01.01.2005
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.464
Queridos filhos, uma grande multidão espera por um sinal; ouve-se 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 é a mensagem
que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai
em paz.
04.01.2005
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.465
Queridos filhos, a humanidade precisa de paz e é chegado o momento de vos converterdes e
assumirdes o vosso verdadeiro papel de cristãos. Convido-vos a buscardes forças na Eucaristia e na
Palavra de Deus, pois somente assim podeis suportar o peso das provações que já estão a caminho.
Uma grande tempestade se aproxima e a grande embarcação é atingida. Dobrai vossos joelhos em
oração. Eis os tempos das grandes tribulações que vos anunciei no passado. Confiai plenamente no
Senhor para serdes vitoriosos. Avante com coragem. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
06.01.2005
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.466Queridos filhos, das águas profundas virá o destruidor. Por causa dele várias nações sofrerão. O
tempo se aproxima e Meu povo muito sofrerá. Agora viveis os tempos das grandes provações para a
humanidade. Rezai. Somente por meio da oração podeis encontrar consolo e paz. Ó! homens, voltaivos enquanto há tempo. Olhai os sinais que Deus vos envia e convertei-vos. Deus quer a vossa
salvação. Afastai-vos do pecado. Voltai-vos à graça de Deus. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por
mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
08.01.2005
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.467
Queridos filhos, quando o rei for tirado do seu trono começará a grande batalha e a luz perderá seu
brilho. Convido-vos a viverdes voltados para o Senhor que é a vossa única esperança nestes tempos
de tribulações. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vos espera. Dizei não ao pecado e
voltai-vos a Jesus. Não vos esqueçais: somente n’Ele está a vossa salvação. Avante com coragem.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
11.01.2005
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.468
Queridos filhos, uma grande cidade em ruínas e não haverá mais rei em seu trono. Em vão disseram:
o ouro não é mais ouro. Peço-vos nesta noite que intensifiqueis vossas orações em favor da paz do
mundo e em reparação aos pecados cometidos contra o Coração do Meu Filho Jesus. Confia no
Senhor, pois somente n’Ele está a vossa vitória. Não desanimeis. Não recueis. Quem está com o

Senhor, vence. Avante. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
12.01.2005
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.469
Queridos filhos, a terrível investida do opressor deixará uma grande multidão oprimida. Uma grande
multidão caminha em direção a uma fonte de águas cristalinas e aí já não haverá mais sofrimento. Eis
os tempos por Mim preditos. Peço-vos que tenhais ilimitada confiança no Senhor. Vós sois importantes
para a realização dos Meus planos. Não cruzais os braços. Eu preciso do vosso sincero e corajoso
testemunho. Rezai. Rezando podeis suportar o peso das provações que hão de vir. Avante sem medo.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
15.01.2005
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.470
Queridos filhos, uma imensa bola de fogo virá deixando um grande deserto. Por todos os lados se
ouvirá gritos e lamentações. É a hora do Senhor. Dizei não ao pecado e voltai-vos depressa ao Deus
da Salvação e da Paz. Não quero obrigar-vos, mas escutai-Me com atenção. Cuidai da vossa vida
espiritual. As coisas do mundo passam, mas as do Senhor são para sempre. Convertei-vos. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
18.01.2005 05:49:00
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.471
Queridos filhos, a luz perderá seu brilho em pleno meio dia e os homens cairão por terra de pavor. A
morte de um homem provocará grande ira e muitos inocentes sofrerão. Abri vossos corações à graça
do Senhor. O arrependimento é o primeiro passo que vos levará a Deus. Não cruzeis os braços. Dai o
melhor de vós Àquele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. Coragem. Esta é a mensagem que
hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai
em paz.
19.01.2005
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.472
Queridos filhos, um homem bem vestido entrará na casa de Deus e ocupará um lugar de destaque. A
ele se juntarão os inimigos de Deus e farão grandes estragos para toda humanidade. Este terá a
aparência de um bom homem e seduzirá a muitos. A pedra não se abalará porque Deus é fiel às Suas
promessas. Depositai toda a vossa confiança no Senhor. Jamais experimentarão o peso da derrota os
que seguem fielmente o Evangelho e acolhem os Meus apelos. Não desanimeis. Avante. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
22.01.2005
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.473

Queridos filhos; em uma região da Terra de Santa Cruz, que no passado elevou muitos homens e
empobreceu a muitos, por causa de um famoso fruto, acontecerá uma grande catástrofe que chamará
a atenção do mundo. Não se sentirá mais o cheiro daquele fruto. A vida sem Deus perde seu valor e
eficácia. Deus não desampara os pobres. Os ricos hão de lamentar. Rezai. A vossa força está na
oração. Não desanimeis. Quem está com o Senhor jamais será confundido. Coragem. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
25.01.2005
Mensagem de Nossa Senhora, 2.474ª
Queridos filhos; a luta entre dois gigantes causará a morte de muitos inocentes. A fúria da fera deixará
milhares de cadáveres espalhados por terra e a humanidade passará pela dor. Peço-vos que façais
orações suplicando a Misericórdia de Deus por vós. Não vos afasteis do Senhor. Voltai-vos a Jesus.
Somente n’Ele está a vossa verdadeira libertação e Salvação. Não cruzeis os braços. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
28.01.2005 20:03:00
Mensagem de Nossa Senhora - 2.475
Queridos filhos, escutai com atenção o que vos digo e podeis compreender os sinais de Deus. Uma
casa sem porta e nela entram os inimigos de Deus. Uma imensa multidão caminha faminta e na casa
do pai não encontra o alimento precioso que os sacia. Os escolhidos para defender a verdade, a
negarão. Dobrai vossos joelhos em oração. Os tempos difíceis chegaram. Arrependei-vos e buscai o
Senhor. Ele vos ama e vos espera. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
29.01.2005
Mensagem de Nossa Senhora, 2.476
Queridos filhos, o grande sinal de Deus deixará os homens sábios confusos. A água do mar perderá
seu sabor natural. Quando Deus fala quer ser ouvido. A humanidade enfrentará grandes crises. Ó
homens, voltai-vos depressa. O que vos digo não é para causar-vos medo, mas para que possais
estar preparados. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sei o que vos espera. Rezai. Esta é a mensagem
que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai
em paz.
01.02.2005
Mensagem de Nossa Senhora, 2.477
Queridos filhos, ventos fortes virão e muitas cidades deixarão de existir. Eis os tempos mais dolorosos
para a humanidade. Peço-vos que intensifiqueis vossas orações e que em toda parte procureis
testemunhar o Amor de Deus. Sofro por aquilo que vos espera. Não vivais em pecado. Voltai-vos. O
Senhor vos espera com imenso amor de Pai. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.. Esta é
a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.

03.02.2005 20:30:00
Mensagem de Nossa Senhora, 2.478
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. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
05.02.2005
Mensagem de Nossa Senhora, 2.479
Queridos filhos, rezai e fazei penitência. Estais vivendo agora os momentos mais difíceis para a
humanidade. Eis que chegaram os tempos por Mim preditos. Não vivais afastados da graça de Deus.
Se viverdes buscando o pecado sereis enganados pelo demônio e ele vos conduzirá à morte eterna.
Arrependei-vos se quereis a salvação. Deus vos chama. Não recueis. Sabei que esta é a hora do
Senhor. Ele mostrará um grande sinal aos homens. Quando sentirdes a terra tremer, sabei que Deus
está vos falando. Não fecheis vossos corações, mas dai o melhor de vós para serdes salvos. Voltaivos depressa. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada
por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
07.02.2005
Mensagem de Nossa Senhora, 2.480
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. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
08.02.2005
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.481
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. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
12.02.2005
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.482
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. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por
mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
15.02.2005
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.483ª
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. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

17.02.2005 20:55:00
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.484ª
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. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
19.02.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.485
Queridos filhos, a humanidade vive uma grande crise de fé. A criatura é mais valorizada que o Criador
e chegou a hora de dizer basta. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. A natureza será
transformada e os homens se confundirão. A China passará por grandes provações. Ali a terra
sacudirá causando a morte de milhões de inocentes. A terra está cheia de maldade. Voltai-vos agora
se quereis a salvação. Não vivais em pecado. Deus tem pressa. O que tendes a fazer, não deixeis
para o amanhã. Avante. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
22.02.2005
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.486ª
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. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em

nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
24.02.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.487ª
Queridos filhos, o Juiz Supremo julgará os homens pelos seus crimes. A humanidade sofrerá porque
os homens perversos se colocaram no lugar do Criador. Viveis no tempo pior que do Dilúvio. Deus foi
desprezado por muitos, mas quando acordarem será tarde. Pelas próprias mãos dos homens foi
preparada a sua ruína. Os homens sábios se uniram e prepararam em laboratório a destruição. Os
homens verão a morte naquilo que existe para dar a vida. Ó homens, voltai-vos. Arrependei-vos para
receberdes a misericórdia do Senhor. Ó filhos da Terra de Santa Cruz, sofro por aquilo que vem para
vós. Sabei que muitos lugares que vossos olhos podem contemplar, deixarão de existir. Quando a ira
de Deus vier os homens cairão por terra de pavor. Não cruzeis os braços. Os que escutam a voz de
Deus levarão a melhor. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
26.02.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.488
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. Esta é a mensagem que
hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai
em paz.
27.02.2005 16:30:00
Mensagem de Nossa Senhora, 2.489-Frei Paulo/SE
Queridos filhos, os homens sábios anunciarão novas descobertas sobre a vida do Meu Filho Jesus.
Tende cuidado. Não permitais que o demônio vos engane. Não permitais que a vossa fé seja abalada.
A verdade do Meu Jesus está no Evangelho. Escutai aquilo que ensina o verdadeiro Magistério da
Igreja do Meu Jesus. Acolhei os ensinamentos do Papa. O demônio causará grande confusão, mas
peço-vos que fiqueis com a verdade. Uma árvore grande será cortada e seus maus frutos não mais se
multiplicarão. A verdade é mantida íntegra apenas na Igreja Católica. Cuidai da vossa vida espiritual e
vivei alegremente os Meus apelos. Não desanimeis. Eu estou convosco. Esta é a mensagem que hoje
vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por
mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
01.03.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.490
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. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.

Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
05.03.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.491
Queridos filhos, uma bela cidade banhada por dois famosos rios estará em ruínas. Buscada para o
pecado, motivo de inspiração para grandes poetas. O fogo lhe consumirá. De sua torre restará apenas
destroços. Ó homens vivei na graça de Deus. Não fiqueis estacionados no pecado. O fim daqueles
que nada querem com o Senhor será a morte eterna. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vos
espera. Convertei-vos. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
08.03.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.492
Queridos filhos, eis o tempo do vosso retorno. Não fiqueis de braços cruzados. Chegará o dia em que
o sol e a lua não mais cumprirão seu curso como em vossos dias. Vossos olhos verão os sinais
anunciados por Meu Filho Jesus. Dobrai vossos joelhos em oração suplicando a Misericórdia do
Senhor para todos vós. O dragão irá ao encontro da águia e lançará fogo sobre seus filhos causando a
destruição de grande parte do seu ninho. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
10.03.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.493ª
Queridos filhos, do alto ele virá fazendo grande sombra sobre a terra e muitos homens morrerão de
pavor ao vê-lo. Deus vos escolheu para serdes suas testemunhas sobre a terra, mas vós vos
desviastes e vos distanciastes do caminho da salvação. Sabei todos vós que ainda podeis encontrar a
luz do Senhor. Arrependei-vos e voltai-vos Àquele que é o vosso único e verdadeiro Salvador. Vós que
escutais com amor o Evangelho do Meu Jesus, não temais. Para vós está reservada a coroa dos
justos. Não temais. Permanecei firmes no caminho que vos apontei. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por
mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

12.03.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.494
Queridos filhos, a ira de um homem com aparência de profeta, mas não profeta, deixará uma cadeira
vazia. Os homens fiéis derramarão suas lagrimas, mas Deus não os abandonará. Não cruzeis os
braços. Eis o tempo da grande batalha espiritual. Rezai. Somente por meio da oração tereis força para
suportardes o peso das provações. Não vos esqueçais: Deus é fiel às Suas promessas. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
15.03.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.495

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. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
17.03.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.496
Queridos filhos, um homem cego, um pássaro veloz, homens reunidos e um prato quebrado. Quem
olha somente para si perde a graça de Deus. O que será dos ricos quando precisarem dos pobres? A
mesa farta um dia estará sem pão. Não vos esqueçais: Deus está no controle de tudo. Rezai. Não vos
afasteis da oração. Deus vos ama e vos espera com imenso amor de Pai. Convertei-vos depressa.
Vereis horrores sobre a terra. As nações estarão em guerras. A fé estará presente em poucos
corações, mas Deus fará surgir alguém que conduzirá a humanidade novamente à verdadeira fé. Este
será um grande homem de fé, mas seu fim será doloroso porque ensinou a verdade e conduziu o povo
de Deus à vitória espiritual. Mesmo nos momentos difíceis, lembrai-vos sempre que Deus não se
esquece de vós. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
19.03.2005
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.497
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 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. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
20.03.2005 18:00:00
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.498 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. Esta é a mensagem que
hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai
em paz.
22.03.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.499

Queridos filhos, as belezas que hoje podeis contemplar um dia não mais existirão. Do lado norte virá a
destruição e muitos hão de lamentar. Ó filhos da Terra de Santa Cruz, sofro por aquilo que vem para
vós. A vossa nação afastou-se de Deus e por isso Deus permitirá que também ela seja castigada. Eu
sou a vossa Mãe e há tanto tempo estou a chamar-vos! Voltai-vos depressa. Se vos converterdes
sereis salvos. O Senhor vos espera. Não recueis. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
25.03.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.500
Queridos filhos, sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vos espera. Peço-vos que sejais fiéis
ao Meu Filho Jesus, o vosso único e verdadeiro Salvador. Acolhei com alegria os ensinamentos de
Jesus para serdes salvos. A humanidade distanciou-se de Deus e os Meus pobres filhos trilham pelas
veredas da autodestruição. O demônio conseguiu seduzir grande número de almas e Meus pobres
filhos caminham como cegos a guiar outros cegos. Cuidai da vossa vida espiritual. Não vivais
preocupados com as coisas materiais. Confiai no Senhor. Rezai pela paz do mundo. Rezai também e
de modo especial pela vossa nação. Vós não podeis imaginar quantos sofrimentos virão para vós!
Sabei que das águas profundas do oceano que banha vosso Brasil virá aquele que trará sofrimento e
dor. Dizei a todos que Deus tem pressa e que já não podeis viver estacionados no pecado. O Brasil
estará na guerra. Rezai. Dobrai vossos joelhos em oração. Do Senhor virá o socorro para os fiéis. Esta
é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
26.03.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.501
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. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
29.03.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.502
Queridos filhos, os amigos do rei se uniram contra ele, mas Deus os punirá severamente por sua
traição e porque abriram as portas para entrarem os assassinos. A cidade das sete colinas cairá.
Chegará o dia em que um rei deixará sua casa e fará morada em outro País. Quero dizer-vos que o
Senhor está contristado com os pecados dos homens. A terra está cheia de maldade e os homens
caminham para a grande destruição que prepararam por suas próprias mãos. Convertei-vos. Eu sou a
vossa Mãe e jamais vos deixarei sozinhos. Abri vossos corações, ó filhos da Terra de Santa Cruz. O
Senhor vos espera de braços abertos. Voltai-vos pelo amor enquanto há tempo. Esta é a mensagem
que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai
em paz.

31.03.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.503
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. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
02.04.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.504
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 é a mensagem que hoje vos transmito
em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma
vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
04.04.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.505
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. Esta é a mensagem que hoje vos transmito
em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma
vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
05.04.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.506
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. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
09.04.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.507
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. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
12.04.2005
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.508
Queridos filhos, sofro por causa dos vossos pecados. Eu sou a vossa Mãe e venho do Céu para
encher-vos de coragem. Não desanimeis. Deus está ao vosso lado. Rezai muito. Rezai sempre.
Chegará o dia em que haverá desdém aos dogmas e muitos homens terão sua fé abalada. Fugi do
pecado e voltai-vos Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por
mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
13.04.2005 22:30:00
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.509 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. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por
mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
16.04.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.510
Queridos filhos, Deus falará aos homens por meio de sinais extraordinários. Um grande aviso será
dado à humanidade, mas se os homens não se arrependerem a ira de Deus cairá sobre a
humanidade. Os homens verão algo como um sol que ficará visível no céu por longas horas. Todos os
olhos verão. Sabei que Deus tem pressa. Rezai. Intensificai vossas orações para suportardes o peso
das provações que hão de vir. Da França sairá um espinho que ferirá os homens fiéis. Coragem. Eu
estou ao vosso lado. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
18.04.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.511
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. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

19.04.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.512
Queridos filhos, rezai pelo novo sucessor de Pedro. Com ele a Igreja avançará, mas será perseguida
pelos inimigos. O santo padre experimentará o calvário, pois muitas de suas posições irão contrariar
os inimigos da Igreja. Dobrai vossos joelhos em oração. Rezai muito pela Igreja. A lição aprendida não
será esquecida. Jesus olha Sua Igreja e cuida de Seus fiéis. A morte jamais vencerá a vida. A
semente plantada dará bons frutos. A vitória será do Senhor. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por
mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
23.04.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.513
Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração suplicando a Misericórdia de Deus para a vossa
nação. A fumaça do demônio se espalhou pelo Brasil causando cegueira espiritual em muitas almas.
Voltai-vos depressa. Arrependei-vos dos vossos pecados. A vossa nação tropeçará e pelas ruas
haverá conflitos e derramamento de sangue. O Brasil estará na guerra. A bandeira: eis que nela está a
causa da guerra. Rezai muito. Não fiqueis afastados. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
26.04.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.514
Queridos filhos, rezai muito diante da cruz pela conversão dos homens. Viveis agora os momentos
mais difíceis para a humanidade. Peço-vos que volteis ao Senhor o mais rápido possível. A
humanidade sofrerá e os homens hão de lamentar a vida transcorrida sem Deus. A Cidade de
Jerusalém será destruída e quando passar a grande tribulação não será reconhecida; restará apenas
um grande deserto. Ó homens, voltai-vos. Acolhei o Amor de Deus e afastai-vos do ódio. A
humanidade beberá o cálice amargo que os homens prepararam por suas próprias mãos. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
28.04.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.515
Queridos filhos, a terra está cheia de maldade e os Meus pobres filhos caminham como cegos
espiritualmente. Os homens desafiaram o Criador e por isso serão punidos severamente. O Senhor
limpará a terra e os Seus fiéis viverão felizes. A humanidade experimentará grandes sofrimentos. O
Japão sofrerá com um megassismo tal como nunca se viu em toda sua história. Eis que Deus vos
chama. Sabei que ainda há chance para todos vós. Não fiqueis no pecado. Voltai-vos Àquele que é o
vosso Único e Verdadeiro Salvador. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
30.04.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.516
Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração em favor da paz do mundo. A humanidade vive
fortes tensões e caminha para a autodestruição. Um homem orgulhoso fará acordos com o Irã. Ele

parece ser um pacificador, mas na verdade será um espinho para muitas nações. Os homens do
terror, liderados por aquele com aparência de profeta, levarão sofrimento e dor ao ninho da águia e ao
País do Salvador. Eis que chegaram os tempos por Mim preditos. Rezai. Estai atentos. Eu sou a vossa
Mãe e estou ao vosso lado. Avante com esperança. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
01.05.2005 18:30:00
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.517 no povoado de Boa Vista em Glória/SE
Queridos filhos, os anjos do Senhor estão com as espadas nas mãos e ai daqueles que corromperam
a terra. A humanidade distanciou-se do Criador e agora deverá pagar pelos seus crimes. Os homens
mais ricos do mundo passarão por dificuldades; estenderão a mão ao pobre e pedirão clemência. A
Europa chegará ao fundo do poço. Os apelos do Senhor não foram atendidos e os homens se
tornaram cegos espiritualmente. O Anjo do Senhor passará e ferirá a terra. A humanidade viverá
momentos de grande dor. Rezai. Dizei a todos que Deus é Verdade e que Deus existe. Somente n’Ele
está a vossa verdadeira libertação. Avante. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

