2.780- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 01/01/2007- Angüera/BA Segunda.
Queridos filhos, Sou a Rainha da paz e vim do céu para oferecer-vos a paz. Abri
vossos corações ao Senhor e acolhei Seu Amor Misericordioso. Entrais agora no
tempo decisivo. A luta entre Mim e Meu adversário será intensa. Tende cuidado.
Não vos afasteis da verdade. Acolhei os Meus apelos e mudai de vida. O pássaro será
ferido na costa e muitos ninhos serão destruídos. Uma montanha cairá e haverá
grande destruição em muitas regiões. A Rússia tropeçará e o homem orgulhoso
agirá com a força dada pelo demônio. Rezai. Somente per meio da oração a
humanidade encontrará a salvação. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Rezai
também pela vossa nação. Eu quero ajudar-vos, mas depende de vós aquilo que Eu
faço. 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.
2.781- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 02/01/2007- Angüera/BA Terça.
Queridos filhos, testemunhai em toda parte que sois unicamente do Senhor. Vós
estais no mundo, mas não sois do mundo. Sabei que Meu Senhor espera muito de vós.
Rezai. Não fiqueis afastados da oração. A oração sincera e perfeita salvará a
humanidade. Sede mansos e humildes de coração. A morte passará por
Albuquerque. Rezai por seus habitantes. 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.
2.782- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 06/01/2007- Angüera/BA sábado.
Queridos filhos, a humanidade caminha para um futuro de grandes
dificuldades Eu sou a vossa Mãe e sei o que vem para vós. Dobrai vossos joelhos em
oração. Deus quer salvar-vos, mas vós não podeis cruzar os braços. O que tendes a fazer
não deixeis para o amanhã.Grande destruição haverá. Jardins serão destruídos. Sua
localização: campo cheio de flores. Rezai. Rezai. Rezai. Fugi do pecado e voltai-vos
Àquele que é o vosso Único Caminho, Verdade e Vida. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunirvos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
2.783- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 09/01/2007- Angüera/BATerça
Queridos filhos, uma descoberta chamará a atenção do mundo e haverá
grande confusão entre os homens. Será na Itália. Dobrai vossos joelhos em oração.
Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Não recueis. Eu estou convosco. Sabei enfrentar com
coragem vossas dificuldades. Não desanimeis. Quando sentirdes o peso da cruz, chamai
por Meu Filho Jesus. Ele é o vosso Bem Absoluto e vos conhece pelo nome. 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.
2.784- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 11/01/2007- Angüera/BA Quinta
Queridos filhos, a gigantesca montanha descerá. A cidade do fim do mundo

viverá momentos de grande aflição. Rezai. Levai a sério os Meus apelos. Não vim do
céu por brincadeira. Cuidai da vossa vida espiritual e acolhei o Evangelho do Meu
Jesus. Não tardará cair sobre a humanidade um terrível castigo. Ó homens, para
onde quereis ir? Sabei que somente Jesus é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Não
recueis. Ele vos ama e vos espera de braços abertos. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunirvos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
2.785- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 13/01/2007- Angüera/BA Sábado.
Queridos filhos, um fogo veloz cairá sobre a grande cidade. Dobrai vossos
joelhos em oração. Escutai a voz do Senhor e acolhei os Meus apelos. Eu sou a vossa
Mãe e vim do céu para ajudar-vos. Não desanimeis ante vossos problemas. Confiai no
poder de Deus e sereis vitoriosos A humanidade viverá a angustia de um condenado.
Um grave conflito resultará em uma grande catástrofe. Rezai. Não vos afasteis da
oração. Eu pedirei ao Meu Jesus por 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.
2.786- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 16/01/2007- Angüera/BA terça.
Queridos filhos, Eu vos amo como sois. Peço-vos que tenhais confiança, fé e
esperança. Deus está no controle de tudo. Confiai n’Ele e vereis a paz reinar no mundo.
Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou. Deus fará surgir grandes
sinais e grandes prodígios serão realizados sem que os homens possam explicar.
Estais atentos. Acolhei os Meus apelos e sereis transformados em homens e mulheres de
oração. Uma descoberta se dará e muitos se alegrarão. A cura virá. Deus é Pai
Misericordioso e não abandona seus filhos. Sede mansos e humildes de coração. A
vossa bondade atrairá santidade. Avante. 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.
2.787- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 18/01/2007- Angüera/BA Quarta.
