certeza da vossa vitória. Quando estais afastados da oração
correis o risco de serdes enganados pelo demônio. Sois de Deus e somente a Ele deveis servir. Sede
corajosos. Eu sou a vossa Mãe e caminho convosco. Aconteça o que acontecer não percais a vossa
confiança. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante ao encontro de Jesus. Ele vos ama e vos espera de
braços abertos.
Mensagem nº 2.279 – 28/10/2003: Queridos filhos, Jesus está perto de vós. Abri vossos corações e
acolhei alegremente Sua presença em vossas vidas. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Confiai
em Minha especial proteção e sereis vitoriosos. Rezai. Somente rezando sereis capazes de
compreender o que vos digo. Tende coragem, fé e esperança. Quem está com o Senhor jamais será
derrotado.
Mensagem nº 2.280 – 31/10/2003: Queridos filhos, Coragem. Deus esta convosco. Aconteça o que
acontecer não percais a vossa esperança. Permanecei firmes na oração para suportardes o peso das
vossas provações. Eu sou a vossa Mãe e preciso de vós. Ajudai-Me. Não fiqueis de braços cruzados. O
que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Sede dóceis ao Meu chamado e sereis grandes na fé.
Não desanimeis. Quem está ao Meu lado jamais será confundido.
Mensagem nº 2.281 – 01/11/2003: Queridos filhos, convido-vos à conversão sincera e ao
arrependimento de todos os vossos pecados. Eu venho do céu para oferecer-vos o Meu amor e para
conduzir-vos ao Meu Jesus. Peço-vos que tenhais força e coragem. Não recueis ante vossas
dificuldades e provações. Nos momentos mais difíceis para vós chamai por Jesus. Ele é o vosso
grande amigo e somente n’Ele está a vossa vitória. Rezai muito e jamais sereis derrotados. Tende
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confiança e não fiqueis de braços cruzados. Eu preciso muito de vós. O que tendes a fazer não deixeis
para o amanhã.
Mensagem nº 2.283 – 06/11/2003: Queridos filhos, peço-vos que não percais a vossa esperança. Deus
não está distante de vós. Como Pai Misericordioso Ele está atento às vossas necessidades e deseja
ajudar-vos. Confiai plenamente na Bondade do Senhor. Sois o Seu povo eleito e amado com um amor
sem limites. Continuai a percorrer o caminho que vos indiquei ao longo destes anos e sereis capazes de
compreender os desígnios de Deus para vós. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.284 – 08/11/2003: Queridos filhos, Eu vos amo. Peço-vos que sejais dóceis ao Meu
chamado, pois desejo levar-vos a um alto cume de santidade. Convido-vos também a abrirdes vossos
corações ao amor do Senhor para serdes capazes de amar e perdoar o vosso próximo. Amai sem
interesse. Amai por amor. Deus é amor e somente Ele basta em vossas vidas. A humanidade
distanciou-se do Criador porque os homens não se amam mais. Eis o tempo oportuno para vos
aproximardes do Senhor. Sabei que Ele vos ama e vos espera de braços abertos. Coragem. Avante na
oração.
Mensagem nº 2.285 – 10/11/2003: Queridos filhos, andai nos caminhos do Senhor e buscai em Sua
palavra orientação segura para vossa caminhada na fé. Sabei que a estrada da santidade é cheia de
obstáculos, mas sede corajosos, pois Deus está ao vosso lado. Quem toma a decisão de servir ao
Senhor, muitas vezes é rejeitado até mesmo pelos seus. Eis aí o momento do vosso testemunho de
fé. Não recueis ante as provações e perseguições. Abraçai com alegria a vossa cruz e no final sereis
recompensados pelo Senhor. Rezai sempre para compreenderdes os Meus apelos e assumirdes a vossa
verdadeira missão.
Mensagem nº 2.286 – 11/11/2003: Queridos filhos, abri vossos corações a Cristo e deixai que Ele oriente
vossa caminhada espiritual. Rezai para serdes fortes nas tentações do vosso dia a dia. Meu Senhor vos
espera com imenso amor de Pai. Ele conhece vossas fraquezas e deseja perdoar-vos Arrependei-vos
com sinceridade, pois sem arrependimento não há verdadeira conversão. Sede irmãos uns dos
outros e sereis transformados em novos homens e novas mulheres. Eu sou a vossa Mãe e quero ajudarvos. Escutai-Me com atenção e vivei alegremente as Minhas mensagens.
Mensagem nº 2.288 – 18/11/2003: Queridos filhos, convido-vos a viverdes voltados para o Paraíso para
o qual unicamente fostes criados. Não vos esqueçais: vós estais no mundo, mais não sois do
mundo. Sois o povo eleito do Senhor e Ele vos ama. Acolhei suas palavras para serdes transformados.
Não vos afasteis da oração. Sem oração não haverá verdadeira conversão. Sede corajosos. Sabei
enfrentar os obstáculos do vosso dia a dia. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Avante sem
medo.
Mensagem nº 2.290 – 22/11/2003: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu a terra para
chamar-vos à santidade e para dizer-vos que sois amados um por um pelo Pai, no Filho por meio do
Espírito Santo. Peço-vos que vos afasteis do pecado e que em toda parte procureis testemunhar o amor
de Jesus. Sabei que Cristo é a vossa esperança. Quando tudo parecer perdido chamai por Ele e Ele
virá a vós para socorrer-vos. Viveis no tempo das grandes confusões espirituais e é chegado o
momento do vosso retorno. Sede corajosos. Rezai. A oração é o recurso que vos ofereço para estes
tempos difíceis. Não temais. Eu estou ao vosso lado.
Mensagem nº 2.291 – 25/11/2003: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para conduzirvos ao Meu Filho Jesus que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Peço-vos que continueis a rezar, pois a
oração sincera e perfeita vos levará a um alto cume de santidade. Meu Filho Jesus espera de vós
grandes coisas. Não desanimeis. Não fiqueis de braços cruzados. Quando sentirdes o peso da cruz, não
vos afasteis de Jesus. Ele é a vossa força e a certeza da vossa vitória. Sabei todos vós que o amanhã
será melhor. Tende confiança, fé e esperança. Quem está com o Senhor jamais sentirá o peso da
derrota. Avante com alegria.
Mensagem nº 2.292 – 28/11/2003: Queridos filhos, permanecei firmes no caminho que vos apontei.
Desejo levar-vos ao Meu Filho Jesus que vos ama e vos conhece pelo nome. Sabei que este é o tempo
oportuno para vossa conversão. Não fiqueis de braços cruzados. Deus vos espera de braços abertos.
Fugi do pecado. Reconciliai-vos com Deus e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos.
Mensagem nº 2.293 – 29/11/2003: Queridos filhos, confiai plenamente no poder de Deus e caminhai ao
Seu encontro. Sabei que o Senhor está ao vosso lado e abre os braços para acolher-vos com alegria.
Aconteça o que acontecer acreditai sempre que Ele é Pai providente e jamais vos deixará sozinhos.
Alegrai-vos no Senhor e entregai-vos com inteira confiança. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para
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ajudar-vos. Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Eu conheço as vossas
necessidades e pedirei ao Meu Jesus por vós. Rezai. Sem oração a vida cristã perde seu valor e
eficácia. Não desanimeis. Se abrirdes vossos corações ao Senhor Ele abençoará vossas vidas e sereis
grandes na fé. Coragem. Quem caminha com o Senhor jamais será derrotado. Avante com alegria.
Mensagem nº 2.295 – 02/12/2003: Queridos filhos, Eu vim do céu para dizer-vos que este é o tempo da
graça e que vós não podeis viver afastados do Senhor. Tende confiança. Não desanimeis. O Senhor sabe
o que vos é necessário e deseja oferecer-vos Sua graça. Abri vossos corações com alegria Àquele que é
o vosso único e verdadeiro Salvador. Eu estou ao vosso lado. Coragem. Nos momentos mais difíceis para
vos chamai por Mim. Eu quero conduzir-vos à perfeição. Escutai-Me. Não quero obrigar-vos, pois tendes
liberdade. Não cruzeis os braços. Quando Deus fala quer ser atendido. Sede mansos e humildes de
coração para poderdes aceitar os Meus apelos.
Mensagem nº 2.296 – 06/12/2003: Queridos filhos, apressai o vosso retorno ao Senhor que vos ama e
vos espera de braços abertos. Desejo a vossa conversão o mais rápido possível. O que tendes a fazer
não deixeis para o amanhã. Deus espera o vosso sim ao Seu chamado. Não fiques estacionados no
pecado. Sois do Senhor e bem sabeis o quanto sois preciosos aos Seus olhos. Rezai. A humanidade
perdeu a paz e se afastou de Deus porque os homens se distanciaram da oração. Não desperdiceis o
vosso precioso tempo com coisas mundanas. Dedicai-vos ao Senhor. Escutai Sua voz para serdes
transformados e levados à santidade. Eu sou a vossa Mãe e pedirei ao Meu Jesus por vós. Coragem.
Nada está perdido. Deus está convosco.
Mensagem nº 2.297 – 08/12/2003: Queridos filhos, Sou a Imaculada Conceição. Peço-vos que vivais
afastados do pecado para serdes capazes de aceitar a graça da verdadeira conversão. A humanidade
tornou-se pobre espiritualmente porque a criatura é mais valorizada que o próprio Criador. Muitos dos
Meus pobres filhos vivem escravizados pelo demônio e não são capazes de viver os Meus apelos.
Muitos vivem cegos espiritualmente e caminham para um grande abismo. Eu sou a vossa Mãe e venho
do céu para resgatar-vos e conduzir-vos ao Meu Jesus. Sede dóceis. Não quero forçar-vos, pois tendes
liberdade. Desejo apenas mostrar-vos o caminho. Segui-Me e sereis felizes já aqui na terra e mais tarde
Comigo no céu. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.298 – 09/12/2003: Queridos filhos, acreditai firmemente no poder de Deus e esperai
n’Ele com inteira confiança. Não desanimeis ante vossas dificuldades. O Senhor está convosco embora
não o vejais. Rezai. Somente por meio da oração podeis compreender o que vos digo. Eu vim do céu
para convidar-vos à conversão. Acolhei os Meus apelos e sereis transformados. Abri vossos corações e
vereis novos céus e novas terras. Coragem. Eu pedirei ao Meu Filho Jesus por cada um de vós. Não
recueis.
Mensagem nº 2.299 – 13/12/2003: Queridos filhos, enchei-vos do amor de Deus, pois o amor é mais
forte que a morte e mais poderoso que o pecado. Não permitais que as vossas dúvidas e incertezas
vos afastem de Jesus. Sabei que sois amados um por um pelo Pai, no filho por meio do Espírito Santo.
Convido-vos a vos decidirdes conscientemente por Deus e a serdes em tudo semelhantes ao Meu Filho
Jesus. Rezai. Quando estais afastados da oração vos tornais o alvo do demônio. Afastai-vos do pecado e
voltai-vos Àquele que vos ama e vos conhece pelo nome. Não vos esqueçais: Deus vê o oculto. Tende
cuidado, pois sois preciosos para o Senhor. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.300 – 16/12/2003: Queridos filhos, convido-vos a assumirdes o vosso verdadeiro papel
de cristãos e a acolherdes a graça santificante do Senhor. Peço-vos que estejais preparados
espiritualmente para o Natal. Neste tempo forte de conversão buscai em Jesus as respostas às vossas
interrogações. Ele vem a vós e deseja transformar-vos e fazer-vos grandes na fé. Não permitais que as
coisas materiais afastem de vós o verdadeiro sentido do Natal. Rezai. Somente por meio da oração
podeis experimentar a presença de Jesus em vossos corações. Não desanimeis. Eu conheço
vossas necessidades e estou ao vosso lado para socorrer-vos. Coragem. O amanhã será melhor.
Mensagem nº 2.301 – 19/12/2003: Queridos filhos, peço-vos que sejais construtores de justiça e paz.
Sou a Rainha da paz e desejo oferecer-vos a graça da paz. Nestes dias rezai pela paz do mundo e pela
conversão dos pecadores. Não percais a vossa esperança. Deus está ao vosso lado para animar-vos e
fazer-vos homens e mulheres de fé. Sede corajosos. Amai e defendei a verdade. Não permitais que nada
ou ninguém vos afaste do amor do Senhor. Avante com alegria.
Mensagem nº 2.302 – 20/12/2003: Queridos filhos, rezai pedindo os dons do Espírito Santo, pois quem
tem o Espírito Santo tem tudo. Peço-vos que não fiqueis estacionados no pecado, mas esforçai-vos para
viverdes na graça do Senhor. Os talentos que o Senhor vos concedeu não podem ser enterrados.
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Esforçai-vos e deixai-vos guiar pelo Senhor. Se vos abrirdes a Ele sereis ricos de Sua presença.
Encorajai-vos e dai o melhor de vós na missão que vos confiei. Eu preciso de vós. Abri vossos corações
ao Meu chamado, pois somente assim podeis contribuir para o triunfo do Meu Imaculado Coração. Não
temais. Eu caminho ao vosso lado.
Mensagem nº 2.303 – 23/12/2003: Queridos filhos, amai. O amor vos aproximará de Deus e vos fará
crescer espiritualmente. A humanidade distanciou-se de Deus porque os homens se afastaram do
verdadeiro amor. Voltai-vos ao Senhor pelo amor, pois Ele é o vosso bem maior e deseja enriquecer-vos
com Sua presença. Se tiverdes amor em vossos corações sereis capazes de sentir a minha presença no
meio de vós. Não permitais que o ódio ocupe espaço em vossas vidas. Sois de Deus. Sois do amor.
Coragem. O Senhor está convosco.
Mensagem nº 2.304 – 25/12/2003: Queridos filhos, convido-vos a acolherdes Jesus na manjedoura
de vossos corações para encontrardes a verdadeira paz e uma vida nova. Meu Jesus deseja enchervos de amor e de paz. Abri vossos corações. Sede mansos e humildes de coração e contribuireis para a
transformação da humanidade. Deus quer falar-vos. Escutai com amorosidade o que Ele diz e o mundo
voltará a ter paz. Rezai. A oração vos fortalecerá e vos fará sentir a vitória de Deus. Coragem. Não
recueis. Acreditai no poder de Deus e não vos afasteis de Jesus. Ele é a certeza da vossa vitória e o
único Caminho para a vossa salvação. Avante com alegria.
Mensagem nº 2.305 – 27/12/2003: Queridos filhos, não tenhais dúvidas do Poder de Deus. Deus tudo
pode e quem confia n’Ele tudo alcança. Viveis no tempo pior que do dilúvio. Os meus pobres filhos
vivem afastados do Senhor e não sabem para onde ir. Eu vim do céu para apontar-vos o caminho. Tende
confiança e entregai a Jesus a vossa própria existência. Ele é o porto seguro da vossa fé. Sem Sua graça
nada podeis fazer. Rezai. Se vos abrirdes à oração sereis vencedores. Não permitais que o demônio vos
engane. Sede de Deus. Dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada e o mundo voltará a ter paz.
Não temais. Eu pedirei ao Senhor por vós. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.306 – 30/12/2003: Queridos filhos, convido-vos nesta noite a vos entregardes
inteiramente ao Senhor, pois Ele deseja conduzir-vos à graça da perfeição. Deixai-vos guiar por Ele e
sereis capazes de experimentar Sua presença em vossos corações. Não vos aflijais. Conheço vossas
necessidades e quero ajudar-vos. Tende coragem, fé e esperança. Sabei que vossos nomes já estão
gravados em Meu Imaculado Coração e a nada deveis temer. Eu cuido de vós. Abri vossos corações a
Mim. Não vos preocupeis. Eu sou a vossa Mãe e estou atenta às vossas necessidades. Desejo que
continueis firmes na oração. A oração é o recurso seguro para estes tempos difíceis. Avante com alegria.
Mensagem nº 2.309 – 06/01/2004: Queridos filhos, Deus enviou-Me até vós para chamar-vos a viverdes
na Sua graça e no Seu amor. Procurai cultivar bons sentimentos e deixai que o Senhor oriente vossas
vidas. Sede irmãos de todos e amai, mesmo quando não sois amados. A humanidade tornou-se
pobre espiritualmente porque os homens se distanciaram do verdadeiro amor. Sabei todos vós que sem
amor não haverá verdadeira conversão e a humanidade não encontrará a paz. Rezai. Quando estais em
oração o Senhor está convosco. Coragem. Não desanimeis. O que tendes a fazer não deixeis para o
amanhã. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para abençoar-vos e oferecer-vos o Meu amor.
Mensagem nº 2.312 – 13/01/2004: Queridos filhos, sois do Senhor e jamais podeis viver afastados da
Sua graça. Não desanimeis ante vossos problemas. Acreditai firmemente no Poder de Deus e sereis
vitoriosos em todas as situações. Alegrai-vos. Eu estarei ao vosso lado para ajudar-vos. Rezai. A
oração é o recurso que vos ofereço para estes tempos difíceis. Não vos atemorizeis. Quem confia no
Senhor jamais será confundido. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.313 – 14/01/2004: Queridos filhos, fostes criados por Deus para a felicidade. Sabei todos
vós que o pecado distanciou os Meus pobres filhos do caminho da graça, mas Eu vim do céu para
resgatar-vos e conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Abri vossos corações ao Senhor. Se vos entregardes a
Ele com inteira confiança vereis novos céus e novas terras. A humanidade caminha pelas veredas da
autodestruição e os Meus pobres filhos estão como cegos a guiar outros cegos. Abri vossos corações à
Luz de Deus e sereis conduzidos ao vosso único e verdadeiro Salvador. Não desanimeis. Não temais.
Mensagem nº 2.314 – 17/01/2004: Queridos filhos, abri vossos corações ao Meu chamado, pois desejo
transformar-vos. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para dizer-vos que estes são os Meus tempos.
Estais atentos. Não vos afasteis do caminho que vos tenho indicado. A humanidade vive fortes tensões e
os Meus pobres filhos não sabem para onde ir. Eu vim para mostrar-vos o caminho. Acreditai firmemente
na bondade do Senhor e esperai n’Ele com alegria. Abraçai a graça que estais recebendo por meio
das Minhas Mensagens. Dai testemunho com a vossa própria vida e os outros serão atraídos para o
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coração do Meu Filho Jesus. Não desanimeis. Eu conheço cada um de vós e sei o que precisais. Confiai.
Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Coragem. O amanhã será melhor.
Mensagem nº 2.316 – 23/01/2004: Queridos filhos, convido-vos a assumirdes uma vida de santidade
para serdes capazes de testemunhar a Minha presença no meio de vós. A estrada da santidade é longa
e os que querem segui-la devem suportar os espinhos. Grandes são as provações que encontrareis,
mas confiai no Senhor e na Minha maternal proteção. Sede forte e firme na fé. Rezai. A vossa força está
no Senhor. Buscai-O sempre pela oração sincera e perfeita. Não desanimeis. Depois da cruz virá a
vitória. Avante sem medo.
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 2.318 – 27/01/2004: Queridos filhos, coragem. Não desanimeis quando sentirdes o peso
da cruz. Quem toma a decisão de seguir e servir ao Meu Filho Jesus carrega pesada cruz, mas
jamais sofrerá derrota. Alegrai-vos, pois Deus está ao vosso lado. Como já disse, a estrada da
santidade é cheia de obstáculos. Sede mansos e humildes de coração e vereis que o amanhã será
melhor. Rezai. Na oração tereis forças para os momentos de grandes dificuldades. Avante.
Mensagem nº 2.320 – 31/01/2004: Queridos filhos, peço-vos que façais o bem a todos e que ameis o
vosso próximo como Meu Filho Jesus vos amou e vos ensinou. A humanidade caminha para um grande
abismo e é chegado o momento de vos arrependerdes e mudardes de vida. Amai sempre porque o amor
vos aproximará cada vez mais do Senhor e da Sua graça. O amor é mais forte que a morte e mais
poderoso que o pecado. Encorajai-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Não desanimeis.
Eu estou convosco embora não Me vejais. Não temais. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante com
coragem.
Mensagem nº 2.322 – 06/02/2004: Queridos filhos, coragem. Não desanimeis ante vossas
dificuldades. Depositai vossa confiança no Senhor e esperai n’Ele que é o vosso bem absoluto e sabe o
que vos é necessário. Sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por causa dos vossos sofrimentos. Rezai. Sem
oração não podeis compreender os desígnios de Deus. Sede dóceis e sereis novos homens e novas
mulheres. Enchei-vos do amor de Deus para serdes capazes de suportar o peso das provações. Eu sou a
vossa Mãe e estou ao vosso lado. Não recueis.
Mensagem nº 2.323 – 07/02/2004: Queridos filhos, abri vossos corações ao Senhor para serdes
capazes de viver Seus Mandamentos. Sabei que o Senhor deseja o vosso retorno à Sua graça o mais
depressa possível. Não fiqueis estacionados no pecado. Arrependei-vos e voltai-vos Àquele que é o
vosso único Caminho, Verdade e Vida. Não desanimeis. Confiai no Senhor. Ele está muito perto de vós.
Avante com alegria porque vossos nomes já estão gravados em Meu Imaculado Coração.
Mensagem nº 2.324 – 10/02/2004: Queridos filhos, confiai no Senhor. Deus governa os corações e
sabe agir no momento certo. Não temais. Como já disse, os projetos que aqui iniciei são do Senhor.
Rezai muito e compreendereis o que vos digo. Aceitai alegremente a vossa cruz. Não podeis chegar à
vitória sem passar pela cruz. Coragem. Eu estou convosco.
Mensagem nº 2.326 – 14/02/2004: Queridos filhos, abri vossos corações ao Deus da salvação e da paz.
A humanidade afastou-se do Criador e por isso a terra está cheia de maldades. O ódio se apoderou do
coração dos homens e estes caminham como cegos a guiar outros cegos. Eu sou a vossa Mãe e
vim do céu para orientar-vos e dizer-vos que ainda há chance e todos podem ser salvos. Arrependei-vos
dos vossos pecados e voltai-vos Àquele que é o vosso grande Amigo e sabe o que vos é necessário.
Rezai. Se não rezardes não podeis suportar o peso das provações que já estão a caminho. Não recueis.
Avante com alegria.
Mensagem nº 2.327 – 17/02/2004: Queridos filhos, Sou a vossa Mãe e venho do céu para dizer-vos que
este é o momento oportuno para vos converterdes e assumirdes o vosso compromisso de verdadeiros
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filhos de Deus. Não vivais afastados. Deus tem pressa. Se viverdes em pecado mortal e chegardes ao
fim da vida neste estado não podeis experimentar as maravilhas que o Senhor reservou para os
justos. Convertei-vos. Rezai e dai a vossa colaboração para o triunfo do Meu Imaculado Coração. Não
temais. Deus está convosco.
Mensagem nº 2.328 – 19/02/2004: Queridos filhos, peço-vos que vivais santamente e que em toda parte
procureis testemunhar o amor do Senhor. Sabei que o Senhor espera muito de vós. Abri vossos
corações e sede corajosos para poderdes contribuir para a vitória definitiva do Meu Imaculado Coração.
Não recueis. Não fiqueis afastados da oração. A vossa força está no Senhor. Buscai-O sempre por meio
da oração sincera e perfeita e sereis transformados.
Mensagem nº 2.329 – 21/02/2004: Queridos filhos, enchei-vos de coragem, pois Sou a Mãe da graça
e da Misericórdia. Vós sois amados um por um pelo Pai, no Filho por meio do Espírito Santo. Não
temais. Depositai toda a vossa esperança no Senhor e Ele cuidará de vós. Conheço vossas dificuldades e
pedirei ao Meu Jesus por vós. Eu sou a vossa Mãe e estou convosco. Não permitais que vossas dúvidas
e incertezas vos afastem do caminho que tracei para vós. Rezai. Quando vos abrirdes ao Senhor por
meio da oração, descobrireis a grande reserva de bondade que está dentro de vós. Sede mansos e
humildes de coração e vereis novos céus e novas terras. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.331 – 25/02/2004: Queridos filhos, intensificai vossas orações e sacrifícios em favor da
paz do mundo e da conversão dos pecadores. Voltai-vos ao Senhor que vos ama e vos espera com
imenso amor de Pai. Neste tempo forte de conversão não vos esqueçais que somente Jesus é a vossa
única esperança. Somente n’Ele encontrareis a vossa verdadeira libertação. Acolhei em vossos
corações a palavra do Meu Jesus e deixai que Ele transforme vossas vidas. Sois importantes para o
Senhor e Ele conta convosco. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.332 – 28/02/2004: Queridos filhos, não desanimeis ante vossas dificuldades. Confiai
plenamente no poder de Deus e aceitai a vossa cruz com alegria. Eu estou ao vosso lado para abençoarvos e proteger-vos. Eu vim do céu para apontar-vos o caminho da salvação. Dai o melhor de vós na
missão que vos foi confiada e vivei alegremente o Evangelho de Jesus. A humanidade vive fortes
tensões e caminha para um grande abismo. Rezai muito. Deus tem pressa e já não podeis viver no
pecado. Reconciliai-vos com Deus e sereis grandes na fé. Sede corajosos e esforçai-vos para que os
Meus pobres filhos afastados encontrem a verdade. Tudo que fizerdes em Meu favor o Senhor vos
recompensará generosamente. Avante com alegria. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós.
Mensagem nº 2.333 – 02/03/2004: Queridos filhos, convido-vos a viverdes voltados para o Senhor,
pois somente assim podeis sentir sua presença em vossas vidas. Vós sois importantes para a
realização dos Meus planos e é chegado o momento de vos abrirdes com sinceridade ao Meu chamado.
Desejo a vossa conversão o mais rápido possível. A humanidade precisa de paz, mas a paz só podeis
encontrar se vos entregardes a Deus. Sabei que a paz deve ser uma conquista pessoal de cada um de
vós. Sede construtores de justiça e paz onde quer que estejais. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos é
necessário. Sede corajosos. Não recueis. Continuai firmes no caminho que vos indiqueis e sereis
vitoriosos. Quem caminha com o Senhor jamais experimentará o peso da derrota. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.334 – 05/03/2004: Queridos filhos, confiai plenamente no Senhor e entregai a Ele a
vossa própria existência. Peço-vos que sejais fortes nas tentações. Não permitais que o demônio vos
afaste do Senhor. Sois importantes para Mim e Eu desejo o vosso bem espiritual. Sou a vossa Mãe e
estou ao vosso lado. Vivei com alegria os Meus apelos e sereis capazes de contribuir para a vitória do
Senhor com o Triunfo do Meu Imaculado Coração. Não desanimeis. Não recueis.
Mensagem nº 2.335 – 06/03/2004: Queridos filhos, caminhai ao encontro do Meu Filho Jesus que está de
braços abertos à vossa espera. Conheço vossas dificuldades e quero dizer-vos que o amanhã será
melhor. Peço-vos que continueis a rezar. Somente pela força da oração sereis capazes de viver os Meus
apelos. Não fiqueis de braços cruzados. Eis o tempo do vosso retorno ao Deus da Salvação e da Paz.
A humanidade distanciou-se do Criador e os Meus pobres filhos estão como cegos a guiar outros cegos.
Voltai-vos depressa. Nada ou ninguém está perdido, mas peço-vos que vos afasteis do pecado. Amai
sempre. O amor é mais forte que a morte e mais poderoso que o pecado.
Mensagem nº 2.336 – 09/03/2004: Queridos filhos, convido-vos a acolherdes os Meus apelos e a serdes
em tudo semelhantes ao Meu Jesus. Amai sempre porque o amor sobrenatural é a maior defesa
contra todo e qualquer mal. Vim do céu para oferecer-vos a graça do Meu Jesus. Sabei que o Senhor
deseja curar-vos e fazer-vos homens e mulheres de fé. Não vos afasteis do caminho que vos apontei.
Voltai-vos Àquele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Não desanimeis. Confiai plenamente na
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bondade do Senhor sereis vitoriosos. Não temais. Conscientizai-vos que antes e acima de tudo é preciso
confiança. Se confiardes no Senhor, já sois vitoriosos. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.337 – 12/03/2004: Queridos filhos, deixai-vos conduzir docilmente pelas mãos do Senhor
e que em vosso falar possais proclamar as maravilhas de Deus em favor dos homens e mulheres de boa
vontade. Permanecei firmes na fé. A humanidade continua trilhando para um grande abismo e é chegado
o momento do grande retorno. Dizei aos Meus pobres filhos que o tempo é curto e já não há mais
tempo a perder. Rezai muito. Eu vos amo e estou ao vosso lado.
Mensagem nº 2.338 – 13/03/2004: Queridos filhos, enchei-vos da graça e do amor de Deus para que
possais resistir às tentações do demônio. Sede forte e não permitais que vossas fraquezas vos afastem
do verdadeiro amor de Deus. Sois importantes para o Senhor e Ele espera muito de vós. Eu sou a vossa
Mãe e sei o que vos espera. Peço-vos que não vos afasteis da oração, pois sem oração não podeis
suportar o peso das provações que já estão a caminho. Não recueis. Deus está convosco. Aconteça o
que acontecer permanecei firmes na vossa fé.
Mensagem nº 2.339 – 14/03/2004: Queridos filhos, fico feliz por estardes aqui. Venho do céu para trazervos a Minha mensagem de paz e para dizer-vos que Deus tem pressa. Peço-vos que vos afasteis do
pecado e que busqueis a Misericórdia do Senhor que vos ama e está de braços abertos à vossa espera.
Fugi do pecado, pois sois o povo eleito do Senhor e somente a Ele deveis servir. Rezai. Quando estais
afastados da oração correis o risco de serdes enganados pelo demônio. Estais atentos. Viveis
agora os momentos mais dolorosos para a humanidade. Eu sou a vossa Mãe e desejo socorrer-vos. Abri
vossos corações e abraçai a graça santificante que o Senhor vos oferece. Encorajai-vos e dizei o vosso
sim ao chamado do Senhor. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Avante sem
medo.
Mensagem nº 2.340 – 16/03/2004: Queridos filhos, confiai no Senhor que é Pai providente e jamais
abandona Seus filhos. Ele governa os corações e sabe o que vos é necessário. Não desanimeis. Dai o
melhor de vós na missão que vos foi confiada e em toda parte testemunhai que sois de Cristo. Peço-vos
que continueis a rezar. A oração vos fará sentir o amor do Pai por vós. Eu sou a vossa Mãe e desejo a
vossa conversão o mais rápido possível. Não recueis.
Mensagem nº 2.341 – 20/03/2004: Queridos filhos, sabei que sois amados um por um pelo Pai, no Filho,
por meio do Espírito Santo. Peço-vos que mantenhais acesa a chama do amor quer está em vossos
corações, pois somente assim podeis compreender os desígnios de Deus para vossas vidas. Não vos
afasteis do caminho que vos tenho indicado, mas sede forte e firme na fé. Eu tenho nobres coisas a
realizar em vosso favor. Abri vossos corações e respondei corajosamente o vosso sim ao Meu
chamado. Rezai muito. Rezai onde e quando puder. Não vos esqueçais: Deus escuta o coração. Se vos
entregardes a Ele com alegria sereis salvos. Avante.
Mensagem nº 2.343 – 25/03/2004: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Venho do
céu para fazer-vos homens e mulheres de oração. Desejo que sejais ricos da presença do Meu Filho
Jesus e que em toda parte procureis testemunhar os Meus apelos. Sabei que estes são os tempos mais
difíceis para vós. Não vos afasteis da graça do Meu Filho Jesus. Dai o melhor de vós na missão que o
Senhor vos confiou e vereis novos céus e novas terras. Segui-Me pelo caminho da entrega e da
obediência. Não quero forçar-vos, mas aceitai amorosamente o que vos digo e sereis salvos. Rezai
sempre. A humanidade contaminou-se com o pecado e precisa ser curada pelo amor Misericordioso do