03.05.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.518
Queridos filhos, armas nucleares e biológicas serão usadas pelos homens de barba grande e o terror
se espalhará por várias nações. O demônio conseguiu seduzir grande número de pobres filhos e os
afastou da graça do Meu Divino Filho. Infelizes aqueles que vivem apegados aos bens materiais.
Sabei que haverá um grande caos na economia mundial e somente os mansos e humildes de coração
conseguirão sobreviver. Peço-vos que vos afasteis de toda vaidade. Fugi das modas do mundo.
Aprendei a vestir-vos com modéstia. Cuidai do vosso corpo, pois sois templo do Espírito Santo. Tende
cuidado. Sois do Senhor. Quem ofende ao Senhor por meio das modas corre o risco da condenação
eterna. Libertai-vos verdadeiramente das garras do demônio. Não entregueis a vossa alma à
condenação. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada
por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
07.05.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.519
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe dolorosa e bem sabeis o quanto uma Mãe sofre por causa de
seus filhos. Peço-vos que vivais santamente e que em toda parte procureis fazer o bem. Abri vossos
corações ao Meu chamado e afastai-vos definitivamente do pecado. A humanidade está enferma por
causa do pecado e os homens trilham pelas veredas da autodestruição. O terror se espalhará por
várias nações. Taiwan experimentará grande dor. Dobrai vossos joelhos em oração e suplicai a
Misericórdia do Senhor. Quem permanecer fiel até o fim será salvo. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por
mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
10.05.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.520

Queridos filhos, Deus vos espera com imenso amor de Pai. Voltai-vos a Ele que é o vosso Bem
Absoluto e sabe o que vos é necessário. Libertai-vos do pecado e abraçai a graça do Senhor. Não vos
deixeis contaminar pelo veneno do demônio. A humanidade enfrentará momentos difíceis. Rezai. A
Rússia fará um acordo e deste acordo surgirá algo doloroso para os homens. A peste que virá não
permitirá àqueles que forem contaminados reconhecer a si mesmo. Os que forem contaminados não
conseguirão mais pensar. Dobrai vossos joelhos em oração. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo
que vos espera. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
12.05.2005 20:30:00
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.521
Queridos filhos, confiai plenamente no Senhor. Quando tudo parecer perdido o Senhor virá em socorro
do Seu povo. Quero dizer aos fiéis que a nada deveis temer. A humanidade está trilhando para uma
grande catástrofe. Berlim estará em ruínas. A punição para os homens virá pelas próprias mãos dos
homens. A humanidade passará por momentos difíceis como nunca foi visto pelos homens. Rezai. Eu
sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Não recueis. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
14.05.2005 21:03:00
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.522
Queridos filhos, a verdadeira sabedoria é a que vem de Deus. A humanidade vive nas trevas do
pecado porque os homens se fecharam à ação do Espírito Santo. Buscai a luz de Deus e afastai-vos
da escuridão do pecado. Não fiqueis de braços cruzados. O que tendes a fazer não deixeis para o
amanhã. A ciência tropeçará e do erro cometido pelos homens nascerá um gigante que matará muitos
inocentes. A busca pelo progresso científico levará os homens à loucura. Voltai-vos depressa. A
capital do Brasil viverá momentos de angústia e sangue correrá pela famosa praça. Dobrai vossos
joelhos em oração e buscai força no Senhor. Avante. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
17.05.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.523
Queridos filhos, arrependei-vos dos vossos pecados e voltai-vos Àquele que é o vosso Tudo. A
humanidade será esmagada pelos homens perversos, mas quem for fiel até o fim receberá a
recompensa do Senhor. Um opositor surgirá e por causa dele haverá desprezo na casa de Deus. A
cruz e as imagens serão desprezadas e os verdadeiros fiéis serão perseguidos. Sabei que estes são
os tempos difíceis para a humanidade. Rezai sempre. Os que estão ao Meu lado vencerão. Avante
sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada
por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
18.05.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.524
Queridos filhos, a humanidade será purificada pelo sofrimento e quando passar toda tribulação o
homem voltará a servir unicamente ao Senhor. Tudo na terra será transformado e os eleitos viverão
felizes. Na terra não haverá angustia porque a dor não mais existirá. O homem andará sem medo

porque o mal não existirá mais. A terra será um paraíso e os homens experimentarão uma alegria sem
fim. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da vossa fé. Não fiqueis assustados com os Meus
apelos. O que vos digo não é para causar-vos medo. Falo-vos porque tenho o consentimento do
Senhor. Coragem. Deus está convosco. Fugi do pecado e servi ao Senhor com fidelidade. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
21.05.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.525
Queridos filhos, depois da grande tribulação o Senhor enviará Seus anjos para guiar Seus escolhidos.
Peço-vos que não tenhais medo. Não vos esqueçais: Deus está ao vosso lado. Aconteça o que
acontecer esperai no Senhor com confiança. Sabei que tereis grandes sofrimentos por causa da vossa
fé, mas os que forem fiéis ao Senhor até o fim receberão a recompensa dos justos. Rezai muito. Eu
sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Um gigante cairá e no encontro com as águas causará
grande destruição. Regiões da terra sofrerão, mas os que estão com o Senhor receberão conforto e
paz. Avante. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada
por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
23.05.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.526
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 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. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por
mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
24.05.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.527
Queridos filhos, enchei-vos do Amor de Deus e deixai-vos guiar pelo Espírito Santo. Afastai-vos de
tudo aquilo que paralisa o verdadeiro amor. Os tempos em que viveis são difíceis porque a criatura é
mais valorizada que o Criador. Não permitais que a semente do mal se apodere de vós. Sede
unicamente do Senhor. Eu sou a vossa Mãe e sofro por causa dos vossos sofrimentos. Aconteça o
que acontecer Deus estará sempre perto de vós. De uma região da Bahia se levantará um gigante
adormecido que trará sofrimento para muitos. Rezai. Dobrai vossos joelhos em oração para
suportardes o peso das provações que hão de vir. Do Egito virá uma noticia que se espalhará pelo
mundo e muitos homens terão sua fé abalada. Não vos esqueçais dos Meus apelos. Permanecei
firmes no caminho que vos apontei. Acolhei o Evangelho e os ensinamentos do verdadeiro Magistério
da Igreja. Estais atentos. Não vos deixeis enganar. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
28.05.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.528

Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e venho do Céu para encher-vos de coragem. Peço-vos que não
tenhais medo. O Senhor vos ama e vos espera com imenso Amor. Quero dizer-vos que chegará o dia
em que o homem viverá em plena felicidade, pois o Senhor reinará em todos os corações. Vós
andareis pelo paraíso terrestre e aí não haverá mais sofrimento. Sabei que o Senhor preparou para os
Seus aquilo que os olhos humanos jamais viram. Não desanimeis. Quando passar toda tribulação,
surgirá novos céus e novas terras. Um sinal extraordinário estará no Céu. Os homens buscarão uma
resposta, mas não encontrarão, pois o segredo vem de Deus. Alegrai-vos. Vossos nomes já estão
inscritos no céu. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
31.05.2005
Mensagem de Nossa Senhora, 2.529
Queridos filhos, Rezai. Somente por meio da oração sincera e perfeita a humanidade encontrará a
verdadeira paz. Antes que o fogo se acenda, lagrimas cairão sobre a terra em lamento. A humanidade
experimentará grande sofrimento quando a terra for sacudida pelo terremoto, o qual arrastará para o
mar muitas regiões hoje habitadas. O palácio será surpreendido pela invasão furiosa e sangrenta dos
homens de barba grande. Permanecei firmes no caminho que vos tenho indicado. Sabei que haverá
grandes mudanças na natureza. Em muitas regiões pobres do Brasil, o Senhor fará surgir grande
riqueza. O pobre viverá bem. O rico orgulhoso viverá pela misericórdia dos pobres. Não recueis. Eu
sou a vossa Mãe e estou convosco. Avante. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
01.06.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.530
Queridos filhos, a busca pelo poder resultará em uma grande guerra entre os religiosos e um sucessor
de Pedro verá a morte de muitos de seus sacerdotes. O seqüestro de um líder religioso deixará a
Igreja dividida, mas o Senhor cuidará do Seu povo. O ouro: eis o desejo dos inimigos. Os homens
tentarão apagar o brilho, mas não conseguirão. Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade
viverá dolorosos momentos. Continentes irão se mover e a Terra se partirá em vários pedaços. Quem
for fiel até o fim viverá para testemunhar o amor de Deus. Não quero causar-vos medo, mas é preciso
que tudo isso chegue ao vosso conhecimento. Peço-vos que em tudo façais a vontade de Deus. Não
desanimeis. Não recueis. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
04.06.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.531
Queridos filhos, sois do Senhor e a nada deveis temer. Rezai muito e entregai ao Senhor a vossa
própria existência. Afastai-vos do pecado e dizei o vosso sim ao chamado do Senhor. A varíola será
usada como arma contra uma nação pelos homens de barba grande. O sofrimento será grande para
muitos. O vosso Brasil também sofrerá com a vinda da onda gigante. Uma região do Brasil viverá
momentos de angústia. Rezai. Pedi ao Senhor misericórdia Vós que estais a escutar- Me, confiai em
Minha especial proteção. Não recueis. Não temais. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