Queridos filhos, estais atentos aos sinais de Deus. Chegará o dia em que a
terra perderá seu movimento natural; o sol se converterá em trevas e nada será
como antes. Ouvi a voz do Senhor. Fugi do pecado e desejai a santidade com imenso
amor. Tende coragem. Eu estou convosco. 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.
2.788- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 20/01/2007- Angüera/BA Sábado.
Queridos filhos, vós sois importantes para o Senhor. Sois amados um por um
pelo Pai, no Filho por meio do Espírito Santo. Sabei valorizar a vossa vida. Não fiqueis

estacionados no pecado. O Senhor vos chama. Não recueis. Abri vossos corações ao
Deus da Salvação e da Paz. A humanidade trilha pelas veredas da autodestruição.
Dobrai vossos joelhos em oração. O urso feroz irá em busca de seu espaço. Aquilo
que os homens colocaram no alto, Deus fará cair por terra. Rezai muito. Eu sou a
vossa Mãe e sei o que vos espera. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Avante. 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.
2.789- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 23/01/2007- Juazeiro – CE -Terça.
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe. Conheço vossas necessidades e pedirei ao
Meu Jesus por vós. Não desanimeis. Tende confiança, fé e esperança. Deus está
convosco. Sabei que o Senhor fará grandes coisas em vosso favor. Dobrai vossos
joelhos em oração e sereis vitoriosos. Enchei-vos do amor de Deus. Amai sempre e
perdoai. O amor é mais forte que a morte e mais poderoso que o pecado. A humanidade
vive afastada do Criador e precisa ser curada. Abri vossos corações ao Meu chamado. O
que fizerdes em favor dos Meus planos, o Senhor vos recompensará generosamente.
Acontecerá em Istambul e se repetirá no Rio de Janeiro. Rezai. Sofro por aquilo
que vem para vós. Assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos e afastai-vos
definitivamente do pecado. Sois inteiramente do Senhor e as coisas do mundo não são
para 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.
2.790- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 26/01/2007- Angüera/BA Sexta.
Queridos filhos, a humanidade carregará pesada cruz. O deslocamento dos
pólos mudará a vida sobre a terra e os Meus pobres filhos viverão momentos de
angustia. Chegará o dia em que os sofisticados meios e comunicação irão desabar.
Os homens estarão surdos e cegos. Rezai. Suplicai a Misericórdia do Senhor para vós.
Eu vos amo e vim do céu para socorrer-vos. Escutai-Me. Não permitais que o demônio
vos afaste da verdade. Abri vossos corações ao Senhor. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunirvos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
2.791- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 27/01/2007- Angüera/BA Sábado.
Queridos filhos, avante sem medo. Vós sois do Senhor e a nada deveis temer.
Confiai plenamente na Bondade de Deus e sereis grandes na fé. A humanidade caminha
afastada do Criador e precisa ser curada. Abri vossos corações ao Deus da Salvação.
Conheço vossas dificuldades e pedirei ao meu Jesus por vós. Não vos atemorizeis.
Rezai. Na oração descobrireis o tesouro que há dentro de vós. Cuidai da vossa vida
espiritual e acolhei amorosamente as Minhas mensagens. Deus permitirá e os homens
sábios descobrirão a barreira impenetrável do universo. Chegará o dia em que a
sabedoria humana se perderá. O mistério não será desvendado. 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.

2.792- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 30/01/2007- Angüera/BA Terça.
Queridos filhos, eis o tempo do vosso retorno. Não fiqueis no pecado. Deus vos
ama e quer salvar-vos, mas vós deveis mudar de vida. Sede do Senhor. Deixai que Sua
graça transforme vossas vidas, pois somente assim podeis testemunhar a vossa fé. Eu
sou a vossa Mãe e vim do céu para conduzir-vos Àquele que vê o oculto e vos conhece
pelo nome. Uma luz nunca vista pelos homens surgirá. Estará visível aos olhos
humanos e contribuirá para grandes mudanças na terra. Ó homens, voltai-vos
depressa. O Senhor ainda vos espera. Não cruzeis os braços. Arrependei-vos, pois o
arrependimento é o primeiro passo a ser dado na estrada da santidade. Avante pelo
caminho que vos apontei. 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.
2.793- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 31/01/2007- Angüera/BA Quarta
Queridos filhos, a terra será coberta pelas trevas. A escuridão sairá da
imensa luz. Um mistério existente na grande luz brilhante será revelado. Eis os
tempos mais difíceis para a humanidade. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor
vos confiou. Não fiqueis estacionados. A humanidade caminha para a destruição
preparada pelas próprias mãos dos homens. Sabei todos vós que pesada será a vossa
cruz., mas Deus vencerá e com Ele todos os justos. Dobrai vossos joelhos em oração e
permanecei firmes no caminho que Eu vos apontei ao longo destes anos. Avante. Na
alegria ou na dor, confiai no Senhor e alcançareis vitória. 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.