Meu Jesus. Reconciliai-vos com Deus. Convertei-vos, pois de vossa conversão dependem muitas coisas.
Não desanimeis. Eu pedirei ao meu Jesus por cada um de vós. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.344 – 27/03/2004: Queridos filhos, sede dóceis ao Meu chamado, pois desejo conduzirvos Àquele que é o vosso único Caminho, Verdade e Vida. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado
embora não Me vejais. Confiai plenamente no poder de Deus e voltai-vos a Ele que é o vosso bem
absoluto e vos conhece pelo nome. 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. Peço-vos que façais o bem a todos.
Afastai-vos do rancor e buscai a graça do Meu Filho Jesus para serdes salvos. Não temais.
Aconteça o que acontecer não percais a vossa esperança.
Mensagem nº 2.345 – 29/03/2004: Queridos filhos, escutai amorosamente o clamor do Senhor que vos
chama ao arrependimento. Não vos afasteis do caminho que vos tenho indicado. Permanecei firmes na
oração para serdes vitoriosos. A humanidade afastou-se da graça e os Meus pobres filhos caminham
como cegos a guiar outros cegos. Voltai-vos. Não vivais em pecado.
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Mensagem nº 2.346 – 30/03/2004: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e bem sabeis o quanto uma mãe
ama seus filhos. Chamo-vos a viverdes voltados para o Senhor e a aceitardes Sua Mensagem de
Salvação. Venho do céu para ajudar-vos. Tende confiança, fé e esperança. O amanhã será melhor. Não
temais. Quando sentirdes o peso da cruz, chamai por Jesus. Ele é o vosso grande amigo e sabe o que
vos é necessário. Peço-vos que intensifiqueis vossas orações. Quando estais em oração, estais
atraindo sobre vós as bênçãos do Senhor. Avante com alegria.
Mensagem nº 2.348 – 06/04/2004: Queridos filhos, Peço-vos que vivais santamente e que em toda parte
procureis testemunhar o amor do Meu Filho Jesus. Acolhei-O em vossos corações e sereis libertados de
todo mal. Rezai sempre, pois somente por meio da oração sincera e perfeita podeis abraçar a graça da
conversão. Eu sou a vossa Mãe e desejo a vossa felicidade já aqui na terra e mais tarde Comigo no
céu. Nestes dias aprofundai-vos na palavra de Deus. Ele deseja falar-vos. Abri vossos corações ao Seu
chamado. Não recueis. Não temais. Quem confia no Senhor jamais sentirá o peso da derrota.
Mensagem nº 2.349 – 09/04/2004: Queridos filhos, afastai-vos definitivamente dos vossos pecados e
acolhei a graça do Meu Filho Jesus, pois somente Ele é o vosso único e verdadeiro Salvador. A
humanidade tornou-se pobre espiritualmente e os Meus inocentes filhos caminham pelas veredas da
autodestruição. Peço-vos que façais orações em reparação aos pecados cometidos contra o
Coração do Meu Jesus e para que os homens abram seus corações à paz. Eu sou a vossa Mãe
dolorosa e sofro por causa dos vossos sofrimentos. Não permitais que o demônio vos escravize. Sois de
Deus e somente a Ele deveis servir com alegria. Arrependei-vos e assumi o papel de verdadeiros
cristãos.
Mensagem nº 2.350 – 10/04/2004: Queridos filhos, a vossa vitória está no Senhor. Confiai n’Ele e abri
vossos corações ao Seu chamado à santidade. Sois importantes para a realização dos Meus planos. Não
fiqueis de braços cruzados. Rezai. Somente por meio da oração compreendereis os desígnios de Deus
para vossas vidas. Tende confiança, fé e esperança. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos
confiou e vereis novos céus e novas terras. Eu vos amo e estou sempre perto de vós. Alegrai-vos. Não
vos afasteis do caminho que vos indiquei.
Mensagem nº 2.351 – 12/04/2004: Queridos filhos, vós estais propensos a pecar e sem refletir caminhais
para o abismo do pecado. Não vos esqueçais: vós sois do Senhor e deveis esforçar-vos para
merecer o céu. Vós fostes resgatados por Meu Filho Jesus e não podeis viver afastados do Seu amor
Misericordioso. Rezai sempre e compreendereis o desejo do Senhor. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu
para dizer-vos que ainda há chance e todos podem ser salvos. Não cruzeis os braços. Avante com
alegria. O amanhã será melhor.
Mensagem nº 2.352 – 13/04/2004: Queridos filhos, não desanimeis quando sentirdes o peso das
dificuldades. Eu sou a vossa Mãe e quero dizer-vos que não há vitória sem cruz. Tende confiança. Meu
Filho Jesus sabe o que vos é necessário e deseja ajudar-vos. Valorizai as coisas espirituais e vereis
que as coisas do mundo não são para vós. Vós estais no mundo, mas não sois do mundo.
Tranqüilizai-vos e esperai no Senhor com alegria. Peço-vos que não vos afasteis da oração. Todos os
dias dedicai um tempo especial à oração. Na oração estareis na presença de Deus e Ele quer escutar-vos
para encher-vos de sua graça e do seu amor. Coragem.
Mensagem nº 2.353 – 17/04/2004: Queridos filhos, buscai forças em Jesus para a vossa caminhada. A
estrada da santidade é cheia de obstáculos, mas Deus está convosco. Sede corajosos, pois não podeis
chegar a vitória sem passar pela cruz. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para encorajar-vos e dizervos que este é o tempo da graça. Não cruzeis os braços. O que tendes a fazer não deixeis para o
amanhã. Meu Jesus vos espera de braços abertos. Não fiqueis estacionados no pecado. Arrependei-vos
e voltai-vos Àquele que é o vosso Tudo e vos conhece pelo nome. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.354 – 20/04/2004: Queridos filhos, sede mansos e humildes de coração para poderdes
crescer na vida espiritual. Eu sou a vossa Mãe e estou perto de vós. Escutai-Me com atenção, pois desejo
conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Abri vossos corações ao Meu chamado e vereis novos céus e novas
terras. Rezai. Somente rezando encontrareis a paz. Eu vos amo e vos espero de braços abertos.
Mensagem nº 2.355 – 22/04/2004: Queridos filhos, sede fiéis a Jesus, pois somente assim sereis
capazes de compreender os projetos de Deus para vós. Não podeis alcançar a Salvação eterna
vivendo no pecado. Convido-vos, pois, a assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristãos e a viverdes
alegremente os Mandamentos do Senhor. Não quero obrigar-vos, mas esforçai-vos para serdes bons
diante do Senhor. Sede firmes na oração e o Senhor vos dará a graça de viverdes voltados para as
coisas do céu. Buscai Deus. Ele vos espera de braços abertos.
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Mensagem nº 2.357 – 27/04/2004: Queridos filhos, não temais. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para
chamar-vos à conversão e à santidade. Conheço vossos problemas e pedirei ao Meu Jesus por vós.
Tende confiança, fé e esperança. Quem está com o Senhor jamais será confundido. A força da oração
contribuirá para o vosso crescimento espiritual. Sede em tudo como Jesus. Vosso testemunho público e
corajoso contribuirá para a salvação de muitas almas. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.358 – 30/04/2004: Queridos filhos, buscai Jesus e encontrareis a vossa verdadeira
libertação. Meu Filho é a Verdade absoluta do Pai e sem Ele não podeis crescer espiritualmente. Peçovos que tenhais confiança ilimitada no poder de Deus. A humanidade vive escravizada pelo pecado é
chegado o momento da vossa grande decisão. Sede do Senhor, pois a vossa vitória está n’Ele. Coragem.
Mensagem nº 2.359 – 01/05/2004: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Peço-vos
que tenhais confiança em Minha Maternal proteção e que em toda parte procureis testemunhar os Meus
apelos. Sabei que este é o tempo oportuno para a vossa conversão. Não vivais longe do Senhor. O que
tendes a fazer não deixeis para o amanhã. A humanidade distanciou-se de Deus e os Meus pobres filhos
caminham para um grande abismo. Arrependei-vos sinceramente e voltai-vos ao Senhor que vos ama e
vos espera com imenso amor de Pai. Rezai. Somente por meio da oração sereis capazes de
compreender o que vos digo. Fico feliz por estardes aqui. Sede corajosos e entregai ao Senhor a
vossa própria existência. Não desanimeis. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.360 – 04/05/2004: Queridos filhos, acolhei alegremente o Evangelho do Meu Jesus e
buscai a verdade para serdes grandes na fé. A verdade do Senhor deve ser anunciada, vivida e
testemunhada. Sabei que o vosso testemunho sincero contribuirá para a salvação dos Meus pobres
filhos. Eu sou a vossa Mãe e desejo a vossa conversão. Não cruzeis os braços. Permanecei firmes na
oração e contribuireis para a vitória de Deus com o Triunfo do Meu Imaculado Coração. Não temais.
Segui-Me e Eu vos conduzirei Àquele que é o vosso único Caminho, Verdade e Vida.
Mensagem nº 2.362 – 08/05/2004: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Peço-vos que sejais
fiéis aos Meus apelos, pois Eu quero levar-vos a um alto cume de santidade. Escutai-Me com atenção e
vereis a paz reinar sobre a terra. Deus enviou-Me até vós para oferecer-vos a possibilidade de
conversão. Não recueis. Não vivais no pecado. Sois de Deus e somente a Ele deveis seguir e servir.
Mensagem nº 2.363 – 11/05/2004: Queridos filhos, coragem. Não desanimeis ante vossas
dificuldades. Deus está ao vosso lado. Confiai plenamente em Seu poder e sereis vitoriosos. Peço-vos
que façais o bem a todos e que vivais alegremente os Meus apelos. Eu vim do Céu para transformar-vos
e conduzir-vos ao Meu Jesus. Rezai. Eu pedirei ao Meu Filho Jesus por vós. Alegrai-vos, pois está
próxima a vossa libertação.
Mensagem nº 2.364 - 13.05.2004: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e venho do Céu para conduzirvos ao Meu Filho Jesus, pois somente Ele é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Desejo a vossa
conversão o mais rápido possível. A humanidade trilha pelas veredas da autodestruição e é chegado o
momento do vosso retorno. Não cruzeis os braços. Arrependei-vos sinceramente dos vossos pecados e
voltai-vos ao Senhor que vos ama e vos espera. Peço-vos que tenhais confiança no Senhor. Não
permitais que vossas dúvidas vos impeçam de sentir a presença do Meu Jesus em vossas vidas. Sede
dóceis. Não vos afasteis do caminho que vos apontei. Eu sou a Mãe que repete a mesma canção: voltaivos, voltai-vos, voltai-vos. Há tanto tempo estou convosco e ainda não compreendestes. Abri vossos
corações a Mim e sereis capazes de acolher os Meus apelos. Não quero obrigar-vos, mas o que digo
deve ser levado a sério. Neste momento faço cair sobre vós uma extraordinária chuva de graças.
Coragem. Eu levarei ao Meu Jesus vossas intenções. Alegrai-vos porque vossos nomes já estão inscritos
no Céu.
Mensagem nº 2.365 – 15/05/2004: Queridos filhos, não percais a vossa esperança. Deus conhece
vossas necessidades. Esperai n’Ele com alegria e sereis vitoriosos. Peço-vos que continueis a rezar.
Quando vos peço para rezar deveis entender que se trata de uma necessidade urgente. A humanidade
tornou-se cega espiritualmente e os Meus pobres filhos caminham para um grande abismo. Eu sou
a vossa Mãe e desejo ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no Céu. Não fiqueis de braços
cruzados. Convertei-vos depressa, pois de vossa conversão dependem muitas coisas. Não vos
atemorizeis. Quem está com o Senhor jamais experimentará o peso da derrota.
Mensagem nº 2.366 – 18/05/2004: Queridos filhos, voltai-vos a Jesus, pois Ele vos espera de braços
abertos. Ele é a luz do mundo e se acolherdes Seu Evangelho sereis transformados e vereis a paz reinar
no mundo. Peço-vos que sejais fiéis aos Meus apelos. Sabei que este é o tempo do vosso retorno.
Não cruzeis os braços. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Eu vos amo e desejo a vossa
conversão e a vossa salvação. Avante sem medo.
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Mensagem nº 2.367 – 20/05/2004: Queridos filhos, nos momentos mais difíceis para vós chamai por
Jesus. Sabei que n’Ele encontrareis força para a vossa caminhada. Quando sentirdes o peso da cruz,
confiai plenamente na presença do Meu Jesus em vossas vidas e sereis consolados. Rezai. A
humanidade necessita de orações para encontrar a paz. Eu sou a vossa Mãe e estou sempre ao vosso
lado. Dai o melhor de vós na missão que vos confiei, pois somente assim contribuireis para o triunfo do
Meu Imaculado Coração.
Mensagem nº 2.368 – 22/05/2004: Queridos filhos, andai nos caminhos do Senhor para serdes salvos.
Não permitais que o demônio vos engane. Amai a verdade e acolhei alegremente os Meus apelos. Meu
Filho é o Caminho seguro para vós. Sabei que Jesus deve estar sempre presente em vossas vidas,
pois sem Ele nada sois e nada podeis fazer. Rezai. Jamais podeis compreender o que vos digo se não
rezardes. Eu vos amo como sois e desejo ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu.
Afastai-vos do pecado e voltai-vos a Deus. Sede mansos e humildes de coração e contribuireis para o
triunfo do Meu Imaculado Coração.
Mensagem nº 2.369 – 25/05/2004: Queridos filhos, vós sois importantes para a realização dos Meus
planos. Peço-vos que vivais alegremente as Minhas mensagens e que em toda parte procureis imitar o
Meu Filho Jesus. A humanidade tornou-se pobre espiritualmente porque os homens se distanciaram da
graça do Senhor. Voltai-vos depressa. Não fiqueis estacionados no pecado. Deus tem pressa. O que
tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Rezai. A oração sincera e perfeita contribuirá para a
salvação de muitas almas. Não cruzeis os braços. Respondei ao chamado do Senhor para serdes
salvos. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Escutai-Me.
Mensagem nº 2.370 – 28/05/2004: Queridos filhos, sabei que a vossa vitória está no Senhor. Confiai
n’Ele e o amanhã será melhor. Deus é o vosso tudo e sem Ele nada podeis fazer. Rezai. Abri vossos
corações às inspirações do Senhor e sereis conduzidos por caminho seguro. Eu sou a vossa Mãe e
preciso de vós. Sede dócil ao Meu chamado, pois desejo transformar-vos e conduzir-vos Àquele que é o
vosso Caminho, Verdade e Vida.
Mensagem nº 2.371 – 29/05/2004: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Venho do céu para
dizer-vos que sois amados um por um pelo Pai, no Filho por meio do Espírito Santo. Sede corajosos. Não
desanimeis nunca. Quem está com o Senhor jamais sentirá o peso da derrota. Confiai plenamente no
poder de Deus e vereis novos céus e novas terras. Peço-vos que continueis a rezar. Somente pela
força da oração a humanidade encontrará a paz. Não recueis. Eu estou ao vosso lado.
Mensagem nº 2.372 – 01/06/2004: Queridos filhos, deixai que a graça do Senhor transforme vossas
vidas, pois somente assim podeis testemunhar o amor de Deus. Vós sois importantes para a realização
dos Meus planos. Esforçai-vos e dai a vossa contribuição para a vitória de Deus com o Triunfo do Meu
Imaculado Coração. A humanidade perdeu a paz porque os homens se afastaram do Criador. Viveis
no tempo das grandes tribulações. Rezai. A oração vos dará força e vos aproximará cada vez mais do
Senhor. Não desanimeis. Confiai plenamente no Senhor e sereis vitoriosos. Avante sem medo.
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 2.374 – 05/06/2004: Queridos filhos, vós estais em Meu Imaculado Coração e a nada
deveis temer. Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós, mas esforçai-vos para viverdes
sempre na graça e no amor de Deus. Eu sou a vossa Mãe e conheço vossas dificuldades. Não temais.
Confiai no amor Imaculado do Meu Coração e sereis conduzidos à vitória. Rezai sempre. A força da
oração contribuirá para o vosso progresso espiritual. Sabei que Deus espera muito de vós. Abri vossos
corações ao Seu chamado e Ele fará grandes coisas em vosso favor. Avante sem medo, pois vossos
nomes já estão inscritos no céu.
Mensagem nº 2.375 – 08/06/2004: Queridos filhos, não temais. Acreditai plenamente no Amor
Misericordioso de Jesus e esperai n’Ele com inteira confiança. Peço-vos que continueis a rezar. Somente
por meio da oração sereis vitoriosos. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos é necessário. Dai o melhor de
vós na missão que o Senhor vos confiou e vereis a paz reinar sobre a terra. Eis os tempos das grandes
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provações. Voltai-vos ao Deus da Salvação e da Paz. Ele vos espera com imenso amor de Pai. Avante
com coragem e alegria.
Mensagem nº 2.376 – 10/06/2004: Queridos filhos, peço-vos que façais o bem a todos e que em toda
parte procureis testemunhar o Amor de Deus. Enchei-vos de coragem, pois sou a Mãe da Graça e da
Misericórdia. Sabei que a humanidade perdeu a paz porque os homens se afastaram do verdadeiro
amor. Eis o tempo do vosso retorno. Não vivais em pecado. Voltai-vos ao vosso Deus que vos ama e vos
espera de braços abertos. Buscai força na oração para serdes capazes de suportar o peso das
provações. Não recueis. Avante.
Mensagem nº 2.377 – 12/06/2004: Queridos filhos, abri vossos corações ao Amor de Deus, pois o amor
sobrenatural é a maior defesa contra todo e qualquer mal. Convido-vos ao arrependimento sincero dos
vossos pecados, pois somente assim podeis contribuir para o Triunfo do Meu Imaculado Coração.
Permanecei firmes na oração. A oração é o sustentáculo para a vossa caminhada espiritual. Não
cruzeis os braços. Deus espera muito de vós. Confiai em Minha Maternal proteção e Eu vos conduzirei
Àquele que é o vosso Tudo e vos conhece pelo nome. Coragem. Eu estou convosco.
Mensagem nº 2.378 – 15/06/2004: Queridos filhos, fico feliz por estardes aqui. Sabei que Eu vos amo
imensamente e desejo ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Continuai firmes na
oração e contribuireis para a salvação de muitos filhos afastados. Eu venho do céu para abençoar-vos
e dizer-vos que estes são os Meus tempos. Não recueis. Eu preciso de vós para ajudar os Meus filhos
afastados. Se fizerdes o que vos peço sereis recompensados pelo Senhor. Coragem. Deus está
convosco.
Mensagem nº 2.380 – 19/06/2004: Queridos filhos, acreditai no Senhor para serdes vitoriosos. Deus é o
vosso bem absoluto e sabe o que vos é necessário. Esperai no Senhor com alegria e sereis
vitoriosos. Rezai. Somente por meio da oração podeis compreender os desígnios de Deus para vós.
Sabei que Eu vos amo e desejo a vossa conversão. Continuai a percorrer o caminho que vos tenho
indicado, pois desejo conduzir-vos ao Porto Seguro da Fé. Avante sem medo. Quem confia no Senhor
jamais experimentará a derrota.
Mensagem nº 2.381 – 22/06/2004: Queridos filhos, Jesus precisa do vosso testemunho público e
corajoso. Anunciai em toda parte o Evangelho de Jesus para que os Meus pobres filhos afastados
retornem à graça do Senhor. Sabei que tudo aquilo que fizerdes em favor dos Meus planos sereis
recompensados pelo Senhor. Não cruzeis os braços. Rezai muito e em toda parte manifestai a todos o
amor de Deus. Sois do Amor e não podeis viver no pecado. Coragem. Deus espera muito de vós.
Mensagem nº 2.383 – 26/06/2004: Queridos filhos, sede mansos e humildes de coração e deixai que
Jesus conduza vossas vidas. Sois importantes para o Senhor e somente a Ele deveis servir e seguir.
Sede homens e mulheres de constante oração, pois somente assim podeis contribuir para a conversão da
humanidade. Conheço vossas necessidades e desejo ajudar-vos. Não cruzeis os braços. Dizei a todos
que o tempo é curto e já não há mais tempo a perder. Voltai-vos depressa. Deus vos espera com imenso
amor de Pai.
Mensagem nº 2.385 – 30/06/2004: Queridos filhos, fostes chamados por Deus para serdes construtores
de justiça e paz. Sabei valorizar os talentos que o Senhor vos concedeu e trabalhai alegremente para o
crescimento do Reino de Deus. Não cruzeis os braços. Não vos esqueçais: a quem muito foi dado, muito
será cobrado. Rezai. Na oração encontrareis forças para a vossa caminhada de fé. Eu sou a vossa
Mãe e venho do céu para socorrer-vos. Abri vossos corações para receberdes as graças de Deus.
Coragem.
Mensagem nº 2.386 – 03/07/2004: Queridos filhos, peço-vos que sejais corajosos e que em toda
parte procureis testemunhar as maravilhas do Senhor. Não cruzeis os braços. Dai o melhor de vós na
missão que o Senhor vos confiou, pois somente assim podeis contribuir para a salvação dos Meus pobres
filhos afastados. Rezai muito. Somente rezando a humanidade encontrará a paz. Não desanimeis ante
vossas dificuldades. Confiai plenamente no poder de Deus e jamais sereis derrotados. Alegrai-vos, pois
vossos nomes já estão inscritos no céu.
Mensagem nº 2.387 – 06/07/2004: Queridos filhos, coragem. Vós não estais sozinhos. Eu sou a vossa
Mãe e venho do céu para dizer-vos que este é o tempo da graça. Não vivais em pecado. Voltai-vos ao
Senhor que vos ama e vos espera de braços abertos. Vós sois importantes para o Senhor. Mesmo com
vossos defeitos e com vossos pecados, não vos esqueçais que sois amados um por um pelo Pai, no Filho
por meio do Espírito Santo. Sede homens e mulheres de fé. Dedicai parte do vosso tempo à oração,
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pois somente assim podeis crescer espiritualmente. Na oração escutai a voz de Deus e sede fiéis as suas
palavras. Não desanimeis. Avante com alegria.
Mensagem nº 2.389 – 10/07/2004: Queridos filhos, desejo que façais o bem a todos, pois somente assim
podeis imitar Meu Filho Jesus. Peço-vos que sejais construtores de paz e amor. Amai sempre porque o
amor é mais forte que a morte e mais poderoso que o pecado. Sede fiéis aos Mandamentos do
Senhor. Em toda parte dai testemunho da vossa fé e esforçai-vos para serdes homens e mulheres de
oração. Eu sou a vossa Mãe e desejo o vosso retorno. Não cruzais os braços. O que tendes a fazer, não
deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 2.391 – 15/07/2004: Queridos filhos, coragem. Nada está perdido. Confiai plenamente no
poder de Deus e tudo será vitória em vossas vidas. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Peço-vos
que vivais alegremente os Meus apelos e que em tudo sejais como Jesus. Eu conheço vossas
necessidades e pedirei ao Meu Jesus por vós. Rezai. Somente por meio da oração podeis
compreender os desígnios de Deus para vós. Sede fiéis ao Evangelho do Meu Jesus e não temais. Quem
está com o Senhor a nada deve temer. Buscai Jesus para serdes felizes já aqui na terra e mais tarde
Comigo no Céu. Fico feliz por estardes aqui. Deus vos abençoe e vos cumule de Suas bênçãos e graças.
Avante sem medo. Eu caminho convosco.
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 2.393 – 20/07/2004: Queridos filhos, não temais. Deus é o vosso escudo e nenhum mal
virá contra vós. Confiai plenamente no poder de Deus e buscai, em Sua palavra, orientação segura para
a vossa caminhada na fé. Rezai. Sem oração a vida cristã perde seu valor e eficácia. Sede corajosos. Eu
sou a vossa Mãe e conheço vossas necessidades. Escutai-Me com atenção, pois desejo conduzir-vos
Aquele que é o vosso Tudo e vos conhece pelo nome.
Mensagem nº 2.394 – 23/07/2004: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração suplicando a paz do
mundo e a conversão dos pecadores. Viveis no tempo das grandes tribulações e é chegado o momento
de vos reconciliardes com Deus. Abri vossos corações e acolhei também as mensagens que já vos
transmiti. Eu desejo a vossa felicidade eterna. Não vivais em pecado. Não ofendais ao Senhor.
Mensagem nº 2.395 – 24/07/2004: Queridos filhos, testemunhai em toda parte que sois de Deus e sede
instrumentos de paz, justiça e amor. A humanidade precisa do vosso testemunho amoroso de fé. Dai o
melhor de vós na missão que vos foi confiada, pois somente assim podeis contribuir para o Triunfo do
Meu Imaculado Coração. Peço-vos que não vos afasteis da oração. Quando estais afastados da
oração, vos tornais o alvo do demônio. Coragem. Eu estou ao vosso lado.
Mensagem nº 2.396 – 27/07/2004: Queridos filhos, coragem. Vós sois do Senhor e Ele espera muito de
vós. Abri vossos corações à Sua graça e sereis transformados. Peço-vos que mantenhais acesa a chama
da fé em vossos corações, pois somente assim podeis testemunhar as Minhas mensagens. Preciso de
vós. Ajudai-Me. Se fizerdes o que vos peço sereis recompensados pelo Senhor. Não recueis. Rezai. Em
toda parte manifestai a todos o amor do Senhor. Ele vos ama e está sempre ao vosso lado.
Mensagem nº 2.397 – 29/07/2004: Queridos filhos, cuidai da vossa vida espiritual, pois sois importantes
para o Senhor e Ele deseja a vossa plena felicidade. Vós estais no mundo, mas não sois do mundo; sois
do Senhor. Sabei valorizar a vossa vida na graça e não permitais que o pecado vos distancie de Deus.
Permanecei firmes na oração. Quem reza cresce na graça de Deus. Quem não reza torna-se cego
espiritualmente. Tende cuidado. Eu sou a vossa Mãe e espero o vosso retorno ao Deus da Salvação e
da Paz.
Mensagem nº 2.398 – 31/07/2004: Queridos filhos, não temais. Meu Jesus está convosco. Sabei que
este é o tempo da graça e não podeis viver afastados do Senhor. Voltai-vos depressa, pois o Senhor vos
espera com imenso amor de Pai. Não desanimeis. Eu conheço todos os vossos problemas e vim do céu
para socorrer-vos. Alegrai-vos porque vossos nomes já estão gravados em Meu Imaculado Coração.
Rezai. A força da oração vos fará compreender os desígnios de Deus para vossas vidas. Tende
confiança, fé e esperança. O amanhã será melhor.
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Mensagem nº 2.399 – 03/08/2004: Queridos filhos, rezai antes de toda e qualquer ação. Sabei que
vossos projetos precisam das graças do Senhor. Rezai sempre para descobrirdes a vontade de Deus.
Confiai no Senhor, pois Ele é o vosso grande amigo e sabe o que precisais. Não temais. Eu sou a vossa
Mãe e venho do céu para ajudar-vos. Deixai que a vontade de Deus seja realizada em vossas vidas, pois
somente assim sereis vitoriosos. Avante com alegria.
Mensagem nº 2.400 – 06/08/2004: Queridos filhos, sede fortes nas tentações. Depositai vossa
confiança no Senhor e Ele será o vosso auxilio nos momentos difíceis. Peço-vos que continueis a
rezar. A oração vos dará força e vos conduzirá para o triunfo do Meu Imaculado Coração. Confiai
plenamente na bondade do Senhor e vereis a paz reinar sobre a terra. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.401 – 07/08/2004: Queridos filhos, coragem. Não desanimeis ante vossas dificuldades.
Deus está convosco e sabe o que vos é necessário. Peço-vos que continueis firmes na oração, pois a
oração é o recurso seguro para estes tempos difíceis. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para ajudarvos. Peço-vos também que façais o bem a todos e que em toda parte procureis testemunhar as
maravilhas de Deus. Sois importantes para o Senhor e sois amados um por um pelo Pai, no Filho, por
meio do Espírito Santo. Alegrai-vos. Quem está com o Senhor jamais sentirá o peso da derrota.
Mensagem nº 2.402 – 10/08/2004: Queridos filhos, depositai vossa confiança no Senhor e sereis
vitoriosos. Eu sou a vossa Mãe e desejo ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde comigo no céu.
Peço-vos que continueis a rezar. Somente pela força da oração podeis compreender o que vos digo.
Não desanimeis. Deus está ao vosso lado. Avante com coragem e alegria.
Mensagem nº 2.403 – 12/08/2004: Queridos filhos, estais atentos para não serdes enganados pelo
demônio. Peço-vos que vivais os Meus apelos, pois Eu desejo fortalecer-vos e fazer-vos grandes na fé.
Rezai. Somente por meio da oração encontrareis força para a vossa caminhada espiritual. Coragem. Não
desanimeis. Aconteça o que acontecer, não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Eu
pedirei ao Meu Jesus para que vos fortaleça e vos cumule de graças. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.404 – 14/08/2004: Queridos filhos, desejo a vossa conversão o mais rápido possível.
Venho do céu para dizer-vos que este é o tempo do vosso grande retorno. Não cruzeis os braços. Não
vivais em pecado. Deus tem pressa. Eu sou a vossa Mãe e espero muito de vós. Rezai. Somente por
meio da oração podeis encontrar a paz. Esforçai-vos e voltai-vos ao Deus da Salvação e da paz.
Coragem. Nada está perdido. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.405 – 17/08/2004: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e desejo o vosso crescimento
espiritual. Peço-vos que continueis a percorrer o caminho que vos indiquei, pois somente assim podeis
ser grandes na fé. Rezai. Assim como as plantas não podem crescer sem a chuva, vós não podeis
crescer sem oração. A oração é o vosso recurso contra os ataques do demônio. Não desanimeis. Eu
estou convosco. Aconteça o que acontecer, confiai sempre no amor Misericordioso de Jesus. Ele é
o vosso grande amigo e conhece vossas necessidades. Entregai-vos a Ele que vê o oculto e vos conhece
pelo nome. Avante com alegria.
Mensagem nº 2.406 – 20/08/2004: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração em favor da paz do
mundo e da conversão dos pecadores. Eu venho do céu para orientar-vos e peço-vos que sejais
dóceis ao Meu chamado. Peço-vos que vos afasteis do pecado, pois o pecado vos afasta de Deus e da
Sua graça. Arrependei-vos sinceramente dos vossos pecados e voltai-vos Àquele que é o vosso único e
verdadeiro salvador.
Mensagem nº 2.407 – 21/08/2004: Queridos filhos, peço-vos que vivais santamente e que em toda
parte procureis testemunhar o amor de Deus. A humanidade vive fortes tensões e é chegado o
momento de vos converterdes. Rezai. Somente rezando podeis encontrar a paz. Eu sou a vossa Mãe e
desejo o vosso bem espiritual. Sede corajosos Não desanimeis. Nos momentos mais difíceis para vós,
chamai por Jesus. Somente n’Ele está a vossa vitória. Confiai em Jesus e o amanhã será melhor.
Mensagem nº 2.408 – 22/08/2004: Queridos filhos, deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo e sereis
capazes de testemunhar com a vossa própria vida o Evangelho do Meu Filho Jesus. Não vos esqueçais:
quem tem o Espírito Santo tem tudo. Sede homens e mulheres de oração, pois somente assim podeis
contribuir para o triunfo do Meu Imaculado Coração. Eu preciso de vós. Abri vossos corações e abraçai a
graça do Senhor.
Mensagem nº 2.409 – 24/08/2004: Queridos filhos,confiai em Jesus. Ele é a luz do mundo e sem Sua
graça não podeis ser felizes. Abri as portas a Cristo. Ele deseja enriquecer-vos e fazer-vos grandes na
fé. Buscai alegremente o Senhor. Ele vos espera de braços abertos. Dai o melhor de vós e sereis