05.06.2005 22:30:00
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.532 em Montes Claros/MG
Queridos filhos, rezai com o coração. Não vos afasteis do caminho que vos apontei. Sabei que a
humanidade viverá momentos de grandes dificuldades. Um homem com aparência de bom, e este é o
anticristo, ganhará grande poder satânico. A ação maléfica se dará na festa de um grande santo,
aquele que ao ser chamado por Deus caiu do cavalo e teve sua vida transformada. Peço-vos que
mantenhais acesa a chama da vossa fé. Vereis horrores sobre a terra. Muitos homens serão
seduzidos pela fera e marcados pelo seu sinal. Vós sois de Cristo. Somente a Ele deveis servir e
seguir. Não vos deixeis enganar. Somente Deus é o maior. Confiai n’Ele para serdes grandes na fé.
Coragem. Nada ou ninguém vos afastará do Amor de Deus se viverdes fielmente como o Senhor
deseja. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
07.06.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.533
Queridos filhos, o poder de Deus irá se manifestar em favor dos justos. O Senhor está com Seu povo.
Sabei que onde hoje há fome haverá abundância. A triste paisagem do sertão será transformada e os
homens verão a Mão Poderosa do Senhor agir. Chagará o dia em que a neve cairá em pleno sertão
(nordestino). As crianças irão brincar com os animais que hoje são ferozes e a vida na terra será
totalmente diferente. Buscai o Senhor. Alimentai-vos da Eucaristia e da palavra de Deus. Sede justos
para receberdes de Deus a graça de Sua Misericórdia Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
11.06.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.534
Queridos filhos, a terra está cheia de maldade e os homens desafiam o Seu Criador. A raiz do tronco
matará muitos homens. A ciência não é maior que Deus. Ó homens, voltai-vos. Deus vos espera de
braços abertos. Os homens viverão momentos de angústia e muitos dirão: é um novo dilúvio. Muitas
regiões da terra sofrerão com grandes tempestades. Os homens correrão para os lugares altos porque
muitos lugares estarão tomados pelas águas. Quero dizer-vos que este é o tempo oportuno para vos
reconciliardes com Deus. Não vivais em pecado. Eu sou a vossa Mãe e quero ajudar-vos. Arrependeivos depressa e estai preparados para a grande batalha espiritual. Não recueis. Sois do Senhor.
Avante. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por
Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
12.06.2005 18:00:00
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.535
Queridos filhos, o Senhor está ao vosso lado. Permanecei firmes no caminho que Eu vos apontei e dai
ao Senhor a vossa própria existência. Sabei que o Senhor transformará a terra. A humanidade
alcançará a perfeição, mas antes passará por grandes provações. O Senhor enxugará vossas
lagrimas e a paz reinará em todos os corações. Não temais. Os anjos do Senhor vos guiarão e vossos
caminhos serão seguros. Nenhum mal virá contra vós porque o demônio estará acorrentado e não
mais poderá tentar-vos. Peço-vos que mudeis de vida. Não fiqueis preocupados. Peço-vos que tenhais
ilimitada confiança na Misericórdia do Senhor. Não fiqueis de braços cruzados. O que tendes a fazer
não deixeis para o amanhã. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima

Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
14.06.2005
Mensagem de Nossa Senhora, 2.536
Queridos filhos, a humanidade caminha para o abismo da autodestruição que os homens prepararam
por suas próprias mãos. Os homens de barba grande serão traídos e grande fúria se levantará contra
muitas nações. Aquele que espalha o terror será apanhado e a mãe das nações terríveis será
golpeada. A Indonésia irá chorar a morte de seus filhos. A autodestruição chegará para a Indonésia. A
Rússia pisará em muitas nações e a humanidade viverá momentos de grande dor. Voltai-vos Aquele
que é o vosso único Caminho, Verdade e Vida. Não quero forçar-vos a nada, mas peço-vos que sejais
do Senhor. Eu sou a vossa Mãe e quero ajudar-vos. Afastai-vos do pecado e dizei o vosso sim ao
Senhor. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por
Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
18.06.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n/ 2.537
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. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por
mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
21.06.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.538
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo que vos espera. Convertei-vos e assumi o
vosso verdadeiro papel de cristãos. Sabei que tornados funestos virão para o Brasil e os homens terão
grandes perdas. O erro causado por uma manipulação genética causará grande destruição e
sofrimento para a humanidade. Rezai. Somente por meio da oração podeis seguir e servir fielmente o
Meu filho Jesus. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
24.06.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.539
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 é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por
mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

25.06.2005
Mensagem de Nossa Senhora Rainha, n° 2.540
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.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz
28.06.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.541
Queridos filhos, sede mansos e humildes de coração, pois somente assim podeis alcançar a salvação.
Intensificai vossas orações pela paz do mundo e pela conversão dos pecadores. A terra amada pela
Madre que viveu para ajudar os pobres viverá momentos de profunda aflição. Eu sou a vossa Mãe
dolorosa e sofro por aquilo que vos espera. Um fogo cairá no Arizona. Um homem será levado sem
seu consentimento e muitos hão de chorar e lamentar. Rezai. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por
mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
29.06.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.542
Queridos filhos, rezai pela Igreja. O demônio causará grande confusão e muitos perderão a fé. Sede
unicamente do Senhor e não permitais que nada vos afaste do Seu Amor. No Irã haverá um grande
terremoto que matará muitos homens. Não houve outro igual. Uma cidade brasileira que um dia foi
capital viverá momentos de grande aflição. Dobrai vosso joelho em oração. Eu estou ao vosso lado
embora não Me vejais. Não temais. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
02.07.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n°2.543
Queridos filhos, abri vossos corações ao chamado do Senhor. Sabei que este é o tempo oportuno
para vos converterdes. Não vivais em pecado. Sede honestos em vossos atos e não permitais que a
chama da fé se apague dentro de vós. A humanidade contaminou-se com o pecado e precisa ser
curada. Buscai o Senhor. Ele vos ama e vos perdoa. A Espanha sofrerá com uma traição. Os homens
não respeitam as Leis de Deus e querem ser maior que o Criador. Convertei-vos. De vossa conversão
dependem muitas coisas. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
03.07.2005 19:00:00
Mensagem de Nossa Senhora, n°2.544 em Marsilac/SP
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Rezai muito diante da cruz pela paz do mundo e pela
conversão dos pecadores. A humanidade contaminou-se com o mal e os Meus pobres filhos trilham
pelas veredas da autodestruição. Israel viverá a angústia de um condenado, pois será surpreendido

pelos homens do terror. Sabei que Deus está contristado com vossos pecados. Arrependei-vos e
voltai-vos para serdes salvos. Não quero obrigar-vos, mas escutai-Me com atenção. Coragem. Não
desanimeis. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Avante. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
05.07.2005
Mensagem de Nossa Senhora, 2.545 na Paróquia N. Senhora Aparecida. Interlagos/SP
Queridos filhos, não recueis. Tende coragem, fé e esperança. Sabei que estes são os tempos difíceis
para a humanidade. Mudai de vida e esperai no Senhor com alegria. Desejo que vivais santamente e
que em toda parte procureis imitar o Meu Filho Jesus. O Equador viverá um dia de grande aflição. A
humanidade caminha agora para um grande abismo. Convertei-vos. Não fiqueis estacionados no
pecado. Sabei que Deus tem pressa. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
09.07.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.546
Queridos filhos, a humanidade afastou-se do Criador e caminha para o abismo da destruição. A
humanidade viverá momentos de grande aflição e é chegado o momento de vos converterdes e vos
reconciliardes com Deus. Inesperadas erupções vulcânicas ocorrerão quando a terra for sacudida pelo
grande terremoto, o qual fará as montanhas ruírem. Os homens do terror agirão no Brasil causando
destruição e morte. Um templo cairá. Chegaram os tempos mais dolorosos para vós. Rezai. Sede
bons uns para com os outros. Amai e servi com amor o Meu Filho Jesus. Quem for fiel até o fim será
salvo. Coragem. Não temais. O Senhor está convosco. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz
12.07.2005
Mensagem de Nossa Senhora. n° 2.547
Queridos filhos, buscai força na Eucaristia e na Palavra de Deus. Não fiqueis estacionados no pecado.
Voltai-vos ao Senhor por meio do Sacramento da Confissão. Eis os tempos das grandes tribulações
para a humanidade. Dobrai vossos joelhos em oração para serdes vitoriosos. O terror chegará a uma
grande cidade por meio da água. O que os homens farão para saciar a sede? Muitos inocentes
morrerão. Ó homens, arrependei-vos das vossas maldades. Sereis apanhados no deserto. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
14.07.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.548
Queridos filhos, é chegado o momento oportuno para viverdes na graça de Deus. A humanidade
busca a morte, mas o Senhor quer oferecer-vos a vida. Se acolherdes com alegria o Evangelho do
Meu Jesus sereis salvos. Eu sou a vossa Mãe e sofro por causa dos vossos sofrimentos. A
humanidade experimentará o amargo preparado pelas próprias mãos dos homens.. Uma grande ação
maléfica está sendo preparada pelos homens de barba grande. Sofrimento e dor se darão em várias
partes ao mesmo tempo. Um exército vai explodir. O ódio se apoderou do coração de muitos dos

Meus pobres filhos e estes caminham como cegos a guiar outros cegos. Rezai. Rezai muito. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
16.07.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.549
Queridos filhos, convertei-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. A humanidade está
enferma e precisa ser curada pelo Amor Misericordioso do Meu Jesus. Dai o melhor de vós na missão
que vos foi confiada e estais sempre prontos a responder o vosso sim ao chamado do Senhor. Rezai.
Deus vos espera de braços abertos. Uma cidade será lançada ao mar. Seu nome significa riqueza.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
19.07.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.550
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. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
20.07.2005 22:00:00
Mensagem de Nossa Senhora, 2.551 em - Salvador/BA
Queridos filhos, quero dizer-vos que sois importantes para a realização dos Meus planos. Rezai muito
e sereis vitoriosos. Não temais. Sois do Senhor e Ele vos ama. Dizei a todos que Deus é Verdade e
que Deus existe. Somente n’Ele está a verdadeira felicidade do homem. A humanidade vive fortes
tensões a caminhar para o holocausto. Antes que o filho mais velho chegue ao seu destino, o México
viverá momentos de grande aflição. Peço-vos que sejais em tudo semelhantes ao Meu Jesus. Deus é
o vosso Bem Absoluto e vos conhece pelo nome. Confiai n’Ele e o amanhã será melhor. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
23.07.2005
Mensagem de Nossa Senhora, 2.552
Queridos filhos, rezai. Afastai-vos definitivamente do pecado e voltai-vos Àquele que é o vosso
Caminho, Verdade e Vida. A humanidade não dará muitos passos para o encontro com a destruição.
Sede do Senhor. Buscai a santidade se quereis a salvação. A Síria trairá, mas depois beberá do seu
próprio veneno. Sabei que Deus tem pressa. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Esta é
a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.