2.794- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 03/02/2007- Angüera/BA Sábado.
Queridos filhos, Deus está convosco e jamais vos deixará sozinhos. Confiai
n’Ele que é o vosso Bem absoluto e vos conhece pelo nome. Um gigante virá e
quando os homens anunciarem sua proximidade, a humanidade viverá momentos
de grandes dificuldades. A terra passará por imensa transformação. Sabei que é
preciso acontecer tudo isso, mas por fim os fiéis vencerão. Deus transformará a
terra e os justos viverão felizes. Rios e lagos surgirão. Haverá riqueza e
abundância. Coragem. Não desanimeis. Eis o tempo em que vos anuncieis no
passado. Eu sou a vossa Mãe e quero o vosso bem. Avante pelo caminho que vos
apontei. 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.
2.795- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 06/02/2007- Angüera/BA Terça.
Queridos filhos, rezai. A humanidade está à beira de grandes catástrofes e é
chegado o momento do grande retorno. Não cruzeis os braços. O que tendes a fazer não
deixeis para o amanhã. A terra da rainha viverá momentos de grandes tribulações.

Um fogo destruidor cairá sobre ela. Sofro por aquilo que vem para vós. Fugi do
pecado. Deus 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.
2.796- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 08/02/2007- Angüera/BA Quinta.
Queridos filhos, as placas se moverão e nações desaparecerão. Eu sou a vossa
Mãe e sofro por causa dos vossos sofrimentos. Peço-vos que intensifiqueis vossas
orações. Não vos afasteis da graça de Deus. .A criatura desafiou o Criador e agora
beberá do seu próprio veneno. A humanidade caminha para a destruição, mas Deus
Todo Poderoso quer salvar-vos. Voltai-vos ao Senhor e enchei-vos do Seu amor. A
vossa esperança é o amor. 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.
2.797- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 10/02/2007- Angüera/BA Sábado.
Queridos filhos, a terra está cheia de maldade, mas chegará o dia em que os
maus hão de chorar e lamentar. O Senhor agirá em favor dos Seus. O Senhor dirá:
faça-se, e tudo será transformado. O deserto deixará de ser deserto; o que está
invisível aos olhos humanos poderá ser contemplado pelos homens. Os fiéis verão a
Mão poderosa de Deus agir. Alegrai-vos porque vossos nomes já estão gravados em
Meu Imaculado Coração. Avante pelo caminho que vos apontei. Rezai. Sem oração a
vida cristã perde seu valor e eficácia. Coragem. Eu estou ao vosso lado. 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.
2.798- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 13/02/2007- Angüera/BA Terça.
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vos ama. Peço-vos que façais a vontade
de Deus e que em toda parte procureis testemunhar a vossa fé. A cidade que está no
alto descerá. Irá ao encontro do forte. Dobrai vossos joelhos em oração. Somente a
oração sincera e perfeita salvará a humanidade. Deus vos espera. Não fiqueis no pecado.
As coisas do mundo não são para vós. Esta 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.
2.799- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 15/02/2007- Angüera/BA Quinta.
Queridos filhos, acolhei o chamado do Senhor. Convertei-vos e voltai-vos
depressa. A humanidade carregará pesada cruz quando a terra sofrer o grande
deslocamento. Muitas regiões da Terra de Santa Cruz que hoje contemplais
deixarão de existir. Peço-vos que continueis a rezar. Suplicai a Misericórdia de Deus
para vós. O Senhor quer ver-vos felizes, mas vós deveis esforçar-vos para assumirdes o
vosso verdadeiro papel de cristãos. Não cruzeis os braços. Deus tem pressa. 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.
2.800- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 17/02/2007- Angüera/BA Sábado.
Queridos filhos, sede do Senhor. Não permitais que o demônio vença. Lutai
contra as tentações que vos levam ao pecado e vos distancia da graça santificante. Não
vos esqueçais: vós não sois do mundo. Sois inteiramente do Senhor. Dobrai vossos
joelhos em oração. A humanidade precisa de paz e somente rezando podeis alcançá-la.
Chegará o dia em que três poderes serão dominados. Rezai pelo Brasil. Deus quer
salvar-vos. Não cruzeis os braços. 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.