81

MENSAGENS DE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ
APARIÇÕES EM ANGÜERA – BAHIA – BRASIL
MENSAGENS EXORTATIVAS E ENIGMÁTICAS, TRANSMITIDAS DURANTE OS ANOS 2001 A 2010
(Organizado por www.mariamaedaigreja.net)
recompensados generosamente. Rezai. Na oração encontrareis força para a vossa caminhada espiritual.
Eu sou a vossa Mãe e estou convosco.
Mensagem nº 2.410 – 28/08/2004: Queridos filhos, não temais. Aconteça o que acontecer confiai na
bondade do Senhor. Sois importantes para a realização dos Meus planos e peço-vos que sejais homens e
mulheres de oração. A humanidade perdeu a paz porque os homens se afastaram do Criador. Voltai-vos
depressa. Deus vos espera de braços abertos. Coragem. Eu sou a vossa Mãe e pedirei ao Meu Jesus
por vós. Avante com alegria.
Mensagem nº 2.411 – 31/08/2004: Queridos filhos, aproximai-vos da Eucaristia e tereis força para a
vossa caminhada espiritual. Sabei que Jesus está muito perto de vós. Não vos sintais sozinhos. Meu
Filho é o vosso grande amigo e vos conhece pelo nome. Coragem. Deus precisa do vosso testemunho.
Deixai-vos conduzir pelo Senhor e sereis transformados. Peço-vos que não vos afasteis do caminho da
oração. Rezai sempre. Quando estais em oração, estais atraindo as benções do Senhor para vós. Avante
com alegria.
Mensagem nº 2.412 – 03/09/2004: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e desejo a vossa conversão.
Peço-vos que vos afasteis do pecado e peço-vos também que vivais para o Senhor que é o vosso bem
absoluto e sabe o que vos é necessário. Continuai a rezar. A oração é a vossa arma de defesa contra os
ataques de satanás. Avante com coragem e alegria.
Mensagem nº 2.413 – 04/09/2004: Queridos filhos, convido-vos a viverdes voltados para o Senhor,
pois somente n’Ele está a vossa verdadeira libertação. Não temais. Eu sou a vossa Mãe e venho do
céu para oferecer-vos o Meu amor. Tende confiança, fé e esperança. Quem está com o Senhor jamais
sentirá o peso da derrota. Eu conheço vossas necessidades e pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante sem
medo. O amanhã será melhor.
Mensagem nº 2.414 – 07/09/2004: Queridos filhos, vós sois do Senhor e Ele está ao vosso lado. Confiai
plenamente no amor Misericordioso de Jesus e tudo acabará bem para vós. Eu sou a vossa Mãe e venho
do céu para conduzir-vos à plenitude da verdade. Rezai. Quando vos peço para viverdes em oração
deveis entender que este é o tempo oportuno para crescerdes na vida espiritual. Sede fortes. Nos
momentos mais difíceis para vós chamai por Jesus. Somente n’Ele está a vossa vitória. Avante. Aconteça
o que acontecer permanecei firmes na vossa fé.
Mensagem nº 2.415 – 08/09/2004: Queridos filhos, dai graças ao Senhor pelas maravilhas que Ele
realiza em vosso favor. Com vossos exemplos e com vossas palavras manifestai a todos o amor de
Deus. A humanidade precisa do vosso sincero e corajoso testemunho. Eu sou a vossa Mãe e espero que
vivais alegremente os Meus apelos. Não quero forçar-vos, mas o que digo deve ser lavado a sério. Abri
vossos corações docilmente ao Meu chamado e sereis transformados. Rezai. Em vossas orações
sereis fortalecidos espiritualmente. Coragem. Não recueis.
Mensagem nº 2.416 – 11/09/2004: Queridos filhos, convido a vos abrirdes ao Amor do Senhor, pois o
amor é mais forte que a morte e mais poderoso que o pecado. Eu venho do céu para chamar-vos à
conversão. Não cruzeis os braços. Acolhei com alegria os Meus apelos e vereis a paz reinar sobre a terra.
Dizei a todos que Deus tem pressa. Não vivais em pecado. Arrependei-vos e voltai-vos Àquele que é o
vosso único Caminho, Verdade e Vida. Continuai a percorrer o caminho que vos apontei. Deus espera
muito de vós. Avante sem medo. Eu estou ao vosso lado.
Mensagem nº 2.417 – 14/09/2004: Queridos filhos, entregai-vos a Jesus e Ele cuidará de vós. Acalmai
vossos corações na paz do Meu Filho Jesus e deixai que Sua graça vos transforme. Peço-vos que
tenhais confiança. Eu sou a vossa Mãe e jamais vos deixarei sozinhos. Rezai. Somente rezando podeis
compreender os desígnios de Deus para vossas vidas. Coragem. Jesus é a certeza da vossa vitória.
Mensagem nº 2.418 – 17/09/2004: Queridos filhos, continuai a rezar. Somente por meio da oração
podeis experimentar a vitória. Confiai plenamente no Senhor e Ele vos cumulará de bênçãos e graças.
Não desanimeis ante vossas dificuldades. Eu estou ao vosso lado.
Mensagem nº 2.419 – 18/09/2004: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para oferecervos o Meu amor. Convido-vos a serdes em tudo semelhantes ao Meu Filho Jesus, pois somente assim
podeis crescer na vida espiritual. Desejo a vossa conversão o mais rápido possível. Não cruzeis os
braços. Eis os tempos das grandes tribulações que vos anunciei no passado. Rezai. Somente pela
força da oração sereis capazes de viver e testemunhar os Meus apelos. Avante. Vós não estais sozinhos.
Alegrai-vos porque vossos nomes já estão gravados em Meu Imaculado Coração. Coragem. Eu pedirei
ao Meu Jesus por cada um de vós.
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Mensagem nº 2.420 – 21/09/2004: Queridos filhos, permanecei firmes no caminho que vos apontei.
Desejo conduzir-vos à perfeição, pois somente assim podeis testemunhar as maravilhas do Senhor com a
vossa própria vida. Não desanimeis ante vossos problemas. Acreditai no amor do Senhor e sereis
grandes na fé. Eu sou vossa Mãe e venho do céu para encher-vos de coragem. Sabei que Deus espera
muito de vós. Cuidai da vossa vida espiritual e não vos afasteis da graça do Senhor. Avante.
Mensagem nº 2.421 – 23/09/2004: Queridos filhos, deixai-vos conduzir pelas mãos do Senhor para
poderdes crescer na fé. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para dizer-vos que este é o tempo oportuno
para o vosso retorno ao Deus da Salvação e da Paz. Não cruzeis os braços. Rezai sempre. Rezai muito.
Somente na oração encontrareis forças para a vossa caminhada rumo ao céu. Vós estais no mundo, mas
não sois do mundo. Sois do Senhor e somente a Ele deveis servir e seguir. Coragem. Avante com
alegria.
Mensagem nº 2.422 – 25/09/2004: Queridos filhos, Deus vos ama como sois e espera muito de vós.
Peço-vos que vivais santamente o Evangelho do Meu Filho Jesus e que em toda parte procureis
testemunhar que sois de Cristo. Não vos preocupeis demasiadamente com vossos problemas.
Confiai plenamente no senhor e Ele fará grandes coisas em vosso favor. Rezai. Não podeis compreender
os projetos de Deus se viverdes afastados da oração. A oração é a vossa fortaleza nos momentos de
tribulações. Coragem. Eu vos amo e estou ao vosso lado. Neste momento faço cair sobre vós uma
extraordinária chuva de graças. Avante com alegria.
Mensagem nº 2.423 – 28/09/2004: Queridos filhos, alegrai-vos Comigo porque vossos nomes já estão
inscritos no céu. Não percais a vossa esperança no amanhã. Deus é o vosso bem absoluto e está ao
vosso lado. Acolhei com alegria os Meus apelos, pois desejo transformar-vos e fazer-vos homens e
mulheres de oração. Eu sou incansável e chamo-vos mesmo quando estais afastados. Abri vossos
corações e a graça Misericordiosa do Senhor vos libertará. Avante com coragem.
Mensagem nº 2.424 – 29/09/2004: Queridos filhos, Eu sou a Rainha da paz e venho do céu para enchervos de alegria e paz. Sabei que este é o tempo da graça. O que tendes a fazer não deixeis para o
amanhã. Fico feliz por estardes aqui. Obrigada por terdes vindo. Agradeço por viverdes os Meus apelos e
asseguro-vos uma grande recompensa no céu. Eu preciso de vós. Não cruzeis os braços. Peço-vos que
mantenhais acesa a chama da vossa fé. Deus é o vosso bem absoluto e conhece cada um de vós pelo
nome. Não temais. Não recueis. Vós sois preciosos para a realização dos Meus planos. Coragem. Eu
estarei sempre convosco. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.425 – 02/10/2004: Queridos filhos, rezai muito para serdes fortes nas tentações. Eis os
tempos mais difíceis para vós. Peço-vos que tenhais ilimitada confiança no Senhor, pois somente
assim podeis experimentar a vitória. Vós não estais sozinhos. Aconteça o que acontecer, não recueis.
Deus vos espera. Na alegria ou na dor louvai sempre o Senhor e esperai n’Ele com alegria. Avante.
Mensagem nº 2.426 – 05/10/2004: Queridos filhos, Deus está convosco. Confiai plenamente em Sua
bondade e esperai n’Ele com inteira confiança. Sabei enfrentar com alegria vossos problemas e não
permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos é necessário.
Rezai. A oração contribuirá para o vosso crescimento espiritual. Não desanimeis.
Mensagem nº 2.427 – 08/10/2004: Queridos filhos, depositai vossa confiança no Senhor que é Pai
providente e está ao vosso lado. Sede corajosos e testemunhai em toda parte que sois do Senhor. Não
vos esqueçais: sois do Senhor e somente a Ele deveis servir e seguir. Rezai. Na oração sentireis a vitória
de Deus em vossas vidas. Não recueis. Eu sou a vossa Mãe e preciso de vós. Avante.
Mensagem nº 2.429 – 12/10/2004: Queridos filhos, abri vossos corações à sabedoria do Senhor e deixai
que Sua graça Misericordiosa transforme vossas vidas. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para
chamar-vos à conversão e ao arrependimento dos vossos pecados. Não vivais de braços cruzados. Deus
tem pressa e já não há mais tempo a perder. Sede homens e mulheres de oração, pois somente assim
podeis compreender os desígnios de Deus para vossas vidas. Sede fortes. Não permitais que o
demônio vos afaste do caminho da graça. Sois do Senhor e as coisas do mundo não são para vós.
Dobrai vossos joelhos em oração em favor da paz do mundo. A humanidade caminha para a grande
destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Não recueis. Eu estarei sempre
convosco. Confiai em Minha maternal proteção e nenhum mal virá contra vós. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.430 – 14/10/2004: Queridos filhos, sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por causa dos
vossos sofrimentos. Peço-vos que tenhais ilimitada confiança em Meu Filho Jesus, pois somente assim
sereis vitoriosos. Eu quero conduzir-vos ao caminho da conversão e da santidade. Escutai com
atenção o que vos digo e sereis grandes na fé. Rezai. Viveis agora os tempos das grandes confusões
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espirituais. Estais atentos. Quem está com o Senhor não sentirá o peso da derrota. Avante com coragem
e alegria.
Mensagem nº 2.432 – 19/10/2004: Queridos filhos, não desanimeis. Não percais a vossa esperança. O
Senhor está ao vosso lado e a nada deveis temer. Sabei que sois importantes para a realização dos Meus
planos. Peço-vos que tenhais coragem, pois Eu preciso do vosso testemunho publico e da vossa
disponibilidade em servir ao Senhor. Rezai. A força da oração contribuirá para o vosso progresso
espiritual. Alegrai-vos. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.433 – 22/10/2004: Queridos filhos, Eu vos amo e desejo ver-vos felizes já aqui na
Terra e mais tarde Comigo no céu. Peço-vos que sejais dóceis ao Meu chamado e que em toda parte
procureis testemunhar o amor de Deus. Conheço vossas necessidades e desejo ajudar-vos. Rezai. Na
oração descobrireis a grande reserva de amor e bondade que há dentro de vós. A humanidade vive
momentos de grandes tensões e é chegado o momento de vos converterdes e vos reconciliardes com
Deus. Não cruzeis os braços. Assumi o vosso papel de verdadeiros cristãos e o mundo encontrará a paz.
Dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada e vereis novos céus e novas terras. Não desanimeis.
Eu pedirei ao Meu Jesus que vos cumule de Suas bênçãos e graças. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.434 – 23/10/2004: Queridos filhos, dizei o vosso sim ao chamado do Senhor e sereis
recompensados generosamente. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para pedir-vos que mudeis de vida.
Afastai-vos definitivamente do pecado e abraçai a graça Misericordiosa do Meu Filho Jesus pois somente
assim sereis salvos. Não vos afasteis da oração. Sede corajosos e sabei enfrentar as vossas
dificuldades. Vós não estais sozinhos. Deus está sempre ao vosso lado. Entregai a Ele a vossa própria
existência e Ele fará grandes coisas em vosso favor. Não recueis. Eu preciso de vós. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.435 – 26/10/2004: Queridos filhos, intensificai vossas orações em favor da paz. A
humanidade trilha pelas veredas da autodestruição que os homens prepararam por suas próprias mãos e
é chegado o momento de vos reconciliardes com Deus. Não recueis. Permanecei firmes no caminho
que vos tenho indicado e sereis vitoriosos. Eu sou a vossa Mãe e sofro por causa dos Meus pobres
filhos afastados. Voltai-vos depressa. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Confiai no
Senhor. Ele é Pai providente e não abandona ninguém. Coragem. O amanhã será melhor.
Mensagem nº 2.436 – 28/10/2004: Queridos filhos, sede honestos em vossos atos para serdes
grandes aos olhos de Deus. Sois inteiramente do Senhor e não podeis viver afastados da Sua graça.
Voltai-vos depressa, pois o Senhor vos espera com imenso amor de Pai. A humanidade vive momentos
difíceis e é chegado o momento de vos abrirdes e acolherdes a Mensagem do Meu Filho Jesus para
serdes salvos. Rezai muito para suportardes o peso das provações. Eu sou a vossa Mãe e estou
convosco. Não desanimeis.
Mensagem nº 2.437 – 30/10/2004: Queridos filhos, sabei valorizar os talentos que o Senhor vos ofereceu
e colocai-vos a serviço de todos. Sabei que o Senhor espera muito de vós. Não fiqueis de braços
cruzados. A humanidade precisa do vosso testemunho público e corajoso. Não desanimeis. Eis
que chegaram os tempos por Mim preditos. Peço-vos que vivais alegremente os Meus apelos, pois
somente assim o mundo voltará a ter paz. Não fiqueis afastados da oração. Sem oração a vida cristã
perde seu valor e eficácia. Avante. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Coragem. Nada está
perdido.
Mensagem nº 2.438 – 01/11/2004: Queridos filhos, abri vossos corações à ação do Espírito Santo e
deixai que a graça de Deus transforme vossas vidas. Sede santos e testemunhai a todos que as
coisas do mundo não são para vós. A santidade é a vossa maior conquista. Não cruzeis os braços. Deus
quer transformar-vos e fazer-vos grandes na fé. Rezai. A oração é o recurso seguro para vossa
conversão. Não desanimeis. Eu estou ao vosso lado. Dizei não ao pecado e voltai-vos Àquele que é o
vosso único Caminho, Verdade e Vida. Coragem.
Mensagem nº 2.440 – 06/11/2004: Queridos filhos, não temais. Eu sou a vossa Mãe e caminho
convosco. Alegrai-vos porque vossos nomes já estão inscritos no céu. Peço-vos que façais o bem a
todos. A humanidade tornou-se pobre espiritualmente porque os Meus pobres filhos se distanciaram de
Deus e se tornaram escravos do pecado. Arrependei-vos e voltai-vos. Eu quero socorrer-vos. Abri
vossos corações ao Meu chamado e sereis salvos. Conheço vossos problemas e vim do céu para
ajudar-vos. Confiai plenamente no poder de Deus e sereis transformados. Rezai. A oração vos conduzirá
à vitória. Não recueis. Eu preciso muito de vós. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.441 – 09/11/2004: Queridos filhos, alegrai-vos. Eu estou convosco. Aconteça o que
acontecer confiai plenamente no Senhor e nenhum mal virá contra vós. Eu vim do céu para chamar-vos à
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conversão e a santidade. Acolhei com alegria os Meus apelos, pois somente assim podeis encontrar a
paz. Vós sois importantes para o Senhor e Ele conhece cada um de vós pelo nome. Esforçai-vos para
vos converterdes e deixai que a graça do Meu Senhor transforme vossas vidas. Continuai a rezar. A
vossa vitória está no Senhor. Escutai o que Ele diz e sereis salvos.
Mensagem nº 2.443 – 13/11/2004: Queridos filhos, coragem. Eu preciso muito de vós. Peço-vos que
continueis fortes no caminho que vos apontei, pois somente assim podeis contribuir para o Triunfo do
Meu Imaculado Coração. Levai os Meus apelos ao mundo. Através das Minhas mensagens Eu
desejo levar-vos a um ardente e contínuo desejo de Deus. Não desanimeis. Vós sois importantes
para a realização dos Meus planos. Abri vossos corações e dai o melhor de vós na missão que o Senhor
vos confiou. Eu sou a vossa Mãe e jamais vos deixarei sozinhos. Esforçai-vos para crescerdes na vida
espiritual. Deus vos chama e vos espera.
Mensagem nº 2.444 – 14/11/2004: Queridos filhos, rezai todos os dias em favor da paz do mundo, pois
viveis agora os momentos mais difíceis para a humanidade. Confiai em Minha Maternal proteção e seguiMe pelo caminho do bem e da santidade. Testemunhai com a vossa própria vida que sois inteiramente de
Cristo e que nada vos afastará do amor do Senhor. Eu sou a vossa Mãe e estou convosco em todos os
momentos. Quando sentirdes dificuldades no cumprimento da vossa missão, chamai por Mim. Não
vos esqueçais que Eu desejo o vosso crescimento espiritual e por isso venho do céu até vós para
orientar-vos. Convido-vos também a rezardes para que se realizem os Meus planos. Não desanimeis.
Avante com alegria.
Mensagem nº 2.445 – 16/11/2004: Queridos filhos, dizei não ao pecado e vivei voltados para o Senhor
que é o vosso bem absoluto e sabe o que vos é necessário. Conheço vossas dificuldades e venho do céu
para socorrer-vos. Não recueis. O Senhor é a certeza da vossa vitória. Coragem. Vivei com alegria as
Minhas mensagens e Eu vos conduzirei pelo caminho da santidade. Não temais. Rezai. Somente pela
força da oração podeis compreender os projetos de Deus. Avante.
Mensagem nº 2.447 – 23/11/2004: Queridos filhos, anunciai o Senhor, pois n’Ele está toda a plenitude da
graça e somente n’Ele encontrareis a vossa plena felicidade. Não permitais que as coisas do mundo vos
afastem do Senhor. Rezai muito para serdes capazes de compreender os planos de Deus. Sabei que
este é o momento oportuno para o vosso regresso ao Deus da Salvação e da Paz. Não recueis. Não
cruzeis os braços. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 2.448 – 26/11/2004: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e preciso muito de vós. Peçovos que mantenhais acesa a chama da fé dentro de vós, pois somente assim podeis contribuir para o
triunfo do Meu Imaculado Coração. Sois importantes para a realização dos Meus planos. Abri vossos
corações ao Meu chamado e segui-Me pelo caminho do bem e da santidade. Continuai a rezar. A
oração sincera e perfeita salvará a humanidade. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.449 – 27/11/2004: Queridos filhos, estais atentos. Escutai com amor os Meus apelos,
pois desejo orientar-vos e conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Sabei que estes são os Meus tempos. Agora,
mais do que nunca, é preciso viver voltados para o Senhor. Viveis no tempo pior que no tempo do dilúvio
e é chegado o momento de vos arrependerdes e vos reconciliardes com Deus. Conheço vossas
necessidades e pedirei ao Meu Jesus por vós. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para cuidar de cada
um de vós. Abri vossos corações e acolhei o Evangelho do Meu Jesus. Dizei não ao pecado e vivei na
graça do Meu Senhor. Peço-vos também que façais o bem a todos e que em toda parte procureis
testemunhar que sois unicamente de Cristo. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.450 – 30/11/2004: Queridos filhos, permanecei firmes no caminho que vos apontei. Não
desanimeis. Sabei que não há vitória sem cruz. Confiai plenamente no Senhor e Ele cuidará de vós. Sede
mansos e humildes de coração e recebereis a recompensa da salvação eterna. Meu Jesus conhece
cada um de vós e sabe a grande reserva de bondade que há em vossos corações. Buscai sempre
no Senhor a força necessária para a vossa caminhada espiritual. Avante na oração.
Mensagem nº 2.451 – 03/12/2004: Queridos filhos, sede corajosos e defendei a verdade. Viveis no
tempo das grandes confusões espirituais e é chegado o momento de vos aproximardes do Senhor. Não
cruzeis os braços. Rezai muito e vereis a paz reinar no mundo. Eu sou a vossa Mãe e venho do Céu para
ajudar-vos. Sede dóceis. Sede mansos e humildes de coração. Se vos converterdes podeis contribuir
para a salvação dos Meus pobres filhos afastados. Voltai-vos depressa. O Senhor vos ama e vos
espera.
Mensagem nº 2.452 – 04/12/2004: Queridos filhos, peço-vos que vivais alegremente o Evangelho do
Meu Jesus e que em tudo possais imitá-Lo. Sabei que preciso muito de vós para a plena realização
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dos Meus planos. Dai o melhor de vós na missão que vos confiei e sereis recompensados
generosamente pelo Senhor. Intensificai vossas orações em favor da conversão da humanidade. Sofro
por causa dos Meus pobres filhos afastados e venho do Céu para socorrer-vos. Não cruzeis os braços.
Eis o tempo da graça. Não vivais afastados do Senhor. Convertei-vos. O que tendes a fazer não deixeis
para o amanhã. Coragem. O amanhã será melhor se vos converterdes e vos abrirdes ao Deus da
Salvação e da Paz. Avante.
Mensagem nº 2.454 – 07/12/2004: Queridos filhos, buscai em Jesus a força necessária para a vossa
caminhada na fé. Sabei que somente em Jesus está a vossa vitória e que fora d’Ele jamais podeis ser
felizes. Não fiqueis de braços cruzados, mas esforçai-vos para serdes construtores de justiça e
paz. Não vos preocupeis com vossos problemas. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Confiai plenamente
em Minha maternal proteção e sereis vitoriosos. Não recueis. Deus está à vossa espera. Avante.
Mensagem nº 2.455 – 11/12/2004: Queridos filhos, o Senhor é o vosso Bem Absoluto e vos conhece pelo
nome. Sede mansos e humildes de coração, pois somente assim podeis crescer na fé. Não temais.
Confiai no poder de Deus e tudo será vitória para vós. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé e
que em toda parte procureis testemunhar que sois unicamente de Cristo. Não vos afasteis da oração. A
humanidade perdeu a paz porque os homens se distanciaram de Deus e da Sua graça. Voltai-vos hoje
mesmo Àquele que tem palavras de vida eterna. Eu sou a vossa Mãe e desejo conduzir-vos pelo
caminho da conversão. Abri vossos corações e acolhei com humildade os Meus apelos. Não quero
forçar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Alegrai-vos porque vossos nomes já estão em Meu
Imaculado Coração. Coragem. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante.
Mensagem nº 2.456 – 14/12/2004: Queridos filhos, abri vossos corações ao amor do Senhor. Sabei que
o amor sobrenatural é a maior defesa contra todo e qualquer mal. Arrependei-vos com sinceridade e
deixai que a graça do Meu Senhor vos transforme. Não cruzeis os braços. Confiai plenamente no poder
de Deus e sereis transformados. Encorajai-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Não
desanimeis ante vossos problemas. Deus é a solução para vós. Dai o melhor de vós e tudo será
motivo de grande alegria em vossas vidas. Rezai. Somente rezando podeis compreender os desígnios do
Senhor. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.457 – 16/12/2004: Queridos filhos, preparai-vos para a festa do Natal com orações e
obras de caridade. Acolhei Jesus em vossos corações, pois somente assim podeis acolher as dádivas de
Deus. Não vos preocupeis demasiadamente com as coisas materiais. Vivei alegremente a espiritualidade
da festa do Natal e sereis transformados em homens e mulheres de fé. Eu quero conduzir-vos ao Meu
Jesus. Não recueis. Ele vos ama e vos espera de braços abertos. Avante com coragem e alegria.
Mensagem nº 2.458 – 18/12/2004: Queridos filhos, abri vossos corações ao amor do Senhor para
serdes capazes de amar e perdoar o vosso próximo. Não vos esqueçais: o amor é mais forte que a
morte e mais poderoso que o pecado. Convido-vos também à oração de coração. A humanidade precisa
ser curada pelo amor Misericordioso do Meu Senhor e é chegado o momento de vos arrependerdes e
voltardes ao Deus da Salvação e da Paz. Sede corajosos e defensores da verdade. Não fiqueis de braços
cruzados. Deus tem pressa. Esforçai-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Coragem. O
amanhã será melhor. Confiai em Deus e tudo acabará bem para vós.
Mensagem nº 2.459 – 21/12/2004: Queridos filhos, vós sois o povo do Senhor e Ele vos ama. Acolhei
alegremente o Evangelho do Meu Jesus para serdes salvos e não permitais que as coisas do mundo vos
afastem de Deus. Peço-vos que intensifiqueis vossas orações, pois somente assim podeis encontrar a
paz. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para conduzir-vos Àquele que é o vosso único e verdadeiro
Salvador. Não temais. Vós não estais sozinhos. Confiai plenamente no poder de Deus e jamais
sentireis o peso da derrota. Rezai muito. Não vos afasteis da oração. Quando tudo parecer perdido o
Senhor virá ao vosso socorro com a graça da vitória. Avante.
Mensagem nº 2.461 – 25/12/2004: Queridos filhos, dai ao Senhor a vossa própria existência e deixai que
Ele cuide de vós. Sabei que Ele é Pai providente e nunca abandona seus filhos. Aconteça o que
acontecer não vos afasteis do caminho que vos apontei. Eu sou a vossa Mãe e desejo ver-vos felizes
já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Rezai. Assim como as plantas não crescem sem a chuva,
vós não podeis crescer espiritualmente sem oração. Sede corajosos. Em toda parte testemunhai que
Jesus é o vosso único e verdadeiro Salvador. Não desanimeis. Eu conheço vossos problemas e pedirei
ao Meu Jesus por vós. Ajudai-Me. Eu preciso de vós.
Mensagem nº 2.462 – 28/12/2004: Queridos filhos, sofro por causa dos vossos sofrimentos. Eu sou a
vossa Mãe e desejo que façais o bem a todos, pois somente assim podeis imitar Meu Filho Jesus. A
humanidade perdeu a paz porque os homens se afastaram do Criador. Peço-vos que volteis a Deus o
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mais rápido possível. Sabei que nada está perdido. Se vos converterdes o amanhã será melhor.
Nestes tempos difíceis intensificai vossas orações em favor da paz. Dobrai vossos joelhos em oração
diante da cruz e suplicai ao Senhor Sua Misericórdia para os homens. Não desanimeis. Não recueis. Eu
estou ao vosso lado. Coragem.
Mensagem nº 2.865 - 19/07/2007, em Angüera/BA: Queridos filhos, sede construtores de justiça e paz.
A humanidade precisa de paz, mas os homens não se esforçam em construí-la. Eu sou a Rainha da Paz
e vim do céu para chamar-vos à conversão e a santidade. Se os homens acolhessem os Meus apelos,
bem depressa a humanidade seria curada espiritualmente. Voltai-vos depressa. Ainda vereis horrores
sobre a terra. Meu Filho Jesus transformará a terra, mas a humanidade ainda carregará pesada
cruz. Os que rejeitam os Meus apelos hão de chorar e lamentar. Sofro por causa dos vossos
pecados. Sofro por causa daqueles filhos que se fecham a toda ação de Deus. Vim do céu para
apontar-vos o caminho. Vivei as Minhas mensagens. Eis a sabia decisão que deveis tomar para o vosso
bem espiritual. Avante.