24.07.2005 18:30:00
Mensagem de Nossa Senhora, nº 2.553 em Marechal Deodoro/AL
Queridos filhos, a humanidade distanciou-se de Deus e é chegado o momento do grande retorno. A
humanidade viverá momentos de grandes sofrimentos. Muitos dos Meus pobres filhos caminham
como cegos e trilham para o abismo da autodestruição. Voltai-vos depressa. Sois importantes para o
Senhor. Não vos afasteis da Sua graça. Os homens do terror chegarão ao Vaticano. A praça estará
repleta de cadáveres. A humanidade verá a ação maléfica dos homens de barba grande. O coliseu
cairá por terra. Sabei que o Senhor está contristado por causa dos pecados dos homens. Eis os
tempos das grandes tribulações. Dobrai vossos joelhos em oração. Eu sou a vossa Mãe e sofro por
aquilo que vos espera. Sede do Senhor. Ele é o vosso Tudo e sem Ele nada podeis fazer. Avante com
coragem. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por
Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
26.07.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.554
Queridos filhos, haveis de sofrer por causa de vossa fé. Aquele que se opõe a Cristo irá se manifestar
e seduzirá para o erro grande número dos Meus pobres filhos. Estais atentos. É um falso messias.
Conseguirá seduzir até mesmo muitos consagrados. Eis o tempo da grande batalha espiritual. Sede
fortes. Buscai forças em Jesus Eucarístico para serdes vencedores. Um terremoto levantará a terra.
Os homens verão algo semelhante às ondas do mar. Rezai. Eu sou a vossa Mãe e estou convosco.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
30.07.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.555
Queridos filhos, sou a vossa Mãe e sofro por causa dos vossos pecados. Peço-vos que mantenhais
acesa a chama da vossa fé. Viveis no tempo pior que do dilúvio e é chegado o momento de vos
arrependerdes. Deus está contristado. Rezai em reparação às ofensas cometidas ao Coração do
Senhor. A humanidade enfrentará grandes dificuldades. Os homens caminham para a destruição
preparadas por suas próprias mãos. A Capital da Espanha tremerá. Os homens do terror causarão
destruição e morte. Dobrai vossos joelhos em oração. Permanecei firmes no caminho que vos apontei.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
02.08.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.556
Queridos filhos, venho do céu para encher-vos de coragem. Peço-vos que não desanimeis ante
vossas dificuldades. Confiai no Senhor. Ele é o vosso tudo. NEle está a vossa vitória. Dizei não ao
pecado e acolhei com amor os Meus apelos. A humanidade caminha para o abismo, mas Deus quer
salvar-vos. Voltai-vos depressa. O Japão viverá momentos de angústia, mas o pior ainda virá. Rezai.
Somente por meio da oração podeis encontrar a paz. Não cruzeis os braços. Está é a hora do vosso
retorno. Avante. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

04.08.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.557
Queridos filhos, ficai com o Senhor. Ó homens, para onde quereis ir? Sabei que não há salvação fora
de Cristo. Ele é a Luz do mundo e quem está com Cristo terá sua vida transformada. Não vos deixeis
contaminar. A humanidade caminha em direção a destruição. A terra se agitará e tremerá com o
grande holocausto atômico. O Irã será devastado por Israel. Eis os tempos difíceis para a humanidade.
Voltai-vos ao Senhor. Dizei a todos que este é o tempo favorável à conversão. Chegará o dia em que
muitos hão de arrepender-se da vida transcorrida sem Deus, mas será tarde. O que tendes a fazer não
deixeis para o amanhã. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
06.08.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.558
Queridos filhos, buscai a paz. A humanidade vive afastada de Deus porque os homens se afastaram
do Seu Amor. A fumaça de satanás se espalhou por toda parte e muitos dos Meus pobres filhos se
tornaram cegos espiritualmente. A humanidade encontrará a paz, mas antes deverá experimentar o
calvário. Rezai. Dizei não ao pecado e voltai-vos Àquele que é o vosso único e verdadeiro Salvador.
Um alvo importante será atingido. Um atentado assustará os homens. Sede do Senhor. Ele vos
espera. Avante. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
09.08.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.559
Queridos filhos, cuidai da vossa vida espiritual e sereis grandes aos olhos do Senhor. Sede fortes e
não recueis ante vossas dificuldades. Não vos esqueçais: Deus está convosco. Peço-vos que
intensifiqueis vossas orações nestes tempos difíceis. Eu sou a vossa Mãe e estou sempre perto de
vós. Sabei que uma famosa cidade ficará deserta. Uma epidemia afastará dela muitos de seus
habitantes e os outros morrerão. Rezai. Os tempos das tribulações chegaram. Esta é a mensagem
que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai
em paz.
11.08.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.560
Queridos filhos, chegará o dia em que os homens viverão em perfeita comunhão com Deus. Passadas
todas as tribulações vereis a paz reinar sobre a terra. Sabei que o Senhor reservou para os justos
aquilo que os olhos humanos jamais viram. Os anjos do Senhor passarão e ai daqueles que
corromperam a Terra. Ai daqueles que desafiaram o Criador e seduziram os Meus pobres filhos ao
erro. Eu sou a vossa Mãe e quero dizer-vos que o Senhor será fiel às Suas promessas. Mudai de vida.
O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Rezai. Esta é a mensagem que hoje vos transmito
em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma
vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
13.08.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.561

Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e estou convosco. Amo-vos como sois e quero que sejais fiéis
aos Meus apelos. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. O mundo vive fortes
tensões e caminha para um grande abismo. Um tesouro será encontrado em Israel, mas por causa
dele haverá muitas mortes. Rezai muito. Um fato assombroso acontecerá no Vaticano. O Vaticano
precisará ser reconstruído. Eis os tempos das dores. Voltai-vos ao vosso Único e Verdadeiro Salvador.
Ele vos espera de braços abertos. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
14.08.2005 19:00:00
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.562 na comunidade de Fubá- Araci/BA
Queridos filhos, coragem. Deus está convosco. Sabei que sois importantes para o Senhor e Ele
precisa do vosso sincero e corajoso testemunho. Viveis no tempo das grandes tribulações, mas peçovos que tenhais confiança no Senhor. Quem está com Deus experimentará a vitória. Os homens do
terror causarão destruição e morte em varias partes do mundo. Uma famosa estátua será quebrada.
Rezai. A oração sincera e perfeita salvará a humanidade. Voltai-vos Àquele que é o vosso Caminho,
Verdade e Vida. Eu sou a vossa Mãe e estou sempre convosco. Avante sem medo. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
16.08.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.563
Queridos filhos, escutai com amorosidade os Meus apelos e sede em tudo semelhantes ao Meu Filho
Jesus. Acolhei também, e sobretudo, o Evangelho do Meu Jesus. Eis o tempo oportuno para o vosso
retorno ao Senhor. Não fiqueis estacionados. Um templo será atingido em Jerusalém. A violência
crescerá. Sob a aparência de frágeis promessas de paz, preparam-se os meios mais avançados de
morte e os Meus pobres filhos trilham para um grande sofrimento. Muitas regiões da terra viverão
momentos de grandes tribulações. Os homens confundirão com um dilúvio. Rezai. Não fiqueis
afastados da oração. Eu sou a vossa Mãe e estou convosco. Coragem. Esta é a mensagem que hoje
vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por
mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
20.08.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.564Queridos filhos, sede homens e mulheres de oração. Abri vossos corações ao Senhor e deixai que Ele
transforme vossas vidas. Afastai-vos de tudo aquilo que paralisa o verdadeiro amor e voltai-vos ao
Senhor que vos ama e vos espera de braços abertos. Uma cidade viverá momentos de angustia. Sua
fama se deu por causa da minha presença (aparição). Sabei que Deus quer o vosso bem. A vossa
cruz será pesada , mas confiai em Minha Maternal proteção. Eu estarei sempre perto de vós. México:
os momentos de dor para muitos de aproxima. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome
da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
23.08.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.565
Queridos filhos, sofro por causa dos vossos sofrimentos. Peço-vos que não vivais apegados às coisas
materiais. Vós que tendes em abundância ajudai os pobres; ajudai aqueles que vivem na miséria

crônica. Sabei que eles têm o mesmo direito que vós. Rezai. Rezai pelos menos favorecidos. Rezai
pelos Meus pobres filhos da Etiópia. A Etiópia carregará pesada cruz. Eu sou a vossa Mãe e estou
muito perto de vós. Não permitais que o demônio vos tente com interrogações acerca daquilo que
acontecerá na Etiópia. Mesmo na dor, louvai e bendizei o nome do Senhor. Esta é a mensagem que
hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai
em paz.
25.08.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.566
Queridos filhos, avante com coragem. Vós estais no mundo, mas não sois do mundo. Esforçai-vos
para viverdes sempre na graça de Deus. Cuidai da vossa vida espiritual, pois somente assim podeis
testemunhar a presença de Jesus. Peço-vos que intensifiqueis vossas orações em favor da Igreja do
Meu Jesus. Uma ordem será dada a um cardeal. A obediência aos inimigos causará grande confusão.
Da surpresa, um espanto, dor e destruição. Sabei que ainda vereis horrores sobre a Terra, mas quem
for fiel até o fim será salvo. Não recueis. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
27.08.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.567
Queridos filhos, a vossa verdadeira libertação está em Jesus. Voltai-vos a Ele que vê o oculto e vos
conhece pelo nome. Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade está enferma e precisa ser
curada. Continuai firmes na oração. A famosa Los Angeles viverá momentos de pavor. Ó homens,
convertei-vos. Para onde quereis ir? Sabei que a vossa salvação está em Jesus. Somente n!Ele tereis
conforto e paz. Avante. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
30.08.2005 20:00:00
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.568
Queridos filhos, peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos
espera. Rezai sempre e não vos afasteis do caminho que vos apontei. A humanidade caminha ao
encontro de grandes sofrimentos. Arrependei-vos e voltai-vos ao Senhor. Estais atentos aos sinais de
Deus. Os homens verão algo de intensa luminosidade. Acolhei o chamado do Senhor. Oslo
experimentará grande sofrimento. Rezai. Rezai. Rezai. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
01.09.2005 22:00:00
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.569
Queridos filhos, eis que se aproximam os tempos das dores. Agora se avizinham os tempos para a
realização de grandes e dolorosos acontecimentos. Um terremoto chocará os homens. Rezai. Acolhei
os Meus apelos. No Sinai haverá grande acontecimento. Sabei que os homens beberão o veneno
preparado por suas próprias mãos. Antes que três grandes sejam homenageados vereis horrores.
Uma sexta feira será marcada para sempre. Cuidai da vossa vida espiritual. Em tudo sede como
Jesus. Escutai os homens e obedecei a Deus. A vossa Salvação virá do Senhor. Esta é a mensagem
que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos

aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai
em paz.
03.09.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.570
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. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
06.09.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.571
Queridos filhos, o Senhor vos ama e vos espera de braços abertos. Fugi do pecado e assumi o vosso
verdadeiro papel de cristãos Viveis agora os tempos mais dolorosos para a humanidade. Rezai.
Somente rezando tereis força para suportardes as provações que já estão a caminho. Sede do
Senhor. Os homens serão marcados e escravizados. Grande será o sofrimento para os homens.
Permanecei firmes no caminho que vos apontei. Na costa sul do pacífico haverá sofrimento e mortes.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
08.09.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.572
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para oferecer-vos a graça da conversão e da
santidade. Dobrai vossos joelhos em oração. Muitos sofrimentos virão para a humanidade. Vós não
podeis imaginar quantas provações virão para vós. Em uma região da Bahia haverá grande
sofrimento. Será espantoso e causará grandes perdas. Rezai. Fazei o que vos peço e tereis força para
suportardes a vossa cruz. Deus enviará. Os homens verão em uma quinta-feira. Coragem. Deus está
convosco. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por
Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
10.09.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.573
Queridos filhos, dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou. Não fiqueis de braços
cruzados. Eis o tempo da grande batalha espiritual. Sede fortes. A humanidade caminha para o
abismo da destruição e é chegado o momento de vos converterdes. A Turquia experimentará grande
dor. Grande será o sofrimento para muitos dos Meus pobres filhos. Não vos afasteis da oração. Será
na Costa Leste. A onda gigante causará grande destruição. A águia sofrerá novamente. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.

12.09.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.574
Queridos filhos, Sou a vossa Mãe e vos amo. Fugi do pecado e dizei o vosso sim ao Senhor. Não
fiqueis de braços cruzados. Deus tem pressa. Convertei-vos. Não vivais afastados de Deus. A terra de
São Pedro estará em ruínas. Rezai muito. Somente por meio da oração a humanidade encontrará a
paz. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me
terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
13.09.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.575
Queridos filhos, sofro por aquilo que vos espera. Dobrai vossos joelhos em oração, pois somente
assim tereis força para suportardes o peso da vossa cruz. Os homens de barba grande agirão em uma
grande cidade. Em laboratório foi preparada a arma da grande destruição. Voltai-vos depressa. O que
tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Não recueis. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado.
Avante. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por
Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
17.09.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.576
Queridos filhos, coragem. Deus está convosco. Aconteça o que acontecer, não vos afasteis do
caminho que vos apontei. Ó homens, arrependei-vos. O Senhor vos espera com imenso amor de Pai.
Os cientistas anunciarão e os homens aguardarão com pavor, mas Deus quebrará. Confiai sempre no
poder de Deus. Não recueis. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Virá para a Calábria.
Os Meus pobres filhos experimentarão grande sofrimento. Rezai. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por
mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
20.09.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.577
Queridos filhos, o demônio quer destruir os Meus planos, mas não conseguirá. Vós deveis vencê-lo
pela força da oração. Escutai o que vos digo. Sede fiéis ao Senhor e não permitais que o demônio vos
tire a paz. Coragem. Eu estou ao vosso lado. Uma famosa cidade brasileira será devastada. Perderá
sua fama e sua glória. Gritos de desespero se ouvirão na Sicília. Rezai. A humanidade caminha para a
destruição. Voltai-vos depressa. O Senhor vos espera de braços abertos. Esta é a mensagem que
hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai
em paz.
22.09.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.578
Queridos filhos, eis os tempos das grandes tribulações. Confiai no Senhor. A vossa força está n’Ele
que vê o oculto e conhece cada um de vós pelo nome. Estais atentos. Não vos afasteis da Verdade.
Dobrai vossos joelhos em oração. Uma fumaça venenosa se espalhará e matará muitos homens. Um
fato espantoso acontecerá no Brasil e os homens não terão explicação. Deus enviou-Me até vós para
alertar-vos sobre tudo aquilo que há de vir. O que vos digo não é para causar-vos medo. Desejo
preparar-vos para suportardes o peso da cruz. Se rezardes compreendereis que Meus apelos não são

de medo, mas de alerta que vos conduz a esperança. Continuai firmes. Os que planejam contra Meus
planos nada conseguirão. Os que Me pertencem sabem compreender o Meu chamado. Avante. Esta é
a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
24.09.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.579
Queridos filhos, Deus está no controle de tudo. Não temais. A humanidade viverá momentos de
grandes tribulações, mas quem permanecer fiel será salvo. Um homem perverso surgirá. Por causa
dele os fiéis experimentarão grande sofrimento. Sanaa é a capital de seu País. A Itália será invadida.
Os homens de barba grande agirão com grande fúria. Dobrai vossos joelhos em oração. Eu sou a
vossa Mãe e estou ao vosso lado. Coragem. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
27.09.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.580
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Peço-vos que tenhais confiança na Misericórdia do
Senhor e que em tudo procureis imitar o Meu Filho Jesus. Dobrai vossos joelhos em oração. A
humanidade está enferma e precisa ser curada. Não vos afasteis da Verdade. Aconteça o que
acontecer não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Rezai pela Igreja. O Vaticano
estará em decadência. O Paquistão viverá momentos de angústia. Morte e destruição afligirão os
Meus pobres filhos. Voltai-vos. O Senhor vos espera. Avante. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por
mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
29.09.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.581
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Quero dizer-vos que vós sois importantes
para a realização dos Meus planos e é chegado o momento de assumirdes o vosso verdadeiro papel
de cristãos. Agradeço a vossa presença e asseguro-vos que vossos nomes já estão gravados em Meu
Imaculado Coração. Um fato grandioso acontecerá no Brasil e chamará a atenção do mundo. Deus
mostrará e os homens verão no céu. Peço-vos que não vivais em pecado. Mudai de vida. Deus quer
salvar-vos. Avante. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
01.10.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.582
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.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.

04.10.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.583
Queridos filhos, quando sentirdes o peso da cruz chamai por Jesus e buscai forças na Sua Palavra e
na Eucaristia. A humanidade beberá o cálice amargo da guerra. O anticristo virá e as nações estarão
em guerra. Será o maior sofrimento para os homens. Rezai. Eu quero socorrer-vos. Abri vossos
corações ao Meu chamado e sereis salvos. Vós que estais a escutar-Me a nada deveis temer. Sede
fiéis e nenhum mal virá contra vós. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
06.10.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.584
Queridos filhos, a humanidade trilha para um grande abismo. O grande terremoto se aproxima e os
homens viverão momentos de pavor. Chegaram os tempos difíceis para a humanidade. Tudo que vos
anunciei no passado vai realizar-se. Rezai. Rezai sempre mais. Da lacuna com o nome de um grande
santo virá grande devastação. Regiões inteiras desaparecerão. Muitos lugares que hoje podeis
contemplar não mais existirão. Eu sou a vossa Mãe e sofro por causa dos vossos sofrimentos.
Arrependei-vos e voltai-vos Àquele que é o vosso Único e Verdadeiro Salvador. Esta é a mensagem
que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai
em paz.
08.10.2005 09:00:00
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.585
Queridos filhos, uma região do Brasil ficará deserta. Os homens sábios anunciarão e os Meus pobres
filhos abandonarão suas casas. Rezai. Grandes sofrimentos virão para vós. A Albânia experimentará
pesada cruz. Sofro por aquilo que vos espera. Dobrai vossos joelhos em oração. Abri vossos corações
ao Senhor. Somente n!Ele está a vossa verdadeira libertação. Será grande. Será o dezembro de dor.
Confiai no Senhor e esperai n!Ele com confiança. Quem está com o Senhor vencerá. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
10.10.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.586
Queridos filhos, Sou a Rainha da Paz. Deus enviou-Me para oferecer-vos a paz e para fazer-vos
homens e mulheres de fé. Acolhei os Meus apelos e deixai-vos guiar pelas mãos do Senhor. Sofro
pelos sofrimentos dos Meus pobres filhos. Ó homens, arrependei-vos e voltai-vos ao Senhor. A
humanidade experimentará grandes sofrimentos. A Grécia viverá momentos de grandes tribulações.
Gritos de desespero se ouvirão por todos os lados. A França tropeçará. A Ira de Deus cairá sobre os
pecadores. Portugal chorará a morte de seus filhos. A Etiópia estará deserta. A morte virá. Dor maior
não existiu. Sabei todos vós que Deus á a vossa única esperança. Confiai n’Ele e afastai-vos do
pecado. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Esta é a mensagem que hoje vos transmito
em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma
vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
11.10.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.587

Queridos filhos, Sou a vossa Mãe dolorosa e sofro pelos pecados da humanidade. É chegado o
momento de dizer: basta. O Senhor está contristado por causa dos vossos pecados. Mudai de vida.
Convertei-vos enquanto há tempo. Sabei que estes são os tempos mais dolorosos para a humanidade.
A Mongólia beberá o cálice amargo da dor. Não cruzeis os braços. Dobrai vossos joelhos em oração
para serdes salvos. A morte passará pelas Filipinas. A humanidade viverá a angústia de um
condenado. Coragem. Sede do Senhor. A vossa força está n’Ele. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por
mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
12.10.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.588
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e venho do Céu para chamar-vos à conversão e para dizer-vos
que esta é a hora do Senhor. A humanidade desafiou o Criador e agora experimentará pesada cruz.
Chamei, mas não fui atendida. Semeei o bem aos homens, mas preferiram o pecado. Sofro por aquilo
que vem para vós. O Brasil experimentará a cruz da autodestruição. Eis que chegará para vós aquilo
que vossos olhos jamais viram. Preparai-vos espiritualmente. Sabei que o Senhor pedirá contas a
cada um de vós. Não vos afasteis do caminho que vos apontei. A humanidade tornou-se pobre
espiritualmente porque se afastou do Único e Verdadeiro Senhor. Voltai-vos depressa. Da Mauritânia
virá uma triste notícia. Devastação e dor chegarão para os Meus pobres filhos. Rezai. Rezai. Rezai.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
15.10.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.589
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. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
__________________________________________
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.