2.801- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 20/02/2007- Faz. Pitimiju/AL
Terça.
Queridos filhos, Buscai o Senhor. Confiai n’Ele que é o vosso bem absoluto e
vos conhece pelo nome. Eu sou a vossa Mãe e conheço vossas necessidades. Voltai-vos
Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Não recueis. O Senhor vos espera de
braços abertos. Sede mansos e humildes de coração. A humanidade trilha pelas
veredas da autodestruição que os homens prepararam por suas próprias mãos.
Convertei-vos depressa. Não vivais em pecado. O vosso tempo é curto. O que tendes a
fazer não deixeis para o amanhã. Haverá uma grande descoberta em Israel e os
homens ficarão maravilhados. Escutai a voz de Deus. Ele quer falar-vos. Abri vossos
corações. 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.
2.802- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 21/02/2007- Maceió/AL Quarta
Queridos filhos, coragem. Deus está convosco e jamais vos deixará sozinhos.
Depois de toda tribulação o Senhor enviará Seus anjos e estes conduzirão os
homens a uma nova forma de vida. A humanidade experimentará a paz e homens e
mulheres cheios de espiritualidade habitarão a terra. Os homens fiéis verão as
maravilhas de Deus. Não desanimeis. Acolhei os Meus apelos e em toda parte
testemunhai a Minha presença no meio de vós. Dobrai vossos joelhos em oração e sereis
vitoriosos. 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.
2.803- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 24/02/2007- Angüera/BA Sábado.
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para oferecer-vos o Meu
Amor. Não recueis. Eu quero ajudar-vos. Voltai-vos ao Senhor e esperai n’Ele com
confiança. A humanidade caminha para um grande sofrimento. O que Eu vos anunciei
no passado está para realizar-se. Rezai. O terror chegará a Campo Grande e a
Campinas. Dobrai vossos joelhos em oração. Não desanimeis. Eu pedirei ao Meu Jesus
por 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.
2.804- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 27/02/2007- Porto da Folha/SE.
Queridos filhos, chegará o dia em que a terra passará por uma imensa
transformação. Continentes se moverão e não estarão mais onde hoje se
encontram. Vereis a Mão Poderosa de Deus agir em favor dos homens e mulheres
de fé. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para preparar-vos. Abri vossos corações com
alegria. Dobrai vossos joelhos em oração e encontrareis no Senhor a vossa força. Sois o
povo do Senhor. Não desanimeis. Fugi do pecado e servi ao Senhor com fidelidade. Eu
vos amo e quero ajudar-vos. Não vos atemorizeis. Acolhei os Meus apelos e nenhum
mal vos atingirá. 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.
2.805- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 01/03/2007- Angüera/BA Quinta.
Queridos filhos, continuai firmes no caminho da oração. Somente rezando
podeis compreender os desígnios de Deus para vós. Abri vossos corações ao Senhor. Eu
sou a vossa Mãe e vim do Céu para encher-vos de coragem. Quando tudo parecer
perdido, o Senhor virá a vós com grande vitória. Os homens fiéis serão amparados
pelo Senhor. A humanidade será transformada e os fiéis viverão na terra sem
dores e sem guerras. O Senhor enxugará vossas lágrimas. O jardim invisível estará
visível aos olhos humanos. Alegrai-vos, pois vossos nomes já estão escritos no céu.
Avante sem medo. 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.
2.806- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 03/03/2007- Angüera/BA Sábado.
Queridos filhos, acolhei a verdade e em toda parte procurai imitar Meu Filho
Jesus. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Confiai no Senhor. A vossa vitória está
em Deus. A morte passará pela cidade santa. O terror será imenso. Não houve em
toda sua historia semelhante acontecimento. Rezai. Sofro por aquilo que vos espera.
Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Abri vossos corações. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunirvos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
2.807- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 06/03/2007- Angüera/BA Terça.
Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade carregará
pesada cruz quando a terra perder seu movimento normal. Haverá um descontrole
na força gravitacional da terra o qual atrairá o gigante que está distante. Não vos
afasteis da oração. Deus quer salvar-vos, mas vós deveis fazer a vossa parte. A

geografia da terra mudará. Chegará o dia em que a vida dos homens não será mais
a mesma. Não vos atemorizeis. Os que estão com o Senhor experimentarão a vitória.
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. ver também a mensagem nº. 2.802
2.808- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 07/03/2007- Angüera/BA Quarta.