ENIGMÁTICAS
Apresentação
As mensagens a seguir apresentam-se com possibilidade de ampla interpretação, ou,
ainda, pelo seu caráter impreciso (até o momento em que alguns dos fatos ali relacionados
ainda não ocorreram) carecem de um posicionamento definitivo sobre seu teor, razão pela qual
devem ser estudadas com critério, discernimento e à luz do Espírito Santo.
No intuito de uma melhor classificação, as apresentamos separadamente das demais,
resguardando-lhes o caráter que lhes é intrínseco (próprio), para que o leitor tire suas próprias
conclusões.
Todas as inclusões que estão abaixo de algumas das mensagens aqui apresentadas
deverão ser entendidas apenas como sugestões,
sugestões, não devendo ser consideradas como
interpretações exatas e definitivas.
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Mensagem nº 2.464 – 01/01/2005: Queridos filhos, uma grande multidão espera por um sinal; ouvese choro e grandes lamentações e uma mãe perde seu filho. Convido-vos hoje a acolherdes com
sinceridade os Meus apelos, pois somente assim podeis testemunhar a Minha presença no meio de vós.
Intensificai vossas orações nestes tempos difíceis para a humanidade. Confiai no Senhor. N’Ele está a
vossa esperança e vossa alegria. Não desanimeis. O Senhor não vos deixará sozinhos. Coragem.
(Esta mensagem pode oferecer a interpretação seguinte: a morte do Papa João Paulo II, ocorrida em
2005, comoveu o mundo inteiro, e a mãe seria a Nossa Senhora.)
Mensagem nº 2.478 – 03/02/2005: Queridos filhos, parecem gêmeas, mas não são. Aos olhos de
muitos, uma única, mas são duas. A idolatria reinou em seu passado e muitos inocentes tiveram
suas vidas ceifadas. O perigo está naquilo que a divide. Convido-vos a rezardes diante da Cruz pela
conversão dos pecadores e em reparação aos pecados cometidos contra o Meu Filho Jesus. O Anjo do
Senhor passará e Deus mostrará Seu braço forte. O mundo precisa de paz e é chegado o momento de
vos abrirdes ao Deus que salva e liberta. Avante.
Mensagem nº 2.480 – 07/02/2005: Queridos filhos, a mesa vazia e nela não haverá mais banquete. O
poço estará seco e a casa vazia. Deus se deixou encontrar, mas os homens O rejeitaram. O
arrependimento virá tarde para muitos. Eis o tempo oportuno para vos converterdes e vos
reconciliardes com Deus. Não recueis. Como já disse, o amanhã poderá ser tarde para muitos de vós. O
que tendes a fazer, fazei-o agora.
(Nossa suposição, para este texto, é tratar-se de uma alusão à supressão da Eucaristia. “Mesa vazia”
significaria mesa sem o alimento que, no contexto eclesiológico, seria o precioso Corpo de Cristo, a
Eucaristia. O “banquete” que deixaria de existir, seguindo a mesma linha de raciocínio, seria a santa
comunhão, que não mais ocorreria. O “poço” seco pode estar relacionado à figura da água como
elemento que mata a sede espiritual, sem o qual as pessoas andariam “sedentas” de ouvir a palavra de
Deus. Por fim, a “casa vazia” estaria relacionada à Casa de Deus, as Igrejas distribuídas pelo mundo, que
irão se encontrar sem fiéis. Também a mensagem explica, nas linhas seguintes, o motivo que levará
todas estas coisas a acontecer: é que Deus ali esteve presente, mas não foi procurado, antes foi
rejeitado, então virá a plena excassez de Deus. E, mesmo para aqueles que se arrependerem de não O
tê-lo procurado antes, será tarde demais.)
Mensagem nº 2.481 – 08/02/2005: Queridos filhos, os anjos cumpriram as ordens do Senhor e uma
taça foi derramada sobre a terra. A ciência buscará uma resposta, mas não encontrará. A
verdadeira sabedoria é a que vem de Deus. Dobrai vossos joelhos em oração. Buscai o Senhor e
sereis grandes aos Seus olhos. Coragem. Eu sou a vossa Mãe e estou convosco.
(Cremos, aqui, tratar-se da passagem bíblica contida no Apocalipse 16:2: “E foi o primeiro, e derramou a
sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que
adoravam a sua imagem.”)
Mensagem nº 2.482 - 12/02/2005: Queridos filhos, no passado muitos inocentes tiveram suas vidas
ceifadas por causa da ganância de muitos. Muitos filhos inocentes eram vendidos como simples
objetos e a saudade era grande dos seus. A ira de Deus virá. Seu nome originou-se de uma planta
vinda de muito distante. Deus é Misericordioso, mas também é justo. Arrependei-vos dos vossos
pecados. Voltai-vos depressa. Deus vos espera de braços abertos. A sua resposta virá. O sangue
derramado não foi esquecido. Rezai. Sem oração não podeis suportar as provações que hão de vir.
(O texto inicia falando de um acontecimento passado, que envolveu compra e venda de pessoas. E, após,
temos a indicação de que a ira de Deus ocorrerá em razão do fato anteriormente citado. Cremos tratar-se
do período de escravidão, onde esta relação de exploração humana, repleta de desrespeito e crueldade,
imperou, não só no Brasil mas também na Europa e na América do Norte. Vemos aí a relação de causa e
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conseqüência nos fatos citados. Como resultado da ação nefasta de subjugação do homem sobre o
homem, ter-se-á uma manifestação da natureza, que bem poderá ser uma nova doença, que levará
muitos à morte. Há, até mesmo, o indicativo do nome da doença que surgirá, e ele é derivado do nome de
uma planta vinda de muito distante. Deus não esqueceu o sangue derramado de muitos de seus amados
filhos.)
Mensagem nº 2.483 – 15/02/2005: Queridos filhos, Deus falou, mas os homens não acolheram Sua
mensagem. O mais doloroso acontecimento do século XV se repetirá. A humanidade caminha para
a autodestruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Rezai. Escutai com
amorosidade os Meus apelos e podeis crescer espiritualmente. Não recueis.
(Será que o doloroso acontecimento que irá se repetir seria algo semelhante à Reforma Protestante, que
dividiu a Igreja de Cristo?)
Mensagem nº 2.484 – 17/02/2005: Queridos filhos, um homem orgulhoso ordenou sua construção e
sua localização permitia visualizar a presença dos inimigos. Ninguém pode escapar da ira de Deus.
Os homens sabem como escapar uns dos outros, mas como fugir do Senhor? Nasceu da injustiça, mas
seu fim virá pela justiça. Deus é sempre o mesmo. Ele é Misericórdia e Justiça. Seus escolhidos são
sempre queridos aos Seus olhos. Peço-vos que não vos afasteis da oração. Rezai sempre. Quem viver
voltado para o Senhor na oração, será salvo.
Mensagem nº 2.486 – 22/02/2005: Queridos filhos, o que vos digo não é para causar-vos medo. Falo-vos
porque tenho o beneplácito do Meu Filho Jesus. O que não podeis compreender agora, compreendereis
mais tarde. O pássaro do rei não voará mais. O rei já não existe, nem muitos de seus súditos.
Dobrai vossos joelhos em oração e escutai com atenção os Meus apelos. Mudai de vida. Não deixeis para
o amanhã o que podeis fazer hoje. Eu sou a vossa Mãe e estou convosco. Na alegria ou na dor, louvai
sempre o nome do Senhor e não permitais que a chama da fé se apague. Coragem.
(O pássaro do rei poderia ser uma alusão ao avião do Papa, que deixará de ser visto nos ares em razão
da morte papal e de muitos outros clérigos, em razão da perseguição que virá.)
Mensagem nº 2.488 – 26/02/2005: Queridos filhos, nasceu em uma data importante e seu nome veio
daí. Ali foram preparadas as mais cruéis formas de morte. Deus chamou, mas os homens não
responderam. Deus é amor e quer o bem de seus filhos. A sua beleza que atrai não mais existirá.
Quando Deus fala quer ser ouvido. Não cruzeis os braços. Não fiqueis estacionados. Mudai de vida.
Arrependei-vos.
Mensagem nº 2.490 – 01/03/2005: Queridos filhos, seu ninho, um gigante temido por muitos. A maior
de um filho entre tantos filhos. Seu falso brilho espalhou-se pelo mundo causando grande
cegueira espiritual em muitas almas, mas seu fim virá pelo sopro do Senhor. Sabei todos vós que
desta vida nada podeis levar quando Deus vos chamar. Não vivais apegados às coisas materiais. Os que
vivem buscando luxo e prazer não encontrarão a felicidade eterna. Rezai muito. Se rezardes e viverdes os
Meus apelos sereis salvos. Avante com coragem.
Mensagem nº 2.495 – 15/03/2005: Queridos filhos, a beleza das águas e o primeiro dos doze filhos
lhe deu o famoso nome que se espalhou pelo mundo, mas o nome do valente soldado foi
desprezado. Aos pés daquele que está no alto estará reunida o motivo da sua destruição. Os
homens se afastaram de Deus e o pecado já não é mais visto como um mal. A criatura se colocou no
lugar do Criador e agora beberá do seu próprio veneno. Peço a todos vós, meus filhos fieis, que
continueis firmes no caminho que vos apontei. Os que permanecerem fieis até o fim serão poupados e
verão a vitória de Deus. Avante na oração.
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, lembraivos sempre que Deus não se esquece de vós.
Mensagem nº 2.497 – 19/03/2005: Queridos filhos, uma grande embarcação estará em alto mar e
todos ali presentes serão surpreendidos com o Cristo a sua frente. Um reino dividido e uma
cadeira vazia. A existência de dois reis espalhará grande confusão pelo mundo, mas Deus virá em
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socorro do Seu povo. Os seus eleitos não serão desamparados. Confiai no Senhor. Sem Ele nada
sois e nada podeis fazer. Avante com coragem. Eu estou ao vosso lado.
(Cremos, aqui, tratar-se de Igreja católica, associada muitas vezes com a “grande barca de Pedro” ou a
grande embarcação. Sobre o reino dividido, fica claro que refere-se ao cisma que ocorrerrá no Vaticano e
deixará, em conseqüência, a cadeira de Pedro. Os eleitos de Deus, conforme fala a mensagem, são os
que escolherem se manter fiéis ao Papa verdadeiro e não ao papa cismático, o usurpador.)
Mensagem nº 2.498 – 20/03/2005 – em Maceió/AL: Queridos filhos, três grandes pedras do oriente
cairão sobre vários países causando destruição e morte. O urso feroz passará por várias nações e
chegará a Roma. Ali deixará sua marca e sangue correrá pela terra. Em várias partes igrejas serão
incendiadas, mas não vos esqueçais: Deus não estará distante de vós. Tende confiança, fé e
esperança. Dobrai vossos joelhos em oração e vivei alegremente os Meus apelos. Eu sou a vossa Mãe e
estou convosco. Avante.
(Seriam as três grandes pedras a referência a três países do oriente? Talvez China, Rússia e Irã? O urso
feroz é uma denominação associada à Rússia.)
Mensagem nº 2.501 – 26/03/2005: Queridos filhos, a terra da rainha será surpreendida e seus
inimigos farão grande destruição. O País do Salvador terá que sofrer muito, mas quando sentir a
derrota se defenderá com armas que espalharão fogo pelo céu. A humanidade não encontra a paz
porque os homens se distanciaram do Criador. Intensificai vossas orações e voltai-vos Àquele que é o
vosso único grande Amigo. O rei deixará sua casa às pressas, mas deverá passar por sangue que
corre em seu palácio. Não desanimeis. Não recueis. Com Deus sereis vitoriosos.
(A terra da Rainha seria a Inglaterra, provavelmente. Já, o país do Salvador, seria Israel. Mísseis
nucleares são as armas com que aquele país se defenderá quando for atacado, conforme a mensagem).
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 2.504 – 02/04/2005: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração. A verdade não está
longe de vós. Da árvore mais famosa do jardim sairá uma raiz que se espalhará pelo mundo. Em um
imenso campo estará o rebanho. Os inimigos do pastor os dispersarão, mas pela graça do Senhor
haverá a união. Na casa do Senhor haverá confusão. Um coração maldoso irá propor a criação de
um conselho, mas Deus não abandonará seu povo. Rezai. Não vos afasteis da oração. Eu sou a
vossa Mãe dolorosa e sofro por causa dos pecados dos homens. Confiai no Senhor. Ele jamais vos
abandonará A pedra será pisada, mas não destruída. Do Senhor virá o socorro. Coragem.
(Esta pode ser uma das interpretações para a mensagem: os cismáticos, traidores do verdadeiro Papa,
pela confusão gerada, confundirão e espalharão os católicos do mundo. Na Igreja católica haverá grande
confusão; e um cismático tratará de propor um conselho.)
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.
(É fato que a apostasia já é uma fumaça que penetrou na Igreja de Deus, mas haverá tal desprezo pelo
sagrado que haverá a supressão da Eucaristia. XINO = ônix (espelho) = um preto? Alguém de cor preta
estará no trono de Pedro governando a Igreja?)
Mensagem nº 2.506 – 05/04/2005: Queridos filhos, a estrada estará curta para aquele que virá com o
desejo de fazer longa caminhada. Sabei todos vós que o fogo se espalhará por várias nações, mas
o sopro do Senhor afastará aquele que vem com vingança. A semente plantada em terra fértil dará
bons frutos. No meio das tribulações virá aquele que será o vosso socorro. Rezai. Somente na
oração alcançareis vitória. Avante.
(Aquele que vem com o desejo de fazer longa caminhada poderá ser o Anticristo, que terá seu tempo
abreviado? Também há uma referência à fogo, que significa guerras, mas ao mesmo tempo a proteção de
Deus afastando o inimigo. Também, as mensagens dos céu frutificarão no coração de muitos e darão
boas obras. A vinda gloriosa do Senhor ocorrerá no meio das tribulações.)

90

MENSAGENS DE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ
APARIÇÕES EM ANGÜERA – BAHIA – BRASIL
MENSAGENS EXORTATIVAS E ENIGMÁTICAS, TRANSMITIDAS DURANTE OS ANOS 2001 A 2010
(Organizado por www.mariamaedaigreja.net)
Mensagem nº 2.507 – 09/04/2005: Queridos filhos, do país dos reis virá um homem para comandar
uma grande tropa, mas o acordo que fará resultará em uma grande guerra. Peço-vos que
mantenhais acesa a chama da fé e que em toda parte procureis testemunhar que sois unicamente de
Cristo. Dobrai vossos joelhos em oração em favor da paz do mundo e da conversão dos pecadores. Eu
sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Não recueis. Não vos atemorizeis.
(O país dos reis poderia ser entendido como o país dos reis magos? Se é este o país então teríamos
como local de origem do homem que surgirá a Antiga Pérsia, hoje Irã, pois este é o país de origem dos
reis magos).
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.
(Quando no texto lemos que o tesouro que os homens buscam no interior da terra deixará de existir nos
vem à memória o petróleo. Por causa desta riqueza muitos países guerrearam entre si. Mas é certo que
as reservas petrolíferas do planeta estão escasseando e quando isto ocorrer muito daquilo com o que
estamos acostumados no nosso dia a dia passará por mudança e adaptação às novas condições. E a
mensagem complementa: “A humanidade passará por grandes provações...”, o que nos leva a crer que
quando o petróleo acabar a vida da maioria se tornará insuportável dada às dificuldades que virão. Sobre
a eclíptica, cabe-nos informar àqueles que ainda não estão familiarizados com o termo, a explicação
abaixo.)
(2) Sobre o eixo da eclíptica:
(Extraído do site: http://www.feiradeciencias.com.br/sala19/texto71a.asp )
A órbita terrestre pertence a um plano que contém o Sol S e é fixo na esfera celeste. No mesmo plano
estende-se a órbita do Sol aparente S' na esfera celeste. O citado plano é chamado plano da eclíptica; qualquer
das órbitas citadas é chamada eclíptica.
Eixo Sul-Norte celeste é toda reta fixa paralela ao eixo Sul-Norte terrestre; pode-se imaginá-la passando pelo
centro do Sol. Na esfera celeste ele determina os pólos celestes Sul e Norte.
Equador celeste é todo plano fixo paralelo ao equador terrestre; pode-se imaginá-lo contendo o centro do Sol.
Eixo da eclíptica é toda reta fixa normal a ela; pode-se imaginá-la passando pelo centro do Sol. Na esfera celeste
o eixo da eclíptica determina os pólos celestes austral (ao Sul) e boreal (ao Norte).
A eclíptica forma com o equador um ângulo diedro (Figura 05); sua aresta é AA'; seu ângulo plano e é
chamado obliqüidade da eclíptica. As medições dão e = 23º 27'. O eixo Sul-Norte e o eixo da eclíptica formam o
ângulo e. No ponto A a Terra, na eclíptica, passa de Sul para Norte em 23-set; o Sol aparente faz isso em 21-mar.
Normal à linha AA' concebe-se na eclíptica a linha BB'.