16.10.2005 18:00:00
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.590 em Serrinha/BA
Queridos filhos, Deus enviou-Me para dizer-vos que esta é a hora do vosso retorno. Não cruzeis os
braços. Não vivais em pecado. Sabei que tudo nesta vida passa, mas a graça de Deus em vós será
eterna. Venho do Céu à Terra para reclamar o que é do Senhor. Arrependei-vos e assumi o vosso

sincero papel de cristãos. O menor de todos os filhos experimentará grandes sofrimentos. A vossa
nação tropeçou e tornou-se infiel a Deus. A vossa cruz será pesada. Acontecerá no Mato Grosso e se
repetirá em Porto Rico. Não vos afasteis do caminho que vos apontei. Eu sou a vossa Mãe e estou ao
vosso lado. Avante na oração. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
18.10.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.591
Queridos filhos, abri vossos corações ao Senhor. Ele vos ama e vos chama a serdes homens e
mulheres de fé. Confiai plenamente no Poder de Deus. Vós não estais sozinhos. Mesmo nos
momentos de sofrimentos louvai e bendizei o nome do Senhor. O sofrimento chegará para a Lituânia.
No Brasil haverá grandes e dolorosos acontecimentos. Os homens não saberão explicar. A Polônia
andará como um cego. O tesouro se perderá. Rezai. Rezai muito. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por
mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
22.10.2005
Mensagem de Nossa Senhora. n° 2.592
Queridos filhos, convido-vos nesta noite a vos abrirdes à graça de Deus e a serdes em tudo
semelhantes ao Meu Filho Jesus. Agora se avizinham os tempos das grandes tribulações. A guerra
virá. A ação maléfica dos homens causará morte e destruição em varias nações. Voltai-vos ao Senhor.
Respondei ao Seu chamado para serdes salvos. Um homem perverso comandará uma grande
invasão. Fúria e desejo de morte estarão nos corações dos homens. A cidade das sete colinas será
destruída. Arrependei-vos. Dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada. Uma doença
misteriosa surgirá. Da areia ela vem. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
24.10.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.593 em Salvador/BA
Queridos filhos, a vossa verdadeira libertação está no Senhor. Voltai-vos a Ele que vê o oculto e vos
conhece pelo nome. Sede fervorosos na fé. Não fiqueis afastados da oração. Rezai. Dedicai parte do
vosso tempo à oração. A humanidade precisa de paz e vós podeis alcançá-la por meio da oração. Um
falso profeta virá ao Brasil e seduzirá a muitos. Sua máscara cairá. Aproxima-se o fim dos seus
enganos. O Senhor mostrará Seu braço forte. Sofro por causa dos vossos pecados. Arrependei-vos. A
Tailândia viverá momentos de angústia. A Suíça também derramará lágrimas. Será na Basiléia. Ó
homens, para onde quereis ir? O Senhor vos ama e vos espera. Não fiqueis estacionados. Avante sem
medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me
terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
25.10.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.594
Queridos filhos, afastai-vos da maldade e não permitais que o demônio vos engane. Sois unicamente
do Senhor. Somente a Ele deveis seguir e servir. Os homens prepararam o vírus da morte e os Meus
pobres filhos experimentarão grandes sofrimentos. Não haverá barreiras para conter seu avanço. A
humanidade caminha cega espiritualmente e eis que chegaram os tempos difíceis para vós. O Quênia

precisará de socorro. Rezai. Não vos afasteis do Senhor. Avante com coragem. . Esta é a mensagem
que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai
em paz.
29.10.2005 20:52:00
Mensagem de Nossa Senhora, 2.595
Queridos filhos, permanecei firme no caminho que vos apontei. Eis os tempos das dores. Arrependeivos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. A humanidade caminha pelas veredas da
autodestruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Buscai a paz. Deus é a solução
para vós. Voltai-vos. A Líbia tropeçará e os Meus pobres filhos experimentarão grandes sofrimentos.
Para os homens do terror será um presente valioso. Intensificai vossas orações. Agora se avizinham
os momentos difíceis para os Meus pobres filhos. Um templo estará em ruínas. Foi construído em
cima de um túmulo. Será na Índia. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
30.10.2005 20:25:00
Mensagem de Nossa Senhora, 2.596
Queridos filhos, vim do Céu para abençoar-vos e dizer-vos que sois importantes para o Senhor. Sois o
Seu povo eleito e amado com um amor sem limites. Peço-vos que tenhais coragem. Não desanimeis
ante vossas dificuldades. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Sabei que o Senhor enviará
Seus anjos para socorrer-vos nas tribulações. Haverá um grande aviso no Céu do Brasil. É o chamado
do Senhor. Estais atentos. Grande terror se dará no Sinai. Em Assis se ouvirá gritos de desespero e
grandes lamentações. Dobrai vossos joelhos em oração. Deus espera muito de vós. Não desanimeis.
Vós que estais a escutar-Me, não percais a esperança. Do Senhor virá a vossa recompensa. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
01.11.2005 20:59:00
Mensagem de Nossa Senhora, 2.597
Queridos filhos, convertei-vos. Não fiqueis estacionados. Deus tem pressa e vós não podeis viver
afastados da Sua graça. Sede homens e mulheres de fervorosa oração. Eu sou a vossa Mãe e
caminho convosco. Uma grande explosão acontecerá em um templo. Os homens do terror agirão com
grande fúria. A humanidade distanciou-se do Criador e é chegado o momento do grande retorno. Na
Bulgária se verá grande destruição. Será grande, maior não existiu. Rezai. Eis o tempo oportuno que o
Senhor vos oferece para vos converterdes. Acontecerá no Nordeste e será de grande magnitude.
Voltai-vos depressa. Arrependei-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristão. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
05.11.2005 20:42:00
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.598
Queridos filhos, a grande dor se aproxima. Sofro por aquilo que vos espera. Permanecei firmes na
oração, pois somente assim podeis suportar o peso das provações que já estão a caminho. Andorra
beberá o cálice amargo do sofrimento e Luxemburgo estenderá a mão como um mendigo sem auxílio.

As águas se levantarão com grande fúria e muitas regiões da Terra desaparecerão. Quando vos peço
para rezar, deveis entender que este é o tempo decisivo para vós. Não cruzeis os braços. O que
tendes a fazer, não deixeis para o amanhã. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
08.11.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.599
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Afastai-vos do pecado e voltai-vos Àquele que é o
vosso Tudo. Não vos afasteis do Senhor. Ele vos espera de braços abertos. A humanidade trilha pelas
veredas da autodestruição. Não quero obrigar-vos. O que digo deve ser levado a sério. Convertei-vos
depressa. O grande terror se aproxima. Gritos de desespero se ouvirão por todos os lados. O Senhor
chama. Arrependei-vos e voltai-vos. Vós que estais a escutar-Me, não desanimeis. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
10.11.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.600
Queridos filhos, sou a vossa Mãe Dolorosa e sofro por causa dos vossos sofrimentos. Dobrai vossos
joelhos em oração em favor da paz. O terror se espalhará pelo mundo causando morte e destruição. A
vingança chegará ao trono de Pedro. O Afeganistão beberá o cálice amargo da dor. De outra forma o
terror chegará a Fernando de Noronha. O Brasil viverá momentos de angústia. Voltai-vos a Deus . Ele
está de braços abertos à vossa espera. Não recueis. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
12.11.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.601
Queridos filhos, o Senhor espera o vosso sim ao Seu chamado. Não cruzeis os braços. Eis os tempos
mais difíceis para a humanidade. Dobrai vossos joelhos em oração e sereis vitoriosos. Uma grande
explosão provocará terríveis catástrofes e terremotos destruirão muitas regiões da Terra. Uma falha
geológica existente no Brasil causará destruição em muitas regiões. Os homens sábios desconhecem.
Os homens do terror agirão na terra da Madre e o sofrimento será grande para os Meus pobres filhos.
Será apanhado no Brasil. Voltai-vos enquanto há tempo. Não vivais em pecado. Esta é a mensagem
que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai
em paz.
14.11.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.602
Queridos filhos, abraçai o amor e defendei a verdade. Sede fieis à missão que o Senhor vos confiou.
Deus precisa muito de vós. A humanidade carregará pesada cruz por causa de uma epidemia. Sofro
por aquilo que vem para vós. Rezai. Somente por meio da oração podeis encontrar a paz. De Carachi
virá grande sofrimento. A Colômbia tropeçará e beberá o cálice da dor. As águas do rio perderão seu
brilho. Semelhante a um sepulcro estará. Não recueis. Não desanimeis. Quem está com o Senhor
vencerá. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por

Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
15.11.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.603
Queridos filhos, rezai muito. Escutai com atenção os Meus apelos e deixai que a graça do Senhor
transforme vossas vidas. Aquele que se opõe a Cristo virá com grande força. Seu plano envolverá
todas as nações e os Meus pobres filhos experimentarão grande sofrimento. O clero será perseguido e
a morte estará presente no seio da igreja. Permanecei firmes no caminho que vos apontei. Se
permanecerdes fieis até o fim sareis salvos. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
19.11.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.604
Queridos filhos, abri vossos corações ao Senhor. Ele quer falar-vos. Sede dóceis ao Seu chamado,
pois somente assim podeis colaborar para a realização dos Meus planos. Não quero forçar-vos, mas o
que digo deve ser levado a serio. No céu do Brasil se verá uma grande nuvem de fumaça. Os homens
terão grandes perdas. A Arábia Saudita viverá momentos de dor. Maior não existiu. A Indonésia
tropeçará e chorará a morte de seus filhos. Maior também não existiu. Eu sou a vossa Mãe e sofro
pelos pecados dos homens. Voltai-vos. Deus vos ama e vos espera. Não recueis. Esta é a mensagem
que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai
em paz.
22.11.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.605 em Itu/SP.
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e estou convosco. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da
fé e que em toda parte procureis imitar Meu Filho Jesus. A humanidade está enferma e precisa ser
curada. Afastai-vos de todo mal. Sede somente do Senhor. Os pássaros cantadores perderão seu
caminho. Não se ouvirão mais seu canto. Kosovo estará em ruínas. Grande será o sofrimento para os
meus pobres filhos. Rezai. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Eu vos amo como sois e
quero ajudar-vos. Abri vossos corações e escutai o chamado do Senhor. Esta é a mensagem que hoje
vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por
mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
24.11.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.606 em Artur Alvim. /SP
Queridos filhos, Deus enviou-Me para chamar-vos 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. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

26.11.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.607
Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração suplicando a Misericórdia do Senhor para vós. Eis os
tempos das tribulações. A arvore 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. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
27.11.2005 17:00:00
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.608 em Itabaiana/SE
Queridos filhos, Deus tem pressa e vós não podeis viver no pecado. Voltai-vos depressa. Sabei que o
amanhã poderá ser tarde. A humanidade experimentará pesada cruz. A Argélia viverá momentos de
grandes dificuldades. A morte passará e os Meus pobres filhos viverão momentos de angústia. Eu sou
a vossa Mãe dolorosa e quero dizer-vos que este é o momento oportuno para vos converterdes. Não
fiqueis estacionados. Se viverdes os Meus apelos sereis grandes na fé. Avante. Esta é a mensagem
que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai
em paz.
29.11.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.609
Queridos filhos, não vivais afastados da graça do Senhor. Sede corajosos e testemunhai em toda
parte que sois de Cristo. A humanidade caminha para um grande abismo e os homens caminham
como cegos a guiar outros cegos. Deus está contristado por causa dos vossos pecados. Voltai-vos
depressa se quereis a salvação. Uma grande cidade brasileira viverá momentos de angústia. As
lagoas são também motivo de sua beleza. Ó filhos da Terra de Santa Cruz, sofro por aquilo que vem
para vós. Rezai. Escutai a voz do Senhor e sede fiéis à Sua palavra. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por
mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
03.12.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.610
Queridos filhos, vós não estais sozinhos. Deus está ao vosso lado. Quando sentirdes o peso das
dificuldades chamai por Mim e Eu estarei perto de vós. Sabei que a vossa força está no Senhor.
Voltai-vos a Ele que vê o oculto e conhece cada um de vós pelo nome. A humanidade está enferma
por causa do pecado. Rezai e convertei-vos. O terror se espalhará pela Lituânia e os homens terão
grandes perdas. Gritos e lamentações se ouvirão por todos os lados. A Igreja experimentará pesada
cruz. Não andará em direção ao Porto Seguro. Dentro dela estão os homens pérfidos. Eles serão os
culpados Não vos esqueçais: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Amai a Verdade. Sem amor
a Verdade não haverá verdadeira conversão e salvação. Coragem. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por
mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
06.12.2005

Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.611
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. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

08.12.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.612
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. Esta é a mensagem que
hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos
aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai
em paz.
10.12.2005
Mensagem de Nossa Senhora, 2.613
Queridos filhos, intensa aflição viverá a pequena Veneza e a terra da rosa será sacudida. Um grande
cataclismo ocorrerá no Brasil e os meus pobres filhos experimentarão grande sofrimento. Eu sou a
vossa Mãe dolorosa e sofro por causa dos vossos sofrimentos. Dobrai vossos joelhos em oração. Não
cruzeis os braços. Esforçai-vos para serdes fiéis à vossa fé. Estais atentos. Não permitais que o
demônio vos afaste do Amor de Deus. Eu vos amo e pedirei ao meu Jesus por vós. Não vos aflijais.
Quem confia no Senhor, vence. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
13.12.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.614
Queridos filhos, amai a Verdade, pois somente por meio da Verdade a humanidade encontrará a
verdadeira paz. Convido-vos a viverdes na Graça e no Amor de Deus. A humanidade afastou-se de
Deus e contaminou-se com o pecado. Arrependei-vos depressa. Deus vos espera com imenso amor
de Pai. Nápoles viverá a angústia de um condenado. O rio doce estará contaminado e os Meus pobres
filhos experimentarão um grande sofrimento. Rezai. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Não
cruzeis os braços. Avante com coragem. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da
Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos
abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
14.12.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.615 em Salvador/BA

Queridos filhos, a grande dor se aproxima. Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade beberá o
cálice amargo do sofrimento. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Reconciliai-vos com Deus e
sede em tudo semelhantes ao Meu Filho Jesus. Nesta terra um grande acontecimento chamará a
atenção do mundo. Eu sou a vossa Mãe e pedirei ao Meu Jesus por vós. Não vivais no pecado. Sede
somente do Senhor. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
Obs.: (a mensagem foi transmitida em Salvador. Não sabemos se Nossa Senhora está falando do
Estado da Bahia ou especificamente de Salvador. Aguardemos)
17.12.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.616
Queridos filhos, rezai. A humanidade precisa de paz e vós podeis contribuir para que a paz reine nos
corações dos homens. Israel não dará muitos passos para o encontro com um grande sofrimento. A
França chorará a morte de seus filhos e Los Angeles será sacudida. Eis os tempos difíceis para a
humanidade. Convertei-vos e voltai-vos Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Os homens
do terror estão preparando algo doloroso para os homens. A Inglaterra sofrerá. Geórgia também
experimentará pesada cruz. Permanecei firmes no caminho que vos apontei. Grande dor chegará para
o Alaska. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso lado. Um pássaro veloz cairá. Não fiqueis de braços
cruzados. Avante. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade.
Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
19.12.2005 22:00:00
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.617 em Vitória da Conquista/BA
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e estou muito perto de vós. Não permitais que a chama da fé se
apague dentro de vós. Dobrai vossos joelhos em oração suplicando a Misericórdia do Senhor para a
humanidade. Os homens caminham numa triste cegueira espiritual e Eu vim do Céu para conduzir-vos
ao Meu Filho Jesus. O sofrimento chegará para Chipre e Malta derramará lágrimas pelos seus filhos.
Rezai. Somente por meio da oração podeis encontrar a paz. Vós que estais a escutar-Me permanecei
firmes no caminho da santidade. Se viverdes os Meus apelos sereis transformados e nenhum mal virá
contra vós. Avante com coragem. Quem está com o Senhor vencerá. Neste momento derramo uma
extraordinária chuva de graças sobre vós. Não recueis. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em
nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu
vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
20.12.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.618
Queridos filhos, convido-vos a viverdes o Evangelho do Meu Filho Jesus e a assumirdes o vosso
verdadeiro papel de cristãos. Dizei a todos que Deus tem pressa e que já não há mais tempo a perder.
Sede corajosos e testemunhai em toda parte que sois de Cristo. Não vos esqueçais: vós estais no
mundo, mas não sois do mundo. Sois do Senhor. A humanidade está enferma e Deus quer curá-la.
Sabei que este é o tempo oportuno para o vosso retorno. Um grande acontecimento se dará na GrãBretanha e se repetirá na Paraíba. Sabei que não vim do Céu por brincadeira. O que tendes a fazer
não deixeis para o amanhã. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

24.12.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.619
Queridos filhos, abri vossos corações a Cristo. Ele vos ama e é o vosso grande Amigo. Sem Ele nada
sois e nada podeis fazer. Peço-vos que sejais bons uns para com os outros. Amai sempre, pois Deus
é amor. O Amor cura e traz esperança. Os homens se afastaram de Deus e por isso a humanidade
contaminou-se como pecado. Ó filhos da Terra de Santa Cruz, voltai-vos Àquele que é o vosso único e
Verdadeiro Salvador. Os habitantes da Macau experimentarão grande sofrimento. A Alegria sofrerá. A
terra da Minha Mãe tremerá. Rezai. Eis o tempo do vosso retorno. Não recueis. O Senhor vos espera.
Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
26.12.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.620 em Maceio/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. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima
Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
27.12.2005
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.621
Queridos filhos, milagres para milagres. Acontecerá na Bahia. O efeito de livrar e o título mais usado
entre os fieis para se dirigirem a Mim. Eis o mistério. Peço-vos que intensifiqueis vossas orações e que
em toda parte procureis imitar Meu Filho Jesus. Sofro por aquilo que vem para vós. Acolhei os Meus
apelos e mudai de vida. Não quero obrigar - vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Esta é a
mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes
permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
31.12.2005 22:00:00
Mensagem de Nossa Senhora, n° 2.622
Queridos filhos, avante. Eu estou ao vosso lado. Permanecei firmes no caminho que vos apontei e
sereis salvos. Os homens serão surpreendidos com dolorosos acontecimentos. Dois passos,
explosões e mortes. O Japão beberá o cálice amargo do sofrimento. Roma perderá sua glória e sua
fama e o sofrimento será grande para os Meus pobres filhos. O trono de Pedro cairá. A morte chegará
aos eclesiásticos que sofrerão com dores físicas. Rezai. Os que estiverem com o Senhor vencerão.
Coragem. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por
Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.