Queridos filhos, eis os tempos mais difíceis para vós. Estais prontos a responder
o chamado do Senhor. Mesmo nas dificuldades, testemunhai a todos o amor de Deus.
Do jardim onde se encontra a árvore do sangue virá grande sofrimento para
muitos dos Meus pobres filhos. Uma descoberta preocupante será feita. Rezai. Não
vos afasteis da oração. Eu quero ajudar-vos. Fugi do pecado. Não permitais que o
demônio vos escravize. Sois de Deus e somente a Ele deveis seguir e servir. 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. ver também a mensagem nº. 2.607 onde a Virgem fala desta árvore do
sangue.
2.809- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 10/03/2007- Angüera/BA Sábado.
Queridos filhos, Deus permitirá e os homens sábios anunciarão. Existiu, não
existe e existirá. A resposta virá. Sabei que grandes são os Mistérios do Senhor.
Dobrai vossos joelhos em oração. Não vos distancieis da Sua graça. Eu sou a vossa Mãe
e venho do céu para chamar-vos à santidade. Sede bons. Amai e servi ao Senhor com
alegria. Ele é o vosso tudo e sem Ele nada podeis fazer. Avante sem medo. 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.
2.810- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 13/03/2007-Campinas/SP. Terça.
Queridos filhos, acolhei com amor os Meus apelos. Eu sou a vossa Mãe e vim do
céu para conduzir-vos Àquele que é o vosso único Caminho, Verdade e Vida. Sabei
que o Senhor espera muito de vós. Não cruzeis os braços. Testemunhai com a vossa
própria vida que sois do Senhor. Vós sois importantes para a realização dos Meus
planos. Não recueis. Sede fiéis à vossa fé. Passada toda tribulação o Senhor agirá
com Seu braço forte. A terra será totalmente transformada e os justos
experimentarão imensa alegria. Não haverá mais dor. A morte não existirá e o
Senhor reinará em todos os corações. Coragem. Confiai no poder de Deus e sereis
transformados. Não vivais em pecado. As coisas do mundo não são para vós. 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.
2.811- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 15/03/2007-Lins/SP. Quinta.

Queridos filhos, não desanimeis ante vossas dificuldades. Confiai no Senhor.
Deus está muito perto de vós. Não recueis. Uma nova aurora surgirá nesta terra
para o bem dos Meus pobres filhos. Dobrai vossos joelhos em oração. Eu sou a vossa
Mãe e vim do céu para socorrer-vos. Não percais a esperança. Uma grande graça virá
e os homens se tornarão fervorosos e fiéis. Abri vossos corações. Eu pedirei ao Meu
Jesus por vós. Avante sem medo. 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.
2.812- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 17/03/2007- Angüera/BA Sábado.
Queridos filhos, não vos atemorizeis. Eu sou a vossa Mãe e venho do céu para
chamar-vos à santidade. Não recueis. Permanecei firmes no caminho que Eu vos apontei
ao longo destes anos. Eu quero levar-vos a um ardente e continuo desejo de Deus. Abri
vossos corações ao amor. A vossa vida é preciosa aos olhos do Senhor. Ele vos ama e
vos chama a serdes em tudo semelhantes ao Meu Filho Jesus. Sabei que o Senhor
reservou para os Seus aquilo que os olhos humanos jamais viram e nenhum homem
experimentou nesta vida. Falo-vos porque tenho o consentimento do Senhor. Não vim
do céu para obrigar-vos. A humanidade será transformada e os homens viverão
felizes. Tudo será diferente. A vossa alegria será grandiosa. Deus enviará Seus
anjos para orientar-vos e vós caminhareis sempre em direção ao Todo Poderoso.
Não haverá morte, nem dor. A humanidade estará em paz. Jesus reinará e todos
serão felizes. 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.
2.813- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 20/03/2007- Angüera/BA Terça.
Queridos filhos, a casa do rei será invadida e haverá grande confusão em seu
palácio. Rezai. As trevas irão ao encontro da luz, mas o Senhor irá brilhar com Sua
luz e os fieis experimentarão a vitória. Não recueis. Confiai na bondade de Deus e
entregai a Ele a vossa própria existência. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para
oferecer-vos o Meu amor. Sede mansos e humildes de coração. Permanecei firmes no
caminho que Eu vos apontei e contribuireis para o triunfo definitivo do Meu Imaculado
Coração. Avante. 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.
2.814- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 22/03/2007- Angüera/BA Quinta.