Posições notáveis da Terra em sua órbita.
Sejam S e C os centros do Sol e da Terra respectivamente. O
observador, suposto em C, visa o ponto S. O raio virtual CS
forma com o plano do equador o ângulo δ chamado declinação
do Sol. Ela varia lentamente enquanto a Terra percorre a sua
órbita.
Latitude de ponto genérico P na superfície da Terra representase por ϕ. A latitude do Sol é chamada declinação e representada
por δ. Sendo ε a obliqüidade da eclíptica, tem-se
δmax = +εε (Terra em B'), δ = 0 (Terra em A ou A'), δmin = -εε (Terra em
B). (figura 06)
Mensagem nº 2.511 – 18/04/2005: Queridos filhos, chegará o dia em que a pedra preciosa perderá
seu brilho. A grande embarcação avançará para sua última parada, mas antes que chegue ao porto
seguro, deverá passar por grandes empecilhos. Grande será o sofrimento de todos aqueles que
não recuarem, mas Deus os recompensará pela coragem de enfrentarem o martírio. Logo adiante a
embarcação deverá enfrentar violentas tempestades. Rezai Somente por meio da oração alcançareis
vitória. Mesmo diante das tribulações confiai em Meu Filho Jesus. Ele espera seus fiéis no porto seguro
de braços abertos. Felizes os que forem fiéis até o fim.
(A mensagem fala das muitas dificuldades pela qual passará a Igreja católica, mas aponta para uma
recompensa - novos céus e nova terra? - para os que, corajosamente, rejeitarem o modernismo, a
apostasia e o cisma, a ponto, inclusive, de darem sua própria vida para defender a Verdade.)
Mensagem nº 2.526 – 23/05/2005: Queridos filhos, o rei experimentará grandes sofrimentos por
causa da infidelidade de grande parte de seus súditos. O seu palácio será invadido e seus amigos
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fugirão. A humanidade tornou-se pobre espiritualmente e é chegado o momento do vosso retorno. Não
fiqueis de braços cruzados. Buscai o Senhor. Ele vos ama e vos espera de braços abertos. Sede
corajosos e sabei enfrentar os obstáculos com alegria. Não vos sintais sozinhos. Eu caminho convosco.
(Cremos que a mensagem está se referindo aos padecimentos que o Papa terá em razão da traição dos
seus; o Vaticano será tomado e será abandonado.)
Mensagem nº 2.537 – 18/06/2005: Queridos filhos, afastai-vos do pecado e refugiai-vos em Meu
Imaculado Coração. Um fogo veloz atingirá o palácio, mas a pedra não será quebrada. Dobrai vossos
joelhos em oração. A linha, da água à terra da água escondida será quebrada. Deus é maior que
todos. Essa é a hora do Senhor. O homem verá um grande mistério: a noite se tornará dia. Peço-vos
que continueis no caminho que vos apontei. Sois do Senhor. Confiai n’Ele e nenhum mal virá contra vós.
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.
(Esta mensagem nos sugere, dentro de nossa interpretação, que haverá uma valorização maior do papa
cismático do que do verdadeiro papa, o cismático terá mais apoio do que o Papa autêntico, O Papa
autêntico deixará o Vaticano por falta de apoio da maioria e se refugiará em outro país. Na outra frase,
temos uma referência ao possível papa cismático, ele virá do país dos reis. Se o país dos reis for o país
dos reis magos, então este homem viria da Antiga Pérsia, hoje Irã, pois este é o país de origem dos reis
magos. Ou, ainda, o papa cismático será italiano? Pois Roma antiga, atual Itália, foi a terra dos
imperadores (reis). Lembramos que São Malaquias escreveu: “o último Papa, Pedro romano...” Sobre “a
pedra da pedra” será quebrada, pode se tratar do trono de Pedro, que será usurpado.)
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 2.550 – 19/07/2005: Queridos filhos, confiai no Senhor. Abri vossos corações ao Espírito
Santo, pois somente assim podeis crescer na fé. Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade
afastou-se do Criador e caminha para um grande abismo. O tempo para nascer uma criança, uma luz e
outra luz. Eis que a humanidade verá fogo pelos céus. Luz que não ilumina e lágrimas de
sofrimentos. Ó homens, voltai-vos para serdes salvos. China e Rússia: pedras pesadas para a
humanidade. Eu sou a vossa Mãe e se acolherdes os Meus apelos sereis grandes na fé. Coragem.
(Entendemos, aqui, que o tempo para nascer uma criança é o tempo da gestação humana, que fica em
torno de 280 dias, ou 40 semanas. O tempo apontado é o tempo que passará entre “uma luz” e “outra
luz”. O que seriam estas luzes que, somadas ao tempo de nascimento de uma criança, marcariam um
acontecimento (uma guerra?) que fará com que vejamos fogo nos céus? Temos, na próxima frase, a
expressão: “luz que não ilumina”. Qual a luz que não ilumina? O sentido de iluminação, aqui, de acordo
com o que pensamos ser a possível interpretação, trata-se, não da iluminação captada pelos sentidos,
mas a iluminação que leva “luz” às almas. A “luz que não ilumina” pode se referir à luz emitida pelas
armas de guerra (explosivos, canhões, ogivas nucleares...). Estas são as luzes que não iluminam as
almas, mas que as colocam cada vez mais na escuridão (espiritual). Logo após vemos a expressão
“lágrimas de sofrimento”. Esta associação nos leva a pensar tratar-se de uma guerra que trará
sofrimentos aos povos. E, neste mesmo sentido, vem apontado o nome dos países que estarão
envolvidos neste desenrolar de fatos: CHINA e RÚSSIA. Nossa Senhora os chama de “pedras pesadas
para a humanidade”.)
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
novembro de dor se repetirá. O rio Tejo está ao seu lado. Uma grande montanha cairá sobre a
terra. Rezai. Rezai. Rezai.
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(Sobre “aquele novembro de dor”, destacamos quem em 1 de novembro de 1755, ocorreu o grande
terremoto de Lisboa, de 9 graus na escala Richter e que matou mais de 10.000 mortos (a quem diga que
foram muito mais...) e que destruiu quase que completamente a cidade de Lisboa. Lisboa é banhada pelo
Tejo, Será mais um terrível cataclisma previsto para aquela cidade? Também, logo a seguir, há a
indicação de um cometa, meteoro ou um asteróide cair na terra.)
Mensagem nº 2.582 – 01/10/2005: Queridos filhos, da famosa casa sairá um grito de desespero e
grande fúria se levantará. Peço-vos nesta noite que continueis firmes na oração. Eu sou a vossa
Mãe e estou sempre perto de vós. Não fiqueis de braços cruzados. Eis o tempo do vosso sincero e
corajoso testemunho. Não recueis. Avante.
Mensagem nº 2.589 – 15/10/2005: Queridos filhos, a humanidade não dará muitos passos para o
encontro com a grande destruição. Rezai. Dobrai vossos joelhos diante da cruz suplicando a
Misericórdia do Senhor. Estais atentos ao chamado do Meu Jesus. Não cruzeis os braços. Quinze dias:
Vereis horrores. Eu sou a vossa Mãe e fico triste pelos sofrimentos que virão para vós. Voltai-vos. A
fortaleza será quebrada. Os homens terão grande decepção.
(Observação importante: logo depois que a Virgem transmitiu essa mensagem, os fiéis presentes
perguntaram ao confidente Pedro Regis se ele sabia dizer algo sobre a frase profética “QUINZE DIAS:
VEREIS HORRORES” , ao que Pedro respondeu a todos: “não sei se esses quinze dias se trata de um
acontecimento que durará quinze dias ou se Ela quis nos dizer quinze dias a contar da data de hoje. Eu
não sei, mesmo porque a Virgem não me fez nenhum comentário. É melhor se preparar e esperar”,
concluiu. Essa observação é para não haver confusão porque a frase poder haver mais de uma
interpretação. Na oração, aguardemos.)
Mensagem nº 2.606 – 24/11/2005 - em Artur Alvim/SP: Queridos filhos, Deus enviou-Me para chamarvos à conversão. Não cruzeis os braços. Sede fiéis ao Senhor. Esforçai-vos para serdes homens e
mulheres de fé. A humanidade encontra-se no abismo do pecado e precisa ser restaurada. Abri vossos
corações a acolhei os Meus apelos. Quando sentirdes o peso da cruz chamai por Mim. Eu sou a vossa
Mãe e estou ao vosso lado. Arrependei-vos sinceramente dos vossos pecados e voltai-vos Àquele que é o
vosso único Caminho, Verdade e Vida. A Estrela perderá seu brilho. A Basílica cairá. Sabei que Deus
tem pressa. Não recueis. Avante com coragem e alegria.
(Seria um profetismo para a Igreja católica? E a Basílica seria a de São Pedro, no Vaticano, com o
anunciado Cisma e a saída do Papa autêntico de Roma, refugiando-se, como também já foi anteriormente
profetizado, em outro país?)
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 2.611 – 06/12/2005: Queridos filhos, amo-vos como sois e quero ver-vos felizes já aqui na
terra e mais tarde Comigo no Céu. Não fiqueis de braços cruzados. Dizei a todos que Deus tem pressa e
que este é o tempo da graça. Arrependei-vos dos vossos pecados e mudai de vida. Proclamai a todos os
Meus apelos. Deus quer salvar-vos. Abri vossos corações. Um fato assombroso acontecerá no Brasil.
Em dois portos, o medo. Da folha dos Gaúchos, as lágrimas. Rezai muito diante da cruz. Pedi perdão
e deixai que a Misericórdia do Senhor vos transforme.
Mensagem nº 2.612 – 08/12/2005: Queridos filhos, Sou a vossa mãe Imaculada. Peço-vos que sejais em
tudo semelhantes ao Meu Filho Jesus. Buscai a perfeição. Conheço vossas fraquezas, mas vim do céu
para oferecer-vos força e coragem. Sede do Senhor e sereis grandes na fé. A humanidade tropeçou e
agora caminha cega espiritualmente. Os homens desafiaram o Criador e não conseguem enxergar o que
é de Deus. O rio secará. Estará contaminado e ninguém se aproximará. A resposta de Deus virá aos
homens. Convertei-vos depressa. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Mensagem nº 2.620 – 26/12/2005 - em Maceió/AL: Queridos filhos, Eu vos amo como sois e quero
ajudar-vos. Sabei que vós não estais sozinhos. Confiai em Minha Maternal proteção. Cuidai da vossa vida
espiritual e não vos preocupeis demasiadamente com as coisas materiais. Deus cuida de vós. Dobrai
vossos joelhos em oração. Rezai pela paz do mundo. A humanidade precisa de paz e vós podeis
contribuir para que a paz reine no coração dos homens. Sofro por aquilo que vos espera. O Portão se
fechará. O sofrimento será grande para os Meus pobres filhos. Não desanimeis. Não percais a vossa
esperança. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Coragem.
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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 2.651 - 10/03/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, enchei-vos do Amor de Deus e
sereis curados de todos os vossos males. A humanidade está enferma e precisa da Misericórdia do
Senhor. Sabei que este é o tempo da graça. Não cruzeis os braços. Rezai. Somente pela oração sereis
capazes de vos abrirdes ao chamado do Senhor. Deus enviou-Me para chamar-vos à conversão. Abri
vossos corações. Lágrimas de sofrimentos e gritos de desespero: eis o que os homens verão na
Bahia. Vim do céu para reclamar o que é de Deus, mas os homens não acolheram os Meus apelos.
Sabei que ainda podeis contribuir para a realização dos Meus projetos. Da montanha dos doze virá e os
Meus pobres filhos experimentarão pesada cruz. Eu sou a vossa mãe e quero ajudar-vos. Escutai-Me.
Mensagem nº 2.656 - 21/03/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração.
A humanidade beberá o cálice amargo da dor. A morte passará por Osaka, Cachagua e Nantong. Os
homens se afastaram do Criador e não respeitam mais Suas Leis. Eis os tempos das dores.
Arrependei-vos sinceramente dos vossos pecados. Não fiqueis de braços cruzados. A grande montanha
passará pelas águas e os homens verão grande destruição. Águas sobre água. Quem estiver com o
Senhor será vitorioso.
(O prenúncio de algo verdadeiramente horrível está explícito nesta mensagem. Eis que são chegados os
tempos das dores, e, para enfrentá-los, Nossa Senhora pede que estejamos arrependidos de nossos
pecados, para melhor nos apresentarmos diante de Deus caso não sobrevivamos ao que está vindo. E
esclarece-nos sobre o que virá: uma grande montanha, que poderá ser um corpo celeste que passará
próximo (bem próximo mesmo!) à Terra, causará enorme destruição. Fará com que as águas se
precipitem sobre a água. A interpretação que damos para esta frase seria de que as águas salgadas se
levantarão e invadirão territórios de água doce. Isto porque devemos considerar que temos o hábito – e
isto acontece automáticamente - de chamarmos águas, no plural, para as águas do mar. Chamamos
água, no singular, quando se trata de água doce. Salvo uma melhor interpretação, cremos tratar-se deste
terrível acontecimento e de suas, não menos terríveis, conseqüências.)
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.
(Algo realmente maravilhoso vai ocorrer no céu, e será visto pelos homens, e deverá ser entendido como
um chamado de Deus. A Virgem nos pede que não fiquemos de “braços cruzados”, mas que hajamos
prontamente para atender a Deus naquilo que Ele nos pede.)
Mensagem nº 2.687 - 30/05/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, graça triste canta chorando na
capela para os mortos. Eis o tempo das grandes tribulações para a humanidade. Voltai-vos enquanto há
tempo. Buscai Jesus para serdes grandes na fé. A vossa vitória está no Senhor. Proclamai a todos que
Jesus é o Único e Verdadeiro Salvador e que fora d’Ele jamais alguém poderá ser salvo. Valorizai o que é
do Senhor. Os homens desprezaram o sagrado e se apegaram às falsas doutrinas. Eu sou a vossa Mãe e
sofro por aquilo que vos espera. Dobrai vossos joelhos em oração e suplicai a Misericórdia do Senhor
para vós.
(Graça, canta e capela são nomes de cidades no Brasil, Portugal e Peru.)
Mensagem nº 2.691 - 03/06/2006 – em José Bonifácio/SP: Queridos filhos, pela cirene se ouvirão
gritos de desespero e os Meus pobres filhos temerão os grandes acontecimentos. Deus vos chama
a viverdes voltados para Sua graça Salvifica e Misericordiosa. Não fiqueis de braços cruzados. Sede
corajosos e sabei enfrentar as dificuldades do vosso dia a dia. Vós não estais sozinhos. A humanidade
trilha pelas veredas da destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Eis o tempo do
vosso retorno. Fugi do pecado e servi ao Senhor com alegria. Eu desejo a vossa conversão. Arrependeivos, pois o arrependimento é o primeiro passo a ser dado na estrada da santidade. Avante com coragem.
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Mensagem nº 2.692 - 10/06/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, quem vive na fama
experimentará pesada cruz. A prata e a jóia deixarão os homens aflitos e sem paz. Eu sou a vossa
Mãe e desejo a vossa conversão. Não cruzeis os braços. Deixai que o Senhor fale ao vosso coração e
acolhei com alegria Sua mensagem. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. A
humanidade viverá a angústia de um condenado e os meus pobres filhos viverão momentos difíceis.
Voltai-vos ao Senhor. Ele é a vossa única esperança.
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.
(A cidade do amor fraterno seria Philadelphia, estado da Pensilvânia (EUA)?)
Mensagem nº 2.712 - 28/07/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, uma nação e a cor do ouro: eis a
grande devastação. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por causa dos vossos pecados. Cuidai da
vossa vida espiritual, pois somente assim podeis alcançar a santidade. Confiai no Senhor e dedicai parte
do vosso tempo à oração. Escutai também os Meus apelos. Dizei a todos que Deus tem pressa. O que
tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
(Qual a nação cujo povo está associado à cor amarela por ser da raça amarela? A raça amarela divide-se
basicamente em duas raças: Asiáticos do Extremo Oriente (são seus representantes os mongóis,
chineses, coreanos e japoneses) e Sudeste Asiáticos (são seus representantes os malaios, cambojanos,
laosianos, vietnamitas,filipinos, birmaneses e tailandeses). Desta nação vem uma grande devastação
para o mundo, conforme a mensagem acima.)
Mensagem nº 2.746 - 14/10/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe dolorosa e
sofro por causa dos vossos sofrimentos. Confiai no Senhor. Ele é a vossa força e vossa vitória. Dobrai
vossos joelhos em oração. A força da oração transformará vossos corações. Sede somente do Senhor e
buscai n'Ele a vossa verdadeira libertação. A morte chegará a leste da barreira. Grande será o
sofrimento para os Meus pobres filhos. Rezai. Rezai. Rezai.
Mensagem nº 2.748 - 20/10/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, um segredo será revelado e
haverá grande confusão no palácio. Não permitais que nada vos afaste da verdade. Rezai. Ouvi com
atenção a voz do Senhor e respondei alegremente o Seu chamado. Acolhei os Meus apelos, pois desejo
conduzir-vos pelo caminho do bem e da santidade. Não recueis. O Senhor esta convosco.
(No palácio! Será o Vaticano?)
Mensagem nº 2.752 - 28/10/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, amo-vos como sois e quero
ajudar-vos. Sede fortes e firmes na fé. Não permitais que a chama se apague dentro de vós. Dobrai
vossos joelhos em oração e vivei corajosamente os Meus apelos. Testemunhai em toda parte que sois
unicamente de Cristo. A humanidade caminha para o abismo da destruição que os homens prepararam
por suas próprias mãos. Fogo que queima fogo, berço do sal e do fogo. Quem compreender peça
Misericórdia ao Senhor. Avante pelo caminho que vos apontei. Quem está com o Senhor não
experimentará o peso da derrota. Coragem.
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.
(Estará Nossa Mãe se referindo a Washington, onde está a Casa Branca, sede do Governo americano? E
a Buenos Aires, onde está a Casa Rosada, sede do governo argentino? Estas duas cidades estariam
sendo atacadas por terroristas?)
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.
(Obs: A Pérola do Atlântico seria Guarujá, em São Paulo?)
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Mensagem nº 2.767 - 02/12/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, coragem. Nada está perdido.
Confiai no Senhor, pois somente Ele é o vosso Tudo. Dobrai vossos joelhos em oração e esperai no
Senhor com alegria. Eu sou a vossa Mãe e conheço vossas necessidades. Não desanimeis. Eu pedirei ao
Meu Jesus por vós. Avante sem medo. O Senhor virá em socorro dos Seus. Abri vossos corações e
sereis vitoriosos. Em meio a uma canção, choro e lamentações. Rezai. A força da oração será o
vosso sustentáculo.
Mensagem nº 2.772 - 12/12/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, abri vossos corações ao amor do
Senhor. Vós sois importantes para a realização dos Meus planos. Esforçai-vos e sede imitadores do Meu
Filho Jesus. Eu sou a vossa Mãe e conheço vossos corações. Sede mansos e humildes de coração. O
Senhor está convosco. O Palácio será cercado pelos inimigos que agirão com grande fúria. Fogo,
destruição e morte. A dor será grande. Rezai. A oração transformará os corações endurecidos.
(Palácio! O Vaticano? Quando da invasão da Europa e da Itália?)
Mensagem nº 2.773 - 16/12/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do Céu
para chamar-vos à conversão. Não desanimeis. Não recueis. Deus está muito perto de vós. Peço-vos que
vos afasteis do pecado e que volteis ao Senhor. Sabei que sois importantes para a realização dos Meus
planos. Dizei a todos que Deus tem pressa e que grande será a recompensa para aqueles que acolhem
os Meus apelos. A humanidade carregará pesada cruz. Os que estão no caminho do rio hão de
chorar e lamentar. Eu sofro por aquilo que vos espera. Enchei-vos do amor de Deus, pois somente
assim podeis alcançar vitória. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.777 - 25/12/2006 – em Angüera/BA: Queridos filhos, diante da cruz Ele estará e falará
aos homens. Os fieis experimentarão a graça de Sua presença. Escutai os Meus apelos. Meu Senhor
quer falar-vos. Abri vossos corações.
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.
(Será os EUA, que tem como símbolo a águia? Na costa, seria um dos litorais: do Pacífico ou do
Atlântico? Ninhos! Seriam cidades? Uma montanha cairá! Um asteróide ou cometa, conforme está no
Apocalipse?)
Mensagem nº 2.782 - 06/01/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a humanidade caminha para um
futuro de grandes dificuldades Eu sou a vossa Mãe e sei o que vem para vós. Dobrai vossos joelhos em
oração. Deus quer salvar-vos, mas vós não podeis cruzar os braços. O que tendes a fazer não deixeis
para o amanhã. Grande destruição haverá. Jardins serão destruídos. Sua localização: campo cheio
de flores. Rezai. Rezai. Rezai. Fugi do pecado e voltai-vos Àquele que é o vosso Único Caminho,
Verdade e Vida.
(Jardins destruídos! Serão as igrejas?)
Mensagem nº 2.788 - 20/01/2007 – 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. Sabei valorizar a vossa
vida. Não fiqueis estacionados no pecado. O Senhor vos chama. Não recueis. Abri vossos corações ao
Deus da Salvação e da Paz. A humanidade trilha pelas veredas da autodestruição. Dobrai vossos joelhos
em oração. O urso feroz irá em busca de seu espaço. Aquilo que os homens colocaram no alto,
Deus fará cair por terra. Rezai muito. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. O que tendes a fazer
não deixeis para o amanhã. Avante.
(O Urso feroz – uma referência à Rússia? O que os homens colocaram no alto não seria os satélites e
estações espaciais? Poderia ser a estação espacial internacional o que a mensagem trata?)
Mensagem nº 2.798 - 13/02/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vos ama.
Peço-vos que façais a vontade de Deus e que em toda parte procureis testemunhar a vossa fé. A cidade
que está no alto descerá. Irá ao encontro do forte. Dobrai vossos joelhos em oração. Somente a
oração sincera e perfeita salvará a humanidade. Deus vos espera. Não fiqueis no pecado. As coisas do
mundo não são para vós.
(Esta cidade citada na mensagem seria a Jerusalém Celeste, profetizada na Bíblia, que desceria de
encontro àqueles que buscaram em Deus a força e resistiram durante a grande tribulação?)
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Mensagem nº 2.800 - 17/02/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, sede do Senhor. Não permitais que
o demônio vença. Lutai contra as tentações que vos levam ao pecado e vos distancia da graça
santificante. Não vos esqueçais: vós não sois do mundo. Sois inteiramente do Senhor. Dobrai vossos
joelhos em oração. A humanidade precisa de paz e somente rezando podeis alcançá-la. Chegará o dia
em que três poderes serão dominados. Rezai pelo Brasil. Deus quer salvar-vos. Não cruzeis os braços.
(Serão o Executivo, o Legislativo e o Judiciário? Com o surgimento do governo mundial no comando do
anticristo viveremos uma ditadura mundial, onde ele, o falso messias, se autoproclamará o Senhor do
mundo e da humanidade. Mais nenhum país na face da terra terá direito a sua auto-gestão).
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.
(Seria o Jardim do Éden, o paraíso celeste?)
Mensagem nº 2.808 - 07/03/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, eis os tempos mais difíceis para
vós. Estais prontos a responder o chamado do Senhor. Mesmo nas dificuldades, testemunhai a todos o
amor de Deus. Do jardim onde se encontra a árvore do sangue virá grande sofrimento para muitos
dos Meus pobres filhos. Uma descoberta preocupante será feita. Rezai. Não vos afasteis da oração.
Eu quero ajudar-vos. Fugi do pecado. Não permitais que o demônio vos escravize. Sois de Deus e
somente a Ele deveis seguir e servir.
(Jardim! Igreja? Árvore do Sangue! Vaticano?)
Mensagem nº 2.809 - 10/03/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Deus permitirá e os homens