Queridos filhos, amai a verdade e não vos afasteis do caminho que Eu vos
apontei. Dobrai vossos joelhos em oração e confiai plenamente na Misericórdia do Meu
Jesus. Sede defensores da fé. Não recueis. Não permitais que nada ou ninguém vos
afaste da verdadeira doutrina. A Igreja será abalada e uma grande divisão se dará.
Abraçai a verdade. Não vos esqueçais de tudo aquilo que Eu vos falei no passado. Sede
fortes. Quem está com o Senhor será vitorioso. Esta é a mensagem que hoje vos

transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunirvos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
2.815- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 24/03/2007- Angüera/BA Sábado.
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e quero ver-vos felizes já aqui na terra e
mais tarde Comigo no céu. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé. Não
permitais que as trevas do pecado vos afastem do caminho da graça. Viveis no tempo
pior que no tempo do dilúvio. A criatura é mais valorizada que o Criador e a
humanidade é conduzida pelas veredas da autodestruição. Esforçai-vos para serdes
homens e mulheres de oração. Não desanimeis. Deus está ao vosso lado. Quando tudo
parecer perdido o Senhor virá a vós com grande vitória. O Senhor fará surgir um
grande sinal no céu do Brasil. Será a grande chance para o grande retorno.
Haverá tribulações e muitos dos Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Um
fato grandioso acontecerá e chamará a atenção do mundo. Os homens se
confundirão e não terão explicação. Rezai. Rezai. Rezai. 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.
2.816- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 25/03/2007- Maceió/Al. Domingo
Queridos filhos, Eu vos amo como sois e quero dizer-vos que sois muito
importantes para a realização dos meus planos. Deus quer salvar-vos, mas vós não
podeis viver em pecado. Sede fortes e renunciai a tudo aquilo que vos distância da graça
do Meu Jesus. Não percais a vossa esperança. Chegará o dia em que os homens hão
de servir unicamente ao Senhor. Aí haverá um só rebanho e um só Pastor.
Ninguém estará disperso, pois somente o Senhor reinará. Os homens contemplarão
as maravilhas de Deus e não mais voltarão a tropeçar, pois Deus mesmo os guiará.
A humanidade estará em perfeita união com o Criador. A paz reinará entre as
nações. Não haverá mais guerras e a arma dos homens será a confiança em seu
Deus. Alegrai-vos, pois vossos nomes já estão escritos no céu. Avante sem medo. 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.

2.817- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 27/03/2007- Angüera/BA Terça.
Queridos filhos, buscai as coisas do alto. Vós estais no mundo, mas não sois do
mundo. Daí a vossa contribuição para o progresso espiritual da humanidade. Buscai o
amor e sede construtores da paz. O Senhor agirá e os homens voltarão cheios de
alegria ao Seu coração. A felicidade dos homens será imensa quando estes
contemplarem a transformação da terra. Os olhos humanos verão aquilo que
jamais o homem presenciou. A terra será um novo paraíso e Deus reinará no
coração de Seu povo. Coragem. Não vos afasteis da oração. Eu pedirei ao Meu Jesus

por vós. Avante sem medo. 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.
2.818- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 31/03/2007- Angüera/BA Sábado.
Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração. Os homens tentarão
quebrar a chave e haverá grande confusão. Confiai em Meu Filho Jesus e em Suas
palavras. Assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos e em toda parte testemunho que
sois unicamente do Senhor. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Quero ver-vos felizes já
aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Avante sem medo. Quem está como Senhor e
na verdade jamais experimentará a derrota. 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.
2.819- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 03/04/2007- Angüera/BA Terça.
Queridos filhos, dobrai vossos joelho em oração e suplicai a Misericórdia do
Senhor para vós.
Um fato assombroso se dará no Brasil e haverá grande
destruição. Escutai a voz de Deus. Não fiqueis estacionados. Ainda vereis horrores
nesta terra. Quem se distancia do Senhor, se aproxima da morte. Arrependei-vos dos
vossos pecados e abraçai a graça da santidade. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunirvos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
2.820- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 05/04/2007- Angüera/BA Quinta.
Queridos filhos, rezai pela Igreja do Meu Jesus, pois se avizinham para ela o
tempo dos grandes sofrimentos. Rezai pelo sucessor de Pedro. Chegará para ele a
hora de grande dor. Muitos dos seus o abandonarão. Rezai. Rezai. Rezai. Buscai
forças na Eucaristia. Rezai o Santo Rosário. A humanidade vive fortes tensões e
caminha para uma grande destruição. Apoxima-se a hora da grande batalha. Um fogo
veloz cairá sobre os homens. A torneira se abrirá. Eu sou a vossa Mãe e sofro por
aquilo que vem para os Meus pobres filhos. Não vos esqueçais: a vossa esperança está
em Jesus. Voltai-vos a Ele que vê o oculto e vos conhece pelo nome. 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.
2.821- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 07/04/2007- Angüera/BA Sábado.
Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade precisa de paz,
mas os homens trilham pelas veredas da autodestruição. Não vos afasteis de Jesus. Ele é
o vosso único e verdadeiro Salvador. Sem Ele nada podeis fazer. Os habitantes de
Filadélfia viverão momentos de grandes dificuldades. O terror chegará. O Veneno

se espalhará e contaminará muitos dos Meus pobres filhos. Sofro por aquilo que
vem para vós. Rezai. Rezai. Rezai. 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.
2.822- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 10/04/2007- Angüera/BA Terça.
Queridos filhos, amai a verdade. Dizei não a tudo aquilo que vos impede de
crescer na fé. Acolhei Jesus e abraçai a santidade. A humanidade será surpreendida
com a apresentação de um homem com aparência de bom e este seduzirá a muitos
com seus enganos, pois suas ações vêm do maligno. Muitos o terão como salvador e
conseguirá reunir em torno de si um grande número de pessoas. Estais atentos.
Rezai muito e suplicai ao Senhor Sua Misericórdia para vós. Eis os tempos difíceis
para a humanidade. Cuidai da vossa vida espiritual. Escutai os Meus apelos e
permanecei firmes na verdade que Eu vos apontei. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunirvos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
2.823- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 12/04/2007- Angüera/BA Quinta.
Queridos filhos, chegará o dia em que a fé estará presente em poucos
corações. Haverá grande desprezo ao sagrado e os ministros de Deus serão
contaminados pela corrupção moral em número cada vez maior. O banquete será
desprezado e muitos estarão famintos. Estenderão as mãos e em poucos lugares
encontrarão aqueles que poderão lhes dá o precioso alimento. Quando chegar este
tempo, sabei que estará se aproximando o grande dia. Acolhei os Meus apelos.
Buscai o Senhor. Fugi do pecado. 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.
2.824- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 14/04/2007- Angüera/BA Sábado.
Queridos filhos, vejo uma grande devastação no jardim. As flores estão
murchas e grandes espinhos atravessam algumas pétalas. Buscai forças em Deus.
No meio da grande tribulação o Senhor virá a vós. Ele não vos abandonará. Confiai
n’Ele e sereis vitoriosos. A vossa Vitória está no Senhor. Abri vossos corações. Abraçai
a Verdade e em toda parte sede como Jesus. Não vos afasteis da oração. 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.
2.825- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 17/04/2007- Angüera/BA Terça.
Queridos filhos, confiai plenamente no poder de Deus e sereis vitoriosos. Não
vos esqueçais: não há vitória sem cruz. Dobrai vossos joelhos em oração. Eis o tempo
que Eu vos anunciei no passado. Tereis ainda grandes tribulações. A ação do

demônio levará muitos consagrados a abandonarem a verdade. Muitos dos Meus
pobres filhos perderão a fé. A humanidade viverá a angústia de um condenado e
muitos carregarão pesada cruz. Vós que estais a escutar-Me, não desanimeis. Eu
estarei ao vosso lado. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Coragem. 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.
2.826- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 20/04/2007- Angüera/BA Sexta.
Queridos filhos, aquele que será acolhido como o iluminado, será, na
verdade, o terror das nações. Seu plano será apenas um, mas o que realizará trará
graves conseqüências para os Meus pobres filhos. Rezai. Permanecei firmes no
caminho que Eu vos apontei. Amai a verdade. Acolhei os Meus apelos e sereis
conduzidos à Verdade. Não desanimeis. O Senhor está convosco. 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.
2.827- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 21/04/2007- Angüera/BA Sábado.
Queridos filhos, os ministros de Deus experimentarão pesada cruz. Aqueles
que são fiéis hão de experimentar o calvário, mas o Senhor não abandonará os
Seus. Os inimigos da Igreja se unirão e agirão com grande fúria, mas por fim a
vitória será dos fiéis. Não cruzeis os braços. Rezai muito. Buscai o Senhor. Ele vos
ama e quer salvar-vos. Fugi do pecado e sede em tudo como 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.
2.828- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 23/04/2007- Angüera/BA Segunda.