sábios anunciarão. Existiu, não existe e existirá. A resposta virá. Sabei que grandes são os Mistérios
do Senhor. Dobrai vossos joelhos em oração. Não vos distancieis da Sua graça. Eu sou a vossa Mãe e
venho do céu para chamar-vos à santidade. Sede bons. Amai e servi ao Senhor com alegria. Ele é o
vosso tudo e sem Ele nada podeis fazer. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.811 - 15/03/2007 – em Lins/SP: Queridos filhos, não desanimeis ante vossas
dificuldades. Confiai no Senhor. Deus está muito perto de vós. Não recueis. Uma nova aurora surgirá
nesta terra para o bem dos Meus pobres filhos. Dobrai vossos joelhos em oração. Eu sou a vossa Mãe
e vim do céu para socorrer-vos. Não percais a esperança. Uma grande graça virá e os homens se
tornarão fervorosos e fiéis. Abri vossos corações. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.813 - 20/03/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a casa do rei será invadida e
haverá grande confusão em seu palácio. Rezai. As trevas irão ao encontro da luz, mas o Senhor irá
brilhar com Sua luz e os fieis experimentarão a vitória. Não recueis. Confiai na bondade de Deus e
entregai a Ele a vossa própria existência. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para oferecer-vos o Meu
amor. Sede mansos e humildes de coração. Permanecei firmes no caminho que Eu vos apontei e
contribuireis para o triunfo definitivo do Meu Imaculado Coração. Avante.
(A invasão da casa do rei seria uma alusão ao Vaticano, que será tomado de assalto?)
Mensagem nº 2.818 - 31/03/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração.
Os homens tentarão quebrar a chave e haverá grande confusão. Confiai em Meu Filho Jesus e em
Suas palavras. Assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos e em toda parte testemunho que sois
unicamente do Senhor. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Quero ver-vos felizes já aqui na terra e mais tarde
Comigo no céu. Avante sem medo. Quem está como Senhor e na verdade jamais experimentará a
derrota.
(São Pedro, o 1° Papa, recebeu a chave do céu, e ela vem passando, através dos séculos, aos
sucessores, em eleições no Colégio Cardinalício, até o último que, no fim dos tempos, a retornará ao
Senhor. Com um cisma a chave será quebrada.)
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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(Devastação no jardim! Na igreja? Flores, seriam as dioceses, murchas pelo ingresso da apostasia que
enfraquece a verdadeira espiritualidade? Pétalas, seriam as almas, de eclesiásticos e leigos, que estariam
apostatando?)
Mensagem nº 2.840 - 20/05/2007 – em Cristino Castro/PI: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim
do céu para abençoar-vos e dizer-vos que sois importantes para o Senhor. Peço-vos que sejais fiéis ao
Meu Filho Jesus e que em toda parte procureis testemunhar a vossa fé. A humanidade caminha para o
abismo da destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Arrependei-vos dos vossos
pecados. Reconciliai-vos com Deus. Eis o tempo da graça. Não fiqueis estacionados. O que tendes a
fazer não deixeis para o amanhã. Sabei que nas tribulações o Senhor manifestará Sua Misericórdia
para todos vós que estais a escutar-Me. Dizei a todos que Deus tem pressa. Não desanimeis. Eu vos
amo como sois e quero ver-vos feliz. O Senhor realizará grandes coisas nesta terra. Chegará o dia em
que uma descoberta alegrará vossos corações. Avante sem medo.
Mensagem nº 2.844 - 01/06/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, sede corajosos. Não recueis ante
vossas dificuldades. Sabei que vossos sofrimentos podem levar-vos a santidade. Buscai forças em Jesus.
A cruz não é derrota. É vitória para todos aqueles que a aceitam por amor. Continuai a rezar. Na oração
compreendereis os desígnios de Deus para vós. A cidade banhada pelo mar azul e cercada de belos
montes carregará pesada cruz. A morte passará e poucos viverão para narrar os terríveis
acontecimentos. Rezai. O vosso Brasil beberá o cálice amargo da dor. Sofro por aquilo que vos
espera. Confiai no Senhor. Sede fieis e alcançareis vitória.
(Será a cidade do Rio de Janeiro?)
Mensagem nº 2.860 - 07/07/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, rezai. Um rei será ameaçado e
tentarão afastá-lo do seu trono. O que Eu vos predisse no passado está para realizar-se. Sede fieis a
Jesus. Não vivais afastados da Sua graça. Dizei a todos que Deus tem pressa. Não recueis. O Senhor vos
ama e vos espera. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Coragem. Deus vencerá e com Ele todos
vós que estais a escutar-Me. Avante.
(O cisma na Igreja católica que afastará o Papa da Cadeira de São Pedro?)
Mensagem nº 2.862 - 12/07/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, rezai pela paz do mundo. Uma
grande multidão marchará em direção ao palácio. Em seus corações, ódio e desejo de violência. O
rei será abandonado por muitos de seus súditos. Peço-vos que façais o bem a todos. Abri vossos
corações ao amor de Deus e não permitais que o demônio vos afaste da verdade. Buscai forças na
Eucaristia e na palavra de Deus. Coragem. Os que estão com o Senhor jamais experimentarão o peso da
derrota. Avante.
(Estaria esta mensagem fazendo referência à invasão da Itália, de Roma e do Vaticano já profetizado em
outras mensagens, e o Papa será deixado para trás?)
Mensagem nº 2.873 - 06/08/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, não cruzeis os braços. Eis o tempo
oportuno para vos converterdes. Dizei não ao pecado e sede fieis ao Senhor. A humanidade beberá o
cálice amargo do sofrimento. Muitos dos Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Uma grande
embarcação estará em chamas. Em muitos lugares se ouvirão choro e lamentações. Sofro por
causa dos vossos sofrimentos. Buscai o Senhor. Não vos esqueçais: Tudo nesta terra são coisas
passageiras, mas a graça de Deus será eterna. Antes e acima de tudo servi ao Senhor.
(Seria a Barca de Pedro por ocasião do Cisma?)
Mensagem nº 2.874 - 07/08/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe dolorosa e
sofro por causa dos vossos sofrimentos. Confiai em Meu Filho Jesus e sereis vitoriosos. Eu conheço
vossas dificuldades e pedirei ao meu Filho Jesus por vós. Coragem. Não desanimeis. Dobrai vossos
joelhos em oração e segui-Me pelo caminho da obediência e da fidelidade. Uma descoberta da ciência
causará grande confusão para os homens. Não vos afasteis da verdade. Sois do Senhor e somente
a Ele deveis servir.
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.
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Mensagem nº 2.880 - 23/08/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, voltai-vos às coisas do alto. Vós
estais no mundo, mas não sois do mundo. Sois do Senhor e somente a Ele deveis servir. Abri vossos
corações e acolhei com coragem o Evangelho do Meu Jesus. Dizei a todos que este é o tempo oportuno
para o vosso retorno. Rezai. Sem oração não podeis suportar o peso das provações. Um pássaro
gigante e as águas profundas. Eis um grande sofrimento. Caminhai ao encontro d’Aquele que é o
vosso único e verdadeiro Salvador. Não cruzeis os braços.
(Acreditamos que esta profecia se refere ao fato abaixo, ocorrido em maio de 2009 - Um Airbus A330-200
da Air France, com 228 pessoas a bordo, desaparece quando sobrevoava o Oceano Atlântico durante o
voo 447, entre o Rio de Janeiro e Paris.)
Mensagem nº 2.884 - 01/09/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, abri vossos corações ao Deus da
Salvação e da Paz. Esforçai-vos para viverdes os Meus apelos e sede mansos e humildes de coração. Eu
sou a vossa Mãe e vim do céu para conduzir-vos Àquele que é o vosso Tudo. Rezai. A oração sincera e
perfeita contribuirá para a conversão da humanidade. Um fato misterioso surgirá: o grande rio
invisível aos olhos dos homens estará visível. Sabei que Deus tem grandes coisas reservadas para a
humanidade. Alegrai-vos, pois vossos nomes já estão gravados em Meu Imaculado Coração. Avante sem
medo. Rezai pelos habitantes de Montevidéu. A morte passará e a dor será grande.
Mensagem nº 2.885 - 05/09/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, a árvore será cortada e o jardim
perderá sua beleza. Confiai plenamente no Senhor. Não vos afasteis da Sua graça. Eis o tempo das
grandes tribulações para os homens. Rezai. Quando vos afastais da oração vos tornais o alvo preferido
do Meu adversário. Estais atentos. A vossa força está no Senhor. Buscai-O e sereis vitoriosos.
(Árvore – o papa? E jardim – a Igreja?)
Mensagem nº 2.891 - 18/09/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, avante com coragem. Não
desanimeis ante vossas dificuldades. Dobrai vossos joelhos em oração e chamai por Jesus. Ele é a vossa
força e vossa vitória. Peço-vos que continueis firmes no caminho que vos apontei. A humanidade trilha
pelas veredas da autodestruição e é chegado o momento de vos converterdes. O desentendimento
entre três reis trará grandes sofrimentos para os Meus pobres filhos. Três tendas irão desabar.
Rezai. Escutai com atenção o que vos digo e acolhei os Meus apelos com alegria.
Mensagem nº 2.892 - 20/09/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração.
Somente por meio da oração podeis alcançar vitória. Nestes dias aproximai-vos do confessionário e
buscai a Misericórdia do Senhor para vossas vidas. Eu sou a vossa Mãe e quero ajudar-vos. Reconciliaivos com Deus. Não vivais em pecado. A humanidade abraçou toda espécie de pecado e a criatura é mais
valorizada que o próprio Criador. Dizei a todos que ainda há tempo para uma sincera e verdadeira
conversão. Quando o rei for tirado do seu trono começará a grande batalha. A humanidade viverá
momentos de grandes tribulações. Rezai. Rezai. Rezai.
(Cremos, aqui, tratar-se do Papa, que deixará a cadeira de São Pedro, e este será o indicativo do começo
da grande batalha, física e espiritual, que dará início na terra.)
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 2.903 - 16/10/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, da grande embarcação virá uma
noticia que chamará atenção do mundo. Sede fiéis. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos
confiou. Dobrai vossos joelhos em oração pela paz da humanidade e pela conversão dos pecadores.
Confiai em Meu Filho Jesus. N’Ele está a vossa salvação e fora d’Ele jamais o homem poderá ser salvo.
Abri vossos corações e acolhei o Evangelho do Meu Jesus. Não recueis. Avante sem medo.
(Virá da barca de Pedro, a Igreja católica, a mencionada notícia?)
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
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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 2.908 - 27/10/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, afastai-vos da maldade e servi ao
Senhor com amor. Vim do céu para chamar-vos à conversão. Não recueis. Acolhei os Meus apelos, pois
desejo conduzir-vos Àquele que é o vosso único Caminho, Verdade e Vida. A humanidade caminha para o
abismo da autodestruição preparada pelas próprias mãos dos homens. Sofro por causa dos Meus pobres
filhos. A união dos homens de barba grande com aquele de cor vermelha causará grande dor à
humanidade. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Não quero forçar-vos, mas peço-vos que não
vos afasteis do caminho que vos apontei. A linha será quebrada. A dor será grande. Peço-vos que
mantenhais acesa a chama da fé. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Avante se medo.
(Sabemos que os chineses são amarelos, mas sua bandeira toda vermelha. A linha quebrada... Será a
interrupção da linha sucessória dos papas, eleitos em Conclave pelo Colégio de Cardeais? Pois o falso
papa, o apoiador do anticristo, será imposto à Igreja.)
Mensagem nº 2.910 - 01/11/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, amai a vida que é dom de Deus.
Sede gratos ao Senhor por tudo que Ele faz em vosso favor. Rezai. Louvai ao Senhor pela Sua bondade e
Misericórdia. Sois amados com um amor sem limites. Coragem. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso
lado. Não desanimeis. Não vos atemorizeis. Na alegria ou na dor confiai sempre no Senhor. Luz que não
se acende e casa vazia. Eis o mistério.
(O Vaticano sem a presença do Papa verdadeiro e a supressão da Eucaristia podem ser os mistérios
implícitos na frase acima.)
Mensagem nº 2.917 - 17/11/2007 – em Angüera/BA: Queridos filhos, lua crescente, estrela brilhante,
animal feroz: eis o grande motivo de dor para muitos dos Meus pobres filhos. Dobrai vossos joelhos
em oração. A humanidade viverá momentos de grandes tribulações. A cruz será pesada para muitos dos
que estão afastados do Meu Senhor. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vos espera. Não recueis.
Não desanimeis. Buscai o Senhor. Ele vos ama e está ao vosso lado. Somente em Deus encontrareis
forças para a vossa caminhada espiritual. Avante. 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
barba grande haverá grande sofrimento para os Meus pobres filhos. A humanidade tremerá diante
dos dolorosos acontecimentos que hão de vir.
(Sobre “a relíquia negra dos homens de barba grande” encontramos a Pedra Negra (ou al-Hajar-el-Aswad
em árabe). Ela é uma pedra escura de cerca de 50 cm de diâmetro que é uma das relíquias mais
sagradas do Islão.Ela já era cultuada pelos árabes antes mesmo da criação do islão, onde, segundo a
tradição, era branca, mas se tornou negra devido aos pecados humanos. A Pedra Negra encontra-se
dentro de uma construção chamada Kaaba, na mesquita sagrada de Al Masjid Al-Haram em Meca, para
onde se voltam os muçulmanos em suas preces diárias. Segundo a tradição, a pedra (possivelmente um
meteorito) foi recebida por Abraão das mãos do anjo Gabriel. É na sua direção que os muçulmanos se
voltam quando fazem suas orações. Meca, situada no meio do caminho da rota das caravanas que
ligavam o oceano Índico ao Mediterrâneo, tornou-se centro religioso e comercial do mundo islâmico.)
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.
(O reino que se dividirá pode ser o cisma na Igreja católica, a partir do Vaticano, e o rei que será tirado de
seu trono, o Papa autêntico (Bento XVI ou ainda o próximo) que sairá do Vaticano.
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
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colocaram nas alturas será consumido pelo fogo. Estais atentos. Abri vossos corações e aceitai a
vontade do senhor para vós. Coragem.
(Seriam os satélites de comunicação e as estações espaciais?)
Mensagem nº 2.962 - 26/02/2008 - Porto da Folha/SE: Queridos filhos, coragem. O Senhor está ao
vosso lado. Aconteça o que acontecer, não vos afasteis do caminho que Eu vos apontei. Abri vossos
corações e sede dóceis ao Meu chamado. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a
sério. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Sabei enfrentar com alegria as provações que o Senhor
vos manda. Rezai. Somente rezando podeis alcançar vitória. O rei beberá o cálice amargo do
abandono. Será caluniado e muitos dos seus amigos o deixarão sozinho. Eu sou a vossa Mãe.
Sofro por causa dos vossos sofrimentos e pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante sem medo.
(Entendemos que trata-se de um Papa autêntico; Bento XVI ou o próximo...)
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.
(Alertamos que esta profecia pode significar um ataque ao Vaticano resultando na fuga do Papa para um
outro país.)
Mensagem nº 2.988 - 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.
(O anticristo com sua atuação disseminará a apostasia e o desprezo à lei de Deus e a Igreja ficará sem
Papa por algum tempo. Entretanto, Deus confirmará Sua promessa “ (...) mas as portas do inferno não
prevalecerão sobre ela (MT. 16, 18). Haverá alguma coisa no universo que iluminará a terra.)
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.
(Em outras mensagens desta mesma obra, Nossa Senhora fala da invasão da Europa, Itália e Vaticano
pelos “homens de barba grande”. Estará, neste caso específico, se referindo à invasão do Vaticano
quando cita o palácio?)
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.
(Martelo é um instrumento que causa fratura, quebra... Será o cisma, relacionado com o martelo tentando
quebrar a “pedra” que é a Cátedra de São Pedro, conforme Mt. 16-18?)
Mensagem nº 3.067 - 14/10/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração
pela Igreja. Quando vos faço este pedido, deveis entender que é algo urgente. Não deixeis para o
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amanhã o que podeis fazer hoje. Um objeto de falsidade será apresentado. Dirão que veio das
profundezas, e abalará a fé de muitos homens e mulheres. Ficai com a verdade. Acreditai plenamente
no Evangelho do Meu Jesus. A Igreja carregará pesada cruz e os fiéis hão chorar e lamentar. Peço-vos
que mantenhais acesa a chama da fé. Escutai os Meus apelos e Eu vos conduzirei ao Porto Seguro da
fé. Avante.
Mensagem nº 3.072 - 25/10/2008 – em Angüera/BA: Queridos filhos, uma descoberta no Palácio
causará revolta entre os homens. Muitos fervorosos na fé se tornarão indiferentes. Dobrai vossos
joelhos em oração em favor da Igreja do Meu Jesus. Eis os tempos difíceis para vós. Não permitais que
nada vos afaste de Deus. Eu vim do céu para chamar-vos à conversão. Não vivais afastados. Buscai o
Senhor. Ele não está longe de vós. Confiai em Sua palavra e alimentai-vos da Eucaristia. A vossa força
está no Senhor. A humanidade precisa do vosso testemunho público e corajoso. Sabei que tudo aquilo
que fizerdes em favor dos Meus planos, o Senhor vos recompensará generosamente. Coragem. Eu estou
convosco. (Esse Palácio seria o Vaticano?)
Mensagem nº 3.110 – 17/01/2009: Queridos filhos, sois o povo eleito do Senhor e Ele vos ama. Afastaivos de todo mal e voltai-vos Àquele que vos conhece pelo nome. Eu sou a vossa Mãe e quero ajudarvos. Sede dóceis ao Meu chamado. Não vim do céu para obrigar-vos, mas acolhei as Minhas mensagens.
Eu quero conduzir-vos pelo caminho do bem e da santidade. Sede fiéis. A humanidade ainda enfrentará
sua maior provação. Rezai. Somente por meio na oração podeis alcançar vitória. Aquilo que os
homens constroem nas profundezas causará grande destruição. Voltai-vos ao Senhor. Ele é o vosso
Tudo e sem Ele nada podeis fazer.
(Aquilo que os homens constroem nas profundezas seria as instalações para exploração de petróleo no
pré-sal? Ou o acelerador de partículas que abrange os territórios da França e da Suíça? Ou ainda alguma
outra situação?)
Mensagem nº 3.123 – 15/02/2009 - Marechal Deodoro/AL: Queridos filhos, coragem. Vós não estais
sozinhos. Deus está convosco. Tende coragem, fé e esperança. Conheço vossas necessidades e pedirei
ao Meu Jesus por vós. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé. Afastai-vos das coisas do mundo
e abraçai as coisas que não passam. Sofro por causa dos vossos sofrimentos. Abri vossos corações ao
Meu Filho Jesus e sereis libertados de todo mal. Não fiqueis estacionados. O demônio quer vos
escravizar, mas a vossa libertação está em Jesus. Ele é a vossa força e vossa alegria. Dizei o vosso sim
ao chamado do Meu Jesus, pois somente assim sereis homens e mulheres de oração. A árvore será
plantada em outro campo e dará muitos frutos. Sede mansos e humildes de coração. Eu sou a vossa
Mãe e vim do céu para ajudar-vos. Não desanimeis. Eu rogarei ao Meu Filho Jesus por cada um de vós.
Avante sem medo.
(A árvore de que fala a mensagem seria o novo país em que o Papa verdadeiro irá se instalar, após o
cisma da Igreja e a tomada do Vaticano pelo falso papa e os cismáticos?)
Mensagem nº 3.140 - 28/03/2009: Queridos filhos, confiai em Deus. Ele está no controle de tudo. Não
desanimeis ante as provações do vosso dia a dia. Buscai forças no Senhor. Ele está ao vosso lado
embora não O vejais. Permanecei firmes no caminho da oração. A força da oração vos fortalecerá e vos
fará compreender os desígnios de Deus. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Coragem.
Chegará o dia em que a bandeira da morte estará sobre o palácio. Rezai muito. A vossa vitória está
no Senhor.
(Palácio... Será o Vaticano? Por ocasião FDA tomada do poder mundial pelo anticristo, através da Nova
Ordem Mundial, com a ONU se tornando o novo governo mundial centralizado e autoritário, e seus
organismo, tipo OMS, FAO, FMI e outros, os ministérios mundiais que gerirão o planeta; sendo os
“governos nacionais” apenas meros implementadores e homologadores das políticas determinadas pela
ONU “Governo do anticristo. A “bandeira da morte” será o símbolo que Nossa Senhora usou para
caracterizar o falso papa que destronará o verdadeiro, pelo apoio que dará e receberá do anticristo?)
Mensagem nº 3.175 – 16/06/2009 - em Ceilândia Sul/DF: Queridos filhos, avante sem medo. Não fiqueis
de braços cruzados. O Senhor espera muito de vós. Continuai firmes na oração e Eu vos conduzirei à
vitória. Sois o povo eleito do Senhor e Ele vos ama. Viveis no tempo das grandes tribulações espirituais e
somente por meio da oração podeis suportar o peso da cruz. Eu conheço todas as vossas necessidades
e pedirei ao Meu Jesus por vós. Alegrai-vos. Depositai vossa confiança no Senhor. N’Ele está a vossa
vitória. Somente Ele é o vosso Tudo e sem Ele nada podeis fazer. Uma grande embarcação encontrará
grande tempestade. Para os Meus pobres filhos haverá grande dor. Sofro por causa dos vossos
sofrimentos. Buscai forças no Senhor. Eu sou a vossa Mãe e caminho ao vosso lado. Coragem.
(Nessa mensagem, estaria Nossa Mãe se referindo à Igreja católica, por ocasião do cisma?)
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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.
(O tesouro de que fala a mensagem seria a exploração do petróleo no pré-sal?)
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 3.278 - 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.
(Seria uma alusão à montanha sagrada, em Jerusalém? Local onde um anjo enviado por Deus evitou que
Abraão consumasse o sacrifício (morte) de Isaac? Também, a cidade Machu Picchu, em quíchua Machu
Pikchu, significa “velha montanha”. Existe a possibilidade de a mensagem se referir a algum evento
naquela cidade pré-colombiana, localizada no topo de uma montanha, a 2400 metros de altitude, no vale
do rio Urubamba, no Peru.)
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.
Mensagem nº 3.334 - 19/06/2010: Queridos filhos, Eu sou a Mãe que repete a mesma canção: Voltai-vos.
Voltai-vos. Voltai-vos. O vosso Deus vos ama e vos espera com imenso amor de Pai. Dizei não ao
pecado, pois o pecado vos afasta de Deus e da Sua graça. Sois do Senhor e somente a Ele deveis seguir
e servir. Eis o tempo das dores. Buscai forças na oração, na Eucaristia e na escuta da palavra de Deus.
Acolhei com alegria o Evangelho do Meu Jesus. Eu vim do céu para conduzir-vos à santidade. EscutaiMe. Não quero obrigar-vos, mas levai a sério o que vos digo. O vosso tempo é curto. O que tendes a
fazer não deixeis para o amanhã. Os Meus pobres filhos caminham como cegos a guiar outros cegos e a
morte espiritual se apoderou de muitos corações. Sou a vossa Mãe dolorosa e sei o que vem para
vós. Uma nação viverá momentos de angústia. A alegria dará lugar à tristeza. Dobrai vossos
joelhos em oração. Deus vos chama. Abri vossos corações. Se permanecerdes fieis até o fim, sereis
recompensados pelo Senhor. A vitória de Deus virá para os justos. Coragem, avante.

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.
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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 3.413 - 17/12/2010: Queridos filhos, não há vitória sem cruz. Buscai forças na oração, na
Eucaristia e nas Palavras do Meu Filho Jesus. Não desanimeis. O sofrimento dos justos contribuirá para a
conversão daqueles que estão afastados do Criador. Rezai e fazei sacrifícios. Preparai vossos corações e
deixai que a graça do Meu Filho Jesus vos transforme. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para ajudar-vos.
Não recueis. Permanecei firmes no caminho que vos apontei. Não vos afasteis da oração. A humanidade
sofre por causa da triste cegueira espiritual que atingiu os Meus pobres filhos. Os filhos dos Lobos
fugirão apavorados e muitos encontrarão a morte. Sofro por aquilo que vem para vós. Convertei-vos e
servi ao Senhor com alegria. Depois de toda tribulação o Senhor virá a vós e enxugará vossas lágrimas.
(Possibilidade de interpretação:
Mateus, 7:15 Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos
devoradores. - 10:16 Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos; portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos
como as pombas. - Lucas, 10:3 Ide; eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. - Atos, 20:29 Porque eu sei isto que,
depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho;

“... SOMENTE ASSIM ...”

Muitos poderão se perguntar: Por que Nossa Senhora vem até nós? Quais os
motivos que levam a Mãe do Nosso Salvador a descer dos céus e transmitir
mensagens a um confidente? Qual a razão que levaria a criatura que mais amou, mais
ama e mais amará ao Pai, a Jesus e ao Espírito-Santo (porque a nenhuma outra
criatura, nem mesmo aos Serafins foi dispensado tanto amor como ao Coração
Santíssimo da Mãe de Deus), a se ausentar da Presença da Trindade Divina e aportar
neste “vale de lágrimas” para aqui trazer suas preciosas orientações?
Não precisaríamos buscar estas respostas em qualquer outro lugar senão nas
palavras que já vem sendo expressas pela própria Virgem. Seu trabalho na terra não é
salvar-nos, mas levarmo-nos até a Salvação, que é Jesus. É ela quem nos diz: “Não
vim do Céu para salvar-vos, mas para oferecer-vos a possibilidade de salvação”
(Mensagem nº 458).
Vejam que há uma relação de causa e conseqüência para cada orientação,
com a finalidade de direcionar-nos para Deus. E é somente assim que iremos a ELE.
Cumprindo determinadas pré-condições. São condições infalíveis para se alcançar o
fim a que se propõem. São, também, condições ÚNICAS, e não há outras, prestem
bem atenção nisto.
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Então, que outra fórmula perfeita e segura para alcançarmos a santidade e
participarmos do Reino que Jesus veio anunciar poderíamos adotar e seguir senão as
valiosas orientações que Nossa Senhora nos apresenta em suas mensagens?

Sede mansos e humildes de coração, pois somente assim sereis capazes de alcançar a
santidade. (08/02/2001)
Peço-vos que tenhais humildade e que
somente assim sereis capazes de contribuir com os
procureis intensificar vossas orações, pois
meus planos. (10/03/2001)
Peço-vos que sejais humildes e mansos
somente assim alcançareis a santidade. (19/03/2001)
de coração, pois
Preciso do vosso testemunho sincero e
somente assim os Meus apelos serão vivenciados por
corajoso, pois
todos os Meus pobres filhos.
(03/05/2001)

Peço-vos que vos afasteis da maldade,
pois
Queridos filhos: Peço-vos que vivais o
Evangelho do Meu Filho Jesus, pois

somente assim contribuireis para a transformação da
humanidade. (15/05/2001)
somente assim as vossas vidas serão transformadas e
vereis novos céus e novas terras.
(19/05/2001)

Queridos filhos: peço-vos nesta noite que somente assim sereis protegidos contra os ataques e
intensifiqueis vossas orações em família,
ciladas do demônio. (26/07/2001)
pois
Peço-vos que vivais os meus apelos, pois somente assim sereis felizes já aqui na terra e mais
tarde comigo no céu. (14/08/2001)
Queridos filhos: peço-vos que vivais com somente assim sereis conduzidos pelo caminho do
amor o Evangelho do Meu Jesus, pois
bem e da santidade. (18/08/2001)
Queridos filhos: deixai que o Espírito
somente assim os vossos atos e decisões serão
Santo ilumine vossas vidas, pois
conforme a vontade de Deus.
(28/08/2001)

Queridos filhos: convido-vos nesta noite
a acolherdes em vossos corações os Meus
apelos, pois
A humanidade precisa aceitar o amor do
Senhor, pois
Queridos filhos: enchei-vos do amor de
Deus, pois
Vivei com docilidade e humildade, pois

somente assim poderei conduzir-vos ao Meu Filho
Jesus. (07/09/2001)
somente assim encontrará a paz. (23/10/2001)
somente assim sereis capazes de amar o vosso
próximo. (01/11/2001)
somente assim o Senhor reinará em vossas vidas.
(23/11/2001)

Queridos filhos: enchei-vos do Amor de
Deus e fazei crescer em vós os dons
recebidos, pois
Vivei amorosamente os Meus apelos,
pois
Esforçai-vos para viverdes na graça de
Deus, pois
Peço-vos que sejais humildes e mansos
de coração, pois

somente assim contribuireis para o Triunfo
definitivo do Meu Imaculado
Coração.(27/11/2001)
somente assim a humanidade encontrará a paz.
(01/12/2001)

somente assim tereis o Céu como recompensa.
(08/12/2001)

somente assim podeis contribuir para o retorno de
todos aqueles que estão afastados do
Senhor. (11/12/2001)
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Sofro por causa dos vossos sofrimentos e somente assim descobrireis o caminho que vos
peço-vos que sejais homens e mulheres
conduzirá à plena felicidade.
(15/12/2001)
de oração, pois
Queridos filhos: preparai-vos para a festa somente assim sentireis a presença do Meu Jesus em
vossos corações. (22/12/2001)
do Natal, pois
Cuidai da vossa vida espiritual, pois
somente assim recebereis uma grande recompensa.
(31/12/2001)

Dobrai vossos joelhos em oração, pois

somente assim contribuireis para o triunfo definitivo
do Meu Imaculado Coração.
(01/01/2002)

Esforçai-vos para viverdes na verdade,
pois
Peço-vos que vivais amorosamente os
Meus apelos, pois
Queridos filhos, chamo-vos a serdes
construtores da paz, pois
Preparai-vos também para a Quaresma
com orações e penitências, pois
Rezai muito, pois

Convido-vos também a refletirdes sobre
a vossa vida espiritual, pois

somente assim contribuireis para a vitória do
Senhor. (05/01/2002)
somente assim descobrireis a grande reserva de amor
que há dentro de vós. (19/01/2002)
somente assim a humanidade encontrará Deus.
(24/01/2002)

somente assim sereis capazes de abraçar o chamado
do Senhor à santidade. (08/02/2002)
somente assim experimentareis a vitória de Deus
com o triunfo definitivo do Meu
Imaculado Coração.(09/02/2002)
somente assim sereis capazes de acolherdes a graça
de Deus em vossos corações.
(07/03/2002)

Queridos filhos, peço-vos que em tudo
somente assim sereis capazes de imitar São José.
(19/03/2002)
façais a vontade do Senhor, pois
Queridos filhos, peço-vos que sejais
somente assim sereis capazes de imitar Meu Filho
mansos e humildes de coração, pois
Jesus. (26/03/2002)
Sede mansos e humildes de coração, pois somente assim sereis grandes aos olhos de Deus.
(06/04/2002)

Cuidai da vossa vida espiritual, pois
somente assim sereis transformados. (13/04/2002)
Dai o melhor de vós na tarefa que vos foi somente assim o vosso testemunho contribuirá para
confiada, pois
o retorno das almas afastadas.
(25/04/2002)

Sois chamados a uma conversão sincera,
pois
Convido-vos também a viverdes o
Evangelho do Meu Jesus, pois
Peço-vos que vivais santamente, pois

somente assim contribuireis para a vitória definitiva
do Senhor com o triunfo do Meu
Imaculado Coração. (02/05/2002)
somente assim a humanidade encontrará a paz.
(04/05/2002)

somente assim sereis ricos das graças de Deus.
(11/05/2002)

Abri vossos corações à graça santificante
de Deus, pois
Abri vossos corações ao chamado de
Deus, pois
Queridos filhos, deixai que a Luz de
Deus ilumine vossa existência, pois
Queridos filhos, cuidai da vossa vida
espiritual, pois
Abri vossos corações ao amor do Senhor,
pois

somente assim contribuireis para o triunfo do Meu
Imaculado Coração. (21/05/2002)
somente assim contribuireis para o triunfo do Meu
Imaculado Coração. (28/05/2002)
somente assim sereis salvos. (18/06/2002)
somente assim sereis grandes aos olhos do Senhor.
(24/08/2002)

somente assim podeis testemunhar as Minhas
mensagens. (17/10/2002)
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Queridos filhos, permanecei firmes no
caminho que vos apontei, pois
Cuidai da vossa vida espiritual, pois

somente assim sereis capazes de conservar a vossa
fé. (29/10/2002)
somente assim conseguireis testemunhar o amor de
Deus em vossas vidas. (27/11/2002)
Peço-vos que vos afasteis do pecado, pois somente assim podeis experimentar a graça de Deus
em vossas vidas. (07/12/2002)
Convido-vos hoje ao arrependimento
somente assim sereis capazes de aceitar os Meus
apelos. (08/12/2002)
sincero de todos os vossos pecados, pois
Peço-vos que acolhais o Amor do Senhor somente assim podeis crescer no caminho da
santidade. (19/12/2002)
em vossas famílias, pois
Buscai antes e acima de tudo as coisas de somente assim podeis compreender plenamente o
Deus, pois
desejo de Deus para vossas vidas.
(21/12/2002)

Peço-vos que mantenhais acesa a chama
da fé em vossos corações, pois
Peço-vos que sejais fiéis ao Meu Filho
Jesus, pois
Preciso do vosso sim sincero e corajoso,
pois
Escutai com atenção os Meus apelos,
pois
Queridos filhos, vivei amorosamente os
Meus apelos, pois

somente assim podeis caminhar ao encontro de
Cristo. (04/01/2003)
somente assim sereis capazes de contribuir para o
triunfo definitivo do Meu Imaculado
Coração.(18/01/2003)
somente assim poderei ajudar-vos. (21/01/2003)
somente assim sereis capazes de abraçar a missão
que o Senhor vos confiou. (08/02/2003)
somente assim sereis capazes de contribuir para o
triunfo do Meu Imaculado Coração.
(01/03/2003)

Abri vossos corações ao Meu chamado
de conversão, de amor e de paz, pois
Peço-vos que vivais com coragem os
Meus apelos, pois
Peço-vos que tenhais plena confiança
em Meu Filho Jesus, pois
Agora é chegado o momento em que
deveis intensificar vossas orações, pois

somente assim os homens encontrarão Jesus.
(25/03/2003)

somente assim contribuireis para a grande vitória de
Deus com o Triunfo do Meu
Imaculado Coração.(29/3/2003)
somente assim sereis vitoriosos. (10/05/2003)
somente assim sereis capazes de suportar o peso das
provações que já estão a caminho.
(20/05/2003)

Peço-vos que mantenhais acesa a chama
da fé, pois
Permanecei firmes no caminho da
conversão que vos apontei, pois

somente assim sereis capazes de suportar os
sofrimentos que hão de vir. (03/06/2003)
somente assim sereis capazes de contribuir para o
triunfo do Meu Imaculado Coração.

Queridos filhos, enchei-vos do amor de
Deus, pois
Queridos filhos, convido-vos a
acolherdes os Meus apelos, pois
Esforçai-vos para abraçardes a santidade,
pois
Abri vossos corações ao Meu chamado,
pois
Entregai-vos a Mim por meio da vossa
consagração ao Meu Imaculado Coração
e aproximai-vos da Eucaristia, pois

somente assim podeis amar o vosso próximo.

(01/07/2003)
(30/09/2003)

somente assim podeis contribuir para o Triunfo do
Meu Imaculado Coração. (07/10/2003)
somente assim sereis ricos espiritualmente.
(21/10/2003)

somente assim podeis contribuir para o triunfo do
Meu Imaculado Coração. (20/12/2003)
somente assim sereis capazes de compreender o que
vos digo. (10/01/2004)
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Convido-vos ao arrependimento sincero
de todos os vossos pecados, pois
Buscai forças na Eucaristia, pois

somente assim podeis sentir a graça da santidade em
vossas vidas. (24/01/2004)
somente assim sereis capazes de suportar o peso da
vossa cruz. (03/02/2004)
somente assim podeis sentir sua presença em vossas
vidas. (02/03/2004)
somente assim podeis compreender os desígnios de
Deus para vossas vidas. (20/03/2004)

Queridos filhos, convido-vos a viverdes
voltados para o Senhor, pois
Peço-vos que mantenhais acesa a chama
do amor quer está em vossos corações,
pois
Queridos filhos, amai a verdade e acolhei somente assim podeis contribuir para o triunfo do
Meu Imaculado Coração. (23/03/2004)
alegremente os Meus apelos, pois
Queridos filhos, sede fiéis a Jesus, pois
somente assim sereis capazes de compreender os
projetos de Deus para vós. (22/04/2004)
Dai o melhor de vós na missão que vos
somente assim contribuireis para o triunfo do Meu
Imaculado Coração. (20/05/2004)
confiei, pois
Queridos filhos, deixai que a graça do
somente assim podeis testemunhar o amor de Deus.
(01/06/2004)
Senhor transforme vossas vidas, pois
Convido-vos ao arrependimento sincero somente assim podeis contribuir para o Triunfo do
dos vossos pecados, pois
Meu Imaculado Coração. (12/06/2004)
Sede homens e mulheres de constante
somente assim podeis contribuir para a conversão da
oração, pois
humanidade. (26/06/2004)
Dai o melhor de vós na missão que o
somente assim podeis contribuir para a salvação dos
Senhor vos confiou, pois
Meus pobres filhos afastados.
(03/7/2004)

Dedicai parte do vosso tempo à oração,
pois
Queridos filhos, desejo que façais o bem
a todos, pois
Dai o melhor de vós na missão que vos
foi confiada, pois
Peço-vos que mantenhais acesa a chama
da fé em vossos corações, pois
Deixai que a vontade de Deus seja
realizada em vossas vidas, pois
Peço-vos que continueis a percorrer o
caminho que vos indiquei, pois
Sede homens e mulheres de oração, pois
Convido-vos a serdes em tudo
semelhantes ao Meu Filho Jesus, pois
Desejo conduzir-vos à perfeição, pois

somente assim podeis crescer espiritualmente.
(06/07/2004)

somente assim podeis imitar Meu Filho Jesus.
(10/07/2004)

somente assim podeis contribuir para o Triunfo do
Meu Imaculado Coração. (24/07/2004)
somente assim podeis testemunhar as Minhas
mensagens. (27/07/2004)
somente assim sereis vitoriosos. (03/08/2004)
somente assim podeis ser grandes na fé. (17/08/2004)
somente assim podeis contribuir para o triunfo do
Meu Imaculado Coração. (22/08/2004)
somente assim podeis crescer na vida espiritual.
(18/09/2004)

somente assim podeis testemunhar as maravilhas do
Senhor com a vossa própria vida.
(21/09/2004)

Peço-vos que tenhais ilimitada confiança somente assim podeis experimentar a vitória.
(02/10/2004)
no Senhor, pois
Peço-vos que vos afasteis
somente assim podeis testemunhar a Minha presença
definitivamente do pecado, pois
no meio de vós. (09/10/2004)
Sede homens e mulheres de oração, pois somente assim podeis compreender os desígnios de
Deus para vossas vidas. (12/10/2004)
Peço-vos que tenhais ilimitada confiança somente assim sereis vitoriosos. (14/10/2004)
em Meu Filho Jesus, pois
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Afastai-vos definitivamente do pecado e somente assim sereis salvos. (23/10/2004)
abraçai a graça Misericordiosa do Meu
Filho Jesus pois
Peço-vos que vivais alegremente os Meus somente assim o mundo voltará a ter paz. (30/10/2004)
apelos, pois
Desejo que vivais alegremente os Meus
somente assim podeis contribuir para a grande
apelos, pois
vitória de Deus com o Triunfo do
Meu Imaculado Coração. (02/11/2004)
Acolhei com alegria os Meus apelos, pois somente assim podeis encontrar a paz. (09/11/2004)
Peço-vos que continueis fortes no
somente assim podeis contribuir para o Triunfo do
caminho que vos apontei, pois
Meu Imaculado Coração. (13/11/2004)
Quando sentirdes o peso da cruz, buscai somente assim podeis experimentar a vitória.
(20/11/2004)
forças na palavra de Deus e na Eucaristia,
pois
Peço-vos que mantenhais acesa a chama somente assim podeis contribuir para o triunfo do
da fé dentro de vós, pois
Meu Imaculado Coração. (26/11/2004)
Sede mansos e humildes de coração, pois somente assim podeis crescer na fé. (11/12/2004)
Acolhei Jesus em vossos corações, pois
somente assim podeis acolher as dádivas de Deus.
(16/12/2004)

Peço-vos que intensifiqueis vossas
orações, pois
Eu sou a vossa Mãe e desejo que façais
o bem a todos, pois
Convido-vos hoje a acolherdes com
sinceridade os Meus apelos, pois
Convido-vos a buscardes forças na
Eucaristia e na Palavra de Deus, pois
Queridos filhos, sede mansos e humildes
de coração, pois
Abri vossos corações ao Espírito Santo,

somente assim podeis encontrar a paz. (21/12/2004)
somente assim podeis imitar Meu Filho Jesus.
(28/12/2004)

somente assim podeis testemunhar a Minha presença
no meio de vós. (01/01/2005)
somente assim podeis suportar o peso das provações
que já estão a caminho. (04/01/2005)
somente assim podeis alcançar a salvação. (28/06/2005)
somente assim podeis crescer na fé. (19/07/2005)

pois

Cuidai da vossa vida espiritual, pois
Dobrai vossos joelhos em oração, pois
Permanecei firmes na oração, pois
Sede dóceis ao Seu chamado (do
Senhor), pois
Dobrai vossos joelhos em oração, pois
Acolhei com humildade os Meus apelos,
pois
Peço-vos que intensifiqueis vossas
orações, pois
Deus vos chama a viverdes com
fidelidade Sua Palavra, pois
Peço-vos que continueis firmes na
oração, pois
Convido-vos a vos reconciliardes com
Deus, pois

somente assim podeis testemunhar a presença de
Jesus. (25/08/2005)
somente assim tereis força para suportardes o peso
da vossa cruz. (13/09/2005)
somente assim podeis suportar o peso das provações
que já estão a caminho. (05/11/2005)
somente assim podeis colaborar para a realização
dos Meus planos. (19/11/2005)
somente assim podeis alcançar a paz. (07/01/2006)
somente assim podeis construir um mundo mais
justo e fraterno. (09/02/2006)
somente assim podeis encontrar a paz. (21/02/2006)
somente assim podeis contribuir para o triunfo
definitivo do Meu Imaculado
Coração. (06/04/2006)
somente assim podeis contribuir para a vitória do
Senhor. (15/07/2006)
somente assim podeis ser curados espiritualmente.
(18/07/2006)
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Dobrai vossos joelhos em oração, pois

somente assim a humanidade encontrará a paz.

Cuidai da vossa vida espiritual, pois

somente assim podeis alcançar a santidade.

(22/07/2006)
(28/07/2006)

Deixai que a graça do Senhor vos
somente assim podeis ser sinal de Sua presença no
transforme, pois
mundo. (08/08/2006)
Sede mansos e humildes de coração, pois somente assim podeis contribuir para a realização
dos Meus planos. (24/11/2006)
Enchei-vos do amor de Deus, pois
somente assim podeis alcançar vitória. (16/12/2006)
Deixai que Sua graça transforme vossas somente assim podeis testemunhar a vossa fé.
(30/01/2007)
vidas, pois
Eu vos amo como sois, mas preciso do
somente assim poderei transformar-vos e conduzirvos Àquele que é o vosso único e
vosso sim sincero e corajoso, pois
verdadeiro Salvador. (07/09/2007)
Peço-vos que vos afasteis do pecado, pois somente assim podeis compreender o desejo do
Senhor para vós. (08/09/2007)
Abri vossos corações aos Meus apelos,
somente assim podeis contribuir para o Triunfo do
Meu Imaculado Coração. (25/09/2007)
pois
Enchei-vos do amor de Deus, pois
somente assim podeis contribuir para a conversão da
humanidade. (04/10/2007)
Abraçai a verdade, pois
somente assim podeis encontrar a salvação.
(09/10/2007)

Deixai que a graça do Meu Jesus penetre somente assim podeis alcançar a santidade.
(18/10/2007)
vossos corações, pois
Amai e perdoai.
somente assim a humanidade será curada
espiritualmente. (06/11/2007)
Peço-vos que sejais mansos e humildes
somente assim podeis contribuir para o triunfo do
de coração, pois
Meu Imaculado Coração. (18/11/2007)
Queridos filhos, acolhei com amor os
somente assim poderei transformar-vos e conduzirMeus apelos, pois
vos ao Meu Filho Jesus. (20/11/2007)
Peço-vos que mantenhais acesa a chama somente assim podeis testemunhar o amor do
da fé, pois
Senhor àqueles que vivem nas trevas
do pecado. (08/12/2007)
Queridos filhos, deixai que a graça do
somente assim sereis capazes de amar e perdoar.
(22/12/2007)
Meu Jesus penetre vossos corações, pois
Dobrai vossos joelhos em oração, pois
somente assim podeis suportar o peso das
dificuldades. (01/02/2008)
Aproximai-vos do confessionário, da
somente assim encontrareis forças para as vossas
Eucaristia e da palavra de Deus, pois
vidas. (05/02/2008)
Abraçai Seu Evangelho e acolhei também somente assim podeis permanecer firmes na fé.
(25/03/2008)
os Meus apelos, pois
Sede mansos e humildes de coração, pois somente assim poderei conduzir-vos Àquele que é o
vosso Caminho, Verdade e Vida.
(01/04/2008)

Peço-vos que sejais mansos e humildes
de coração, pois
Dobrai vossos joelhos em oração, pois
Abri vossos corações ao Seu chamado,
pois

somente assim podeis aceitar os Meus apelos.
(19/04/2008)

somente assim podeis contribuir para a vitória de
Deus. (21/04/2008)
somente assim podeis contribuir para o grande
Triunfo do Meu Imaculado Coração.
(05/07/2008)
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Levai a sério os Meus apelos, pois

somente assim podeis contribuir para o triunfo
definitivo do Meu Imaculado
Coração. (23/07/2008)
Enchei-vos do amor de Deus, pois
somente assim podeis trilhar pela estrada da
santidade. (26/07/2008)
Sede mansos e humildes de coração, pois somente assim sereis capazes de compreender a
Minha presença no meio de vós.
(06/08/2008)

Vivei com fidelidade os Meus apelos,
pois
Dedicai parte do vosso tempo à oração,
pois
Sede fervorosos na vossa fé, pois
Enchei-vos do amor de Deus, pois

somente assim podeis construir um mundo mais
justo e mais fraterno. (09/08/2008)
somente assim sereis capazes de acolher os apelos
de Deus. (16/08/2008)
somente assim podereis alcançar vitória. (11/09/2008)
somente assim podeis ser capazes de amar e perdoar.
(29/09/2008)

A humanidade precisa acolher o amor do somente assim poderá ser curada espiritualmente.
(11/10/2008)
Senhor, pois
Queridos filhos, rezai, pois
somente assim podeis compreender os desígnios de
Deus para vossas vidas. (21/10/2008)
Sede dóceis ao Meu chamado, pois
somente assim podeis contribuir com o triunfo do
Meu Imaculado Coração. (25/11/2008)
Dobrai vossos joelhos em oração, pois
somente assim podeis compreender os desígnios de
Deus para vossas vidas. (06/12/2008)
Mudai de vida, pois
somente assim podeis contribuir com o triunfo do
Meu Imaculado Coração. (03/01/2009)
Queridos filhos, peço-vos que
somente assim podeis testemunhar o amor do
mantenhais acesa a chama da fé, pois
Senhor. (27/01/2009)
Peço-vos que sejais mansos e humildes
somente assim podeis contribuir para o Triunfo
de coração, pois
definitivo do Meu Imaculado
Coração. (06/02/2009)
Abri vossos corações, pois
somente assim podeis contribuir para a grande
vitória do Senhor. (10/02/2009)
Dizei o vosso sim ao chamado do Meu
somente assim sereis homens e mulheres de oração.
Jesus, pois
(15/02/2009)
Dobrai vossos joelhos em oração, pois
somente assim podeis contribuir para o triunfo
definitivo do Meu Imaculado
Coração. (22/03/2009)
Arrependei-vos com sinceridade, pois
somente assim podeis trilhar pela estrada da
santidade. (04/04/2009)
Peço-vos que sejais fiéis ao Meu Filho
somente assim podeis construir um mundo mais
Jesus, pois
justo e mais fraterno. (07/05/2009)
Dobrai vossos joelhos em oração, pois
somente assim o mundo voltará a ter paz. (16/05/2009)
Abri vossos corações, pois
somente assim podeis sentir Sua divina presença.
(28/05/2009)

Queridos filhos, sede mansos e humildes
de coração, pois
Caminhai sempre pelo caminho que vos
apontei
Buscai forças na oração e na Eucaristia,
pois

somente assim podeis viver e testemunhar as Minhas
mensagens. (05/06/2009)
somente assim Somente assim podeis contribuir para
o triunfo definitivo do Meu
Imaculado Coração. (20/06/2009)
somente assim podeis experimentar a vitória de
Deus.(23/06/2009)
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Dai o melhor de vós na missão que o
Senhor vos confiou, pois
Buscai forças na Eucaristia, pois
Enchei-vos do amor de Deus, pois

Queridos filhos, enchei-vos do amor de
Deus, pois
Sede firmes na oração, pois

somente assim o mundo se tornará mais justo e
fraterno. (04/08/2009)
somente assim sereis capazes de testemunhar as
maravilhas do Senhor. (15/08/2009)
somente assim sereis curados espiritualmente e
podereis contribuir para o triunfo
definitivo do Meu Imaculado
Coração. (21/08/2009)
somente assim sereis capazes de aceitar os Meus
apelos. (18/09/2009)
somente assim podeis contribuir para a
transformação da humanidade.
(22/09/2009)

Queridos filhos, deixai que a luz do
Espírito Santo penetre vossos corações,
pois
Queridos filhos, abri vossos corações ao
Senhor e deixai que Sua Luz ilumine
vossas vidas, pois
Peço-vos que vivais o Evangelho do Meu
Filho Jesus, pois
Dobrai vossos joelhos em oração, pois

somente assim sereis capazes de vos tornardes luz
para aqueles que estão afastados.

Peço-vos que mantenhais acesa a chama
da fé, pois

somente assim podeis contribuir para o triunfo
definitivo do Meu imaculado
Coração. (06/02/2010)
somente assim sereis transformados. (23/02/2010)
somente assim sereis capazes de suportar o peso das
provações que estão a caminho.

(24/09/2009)

somente assim podeis descobrir a vossa real
vocação. (02/01/2010)
somente assim podeis crescer na vida espiritual.
(26/01/2010)

somente assim alcançareis a verdadeira paz.
(28/01/2010)

Sede dóceis, pois
Peço-vos que sejais homens e mulheres
de oração, pois

(20/03/2010)

Dobrai vossos joelhos em oração, pois
Queridos filhos, viveis no tempo das
dores e é chegado o momento de vos
arrependerdes com sinceridade, pois
Abri vossos corações, pois
Aproximai-vos da Eucaristia e escutai
Sua Palavra, pois
Sede homens e mulheres de oração, pois
É preciso carregar a cruz com alegria,
pois
Dobrai vossos joelhos em oração, pois
Abri vossos corações e acolhei os Meus
apelos, pois
Buscai-O sempre na Eucaristia, pois

somente assim podeis alcançar vitória. (27/03/2010)
somente assim podeis ter forças para suportardes o
peso da cruz. (29/04/2010)
somente assim podeis sentir a Minha presença em
vossas vidas. (08/06/2010)
somente assim podeis suportar o peso das provações
que já estão a caminho. (06/07/2010)
somente assim podeis contribuir para a conversão da
humanidade. (13/07/2010)
somente assim podeis experimentar a vitória.
(18/07/2010)

somente assim podeis alcançar vitória. (10/08/2010)
somente assim poderei conduzir-vos ao Meu Jesus.
(24/08/2010)

somente assim tereis forças para a grande batalha
espiritual. (31/08/2010)
Sede mansos e humildes de coração, pois somente assim podeis contribuir para o triunfo
definitivo do Meu Imaculado
Coração. (07/09/2010)
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Sede dóceis ao Meu chamado, pois

somente assim poderei conduzir-vos ao Meu Jesus.

Buscai forças nas palavras do Meu Jesus
e na Eucaristia, pois
Enchei-vos do Amor do Senhor, pois

somente assim podeis ter a graça para vencer as
tentações. (09/10/2010)
somente assim podeis contribuir para a conversão da
humanidade. (13/10/2010)
somente assim podeis contribuir para a
transformação da humanidade.

(05/10/2010)

Dobrai vossos joelhos em oração, pois

(13/11/2010)

Deixai-vos guiar pelo Espírito Santo,
pois
Dobrai vossos joelhos em oração, pois
Dobrai vossos joelhos em oração, pois

somente assim sereis capazes de seguir Jesus.
(27/11/2010)

somente assim podeis compreender os desígnios de
Deus para vós. (25/12/2010)
somente assim podeis compreender os desígnios de
Deus para as vossas vidas. (28/12/2010)

Há aproximadamente 700 anos antes da encarnação do VERBO, o ESPÍRITO do SENHOR já antecipava
ao Profeta Sofonias as angústias terríveis do Dia do SENHOR que aproxima-se rapidamente desta
geração atéia, ingrata e cega:

Capítulo 1 de Sofonias:
2 Destruirei tudo sobre a face de terra - oráculo do Senhor; 3 farei perecer homens e
animais, aves do céu e peixes do mar; exterminarei os ímpios com seus escândalos,
farei desaparecer os homens da superfície do mundo - oráculo do Senhor. 4 Estenderei a
mão contra Judá, e contra os habitantes de Jerusalém, e exterminarei desse lugar tudo o
que resta de Baal, até o nome de seus servos e de seus sacerdotes: 5 os que se
prostram nos terraços para adorar a imensidão dos astros; os que se prostram e fazem
juramentos ora em nome do Senhor, ora em nome de seu deus; 6 e também os que se
desviam do Senhor, que não o buscam nem se preocupam com ele. 7 Silêncio diante do
Senhor Javé! Porque o dia do Senhor está próximo, o Senhor preparou um sacrifício,
santificou os seus convidados. 8 No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os chefes e
os príncipes reais, e todos os que se vestem como os estrangeiros. 9 Castigarei naquele
dia todos os que forçam as soleiras das portas, e enchem a casa de seu amo de bens
fraudulentos ou extorquidos com violência. 10 Naquele dia - oráculo do Senhor - haverá
muitos clamores à Porta dos Peixes, gemidos do lado da cidade nova, e um grande
tumulto do lado das colinas. 11 Lamentai-vos, habitantes do Morteiro, porque todo o
povo dos mercadores foi aniquilado, todos os traficantes de prata foram exterminados.
12 Naquele tempo, inspecionarei Jerusalém com lanternas, castigarei os homens que,
sentados em sua borra, dizem consigo mesmos: O Senhor não faz bem nem mal. 13
Seus bens serão entregues à pilhagem, suas moradas serão saqueadas. Edificarão
casas, mas não as habitarão, plantarão vinhas, mas não beberão de seu vinho. 14 Eis
que se aproxima o grande dia do Senhor! Ele se aproxima rapidamente. Terrível é o ruído
que faz o dia do Senhor; o mais forte soltará gritos de amargura nesse dia. 15 Esse dia
será um dia de ira, dia de angústia e de aflição, dia de ruína e de devastação; dia de
trevas e escuridão, dia de nuvens e de névoas espessas, 16 dia de trombeta e de alarme,
contra as cidades fortes e as torres elevadas. 17 Mergulharei os homens na aflição, e
eles andarão como cegos porque pecaram contra o Senhor. Seu sangue será derramado
como o pó, e suas entranhas como o lixo. 18 Nem sua prata, nem seu ouro poderão
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salvá-los no dia da cólera do Senhor. Toda a terra será devorada pelo fogo de seu zelo,
porque ele aniquilará de repente toda a população da terra.
Capítulo 2
1 Curvai-vos, curvai-vos, gente sem pudor, 2 antes que nasça a sentença e o dia passe
como a palha; antes que caia sobre vós o ardor da ira do Senhor; antes que caia sobre
vós o dia da indignação do Senhor! 3 Buscai o Senhor, vós todos, humildes da terra, que
observais a sua lei; buscai a justiça e a humildade: talvez assim estareis ao abrigo no dia
da cólera do Senhor.
(Sf. 1, 2-18;2, 1-3)

Para aquisição de apostilas:
Telefone: (51) 8105-2393 (preferencialmente)
E-mail: contato.mariamaedaigreja@gmail.com
As mensagens que compõem este trabalho encontram-se no site:

www.apelosurgentes.com.br
(site oficial da obra)

114