Queridos filhos, Rezai. A ação do demônio levará muitos a negarem a fé. Um
terrível plano será colocado em prática com o objetivo de destruir a Igreja do Meu
Jesus. Muitos irão recuar e o rei se sentirá sozinho. Confiai em Deus. Escutai os
Meus apelos e vivei voltados para o Senhor. Ele é a vossa força e vossa esperança. Eu
sou a vossa Mãe dolorosa e sei o que vem para vós. Rezai. Rezai. Rezai. 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.
2.829 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 24/04/2007- Angüera/BA Terça.
Queridos filhos, densas trevas se espalharão pelo mundo e poucos serão
aqueles que permanecerão fiéis. Aproxima-se o momento da grande agonia para a
Igreja. Peço-vos que sejais fiéis a Jesus. Não vos afasteis da Verdade. Escutai o Senhor
que vos fala e sede obediente às Suas inspirações. Deus conta convosco. A confusão
espiritual será grande, mas os que permanecerem firmes levarão a melhor. Avante
sem medo. 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.
2.830 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 28/04/2007- Angüera/BA Sábado.
Queridos filhos, a Igreja do Meu Jesus sofrerá por causa da terrível
perseguição. Muitos sacerdotes serão levados ao calvário e a morte estará presente
no seio da Igreja, mas o demônio não vencerá a Igreja. A vitória será do Senhor.
Confiai em Sua Bondade. Rezai muito e em toda parte testemunhai a vossa fé. Haverá
uma grande rebelião por não aceitarem a verdade. Sofro por aquilo que vos espera.
Avante sem medo. 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.
2.831 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 01/05/2007- Angüera/BA Terça.
Queridos filhos, não desanimeis. O Senhor vos ama e vos espera de braços
abertos. Mudai de vida. Acolhei o Evangelho do Meu Jesus e sereis salvos. Fugi do
pecado e sede honestos em vossos atos. Rezai muito. A oração é a vossa arma para o
grande combate. Um grande acontecimento se dará no vosso Brasil. Sofro por causa
dos Meus pobres filhos. Abri vossos corações e sede fortes na fé. Eu sou a vossa Mãe e
estou convosco. Coragem. Tentarão quebrar o trono, mas as promessas do Senhor
permanecerão firmes. 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.
2.832 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 03/05/2007- Angüera/BA Quinta.
Queridos filhos, vim do céu para chamar-vos à santidade. Dizei não ao pecado e
servi ao Senhor com fidelidade. Vós sois o povo eleito do Senhor. Ele preparou para vós
aquilo que os olhos humanos jamais viram. Alegrai-vos, pois vossos nomes já estão
inscritos no céu. Convertei-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos. Dobrai
vossos joelhos em oração. A humanidade carregará pesada cruz. A terra se
inclinará quando dela se aproximar o grande. O tempo se perderá. Os homens se
confundirão diante daquilo que o Senhor permitirá. A verdadeira sabedoria é a que
vem de Deus. 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.
2.833 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 05/05/2007- Angüera/BA Sábado.
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e quero ver-vos felizes já aqui na terra e
mais tarde Comigo no Céu. A humanidade caminha para o abismo da destruição que os
homens prepararam por suas próprias mãos. Meu Senhor agirá com sinais e
prodígios.
Os homens serão surpreendidos pela ação poderosa de Deus. Deus
mostrará e os homens verão em pleno meio dia. Muitos se alegrarão por verem as
promessas do Senhor ser realizada. Os anjos guiarão os homens e estes

caminharão em direção Àquele que tem palavras de vida eterna. Coragem. O
Senhor vos ama. Não vivais em pecado. Sois do Senhor e somente a Ele deveis servir.
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.
2.834 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 06/05/2007- Gandu/BA Domingo.
Queridos filhos, coragem. Deus está convosco. Encorajai-vos e assumi o vosso
verdadeiro papel de cristãos. Vim do céu para socorrer-vos. Sede fortes. Não permitais
que nada ou ninguém vos afaste de Senhor. Mesmo diante das dificuldades, não percais
a vossa esperança. O Senhor não vos abandonará. Confiai n’Ele que é o vosso Bem
Absoluto e vos conhece pelo nome. Não vos afasteis da oração. A humanidade será
surpreendida pela ação daquele que se opõe a Cristo, mas vós não deveis temer. A
vitória será dos que pertencem ao Senhor. Avante com alegria. Eu pedirei ao Meu
Jesus por vós. 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.
2.835 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 08/05/2007- Angüera/BA Terça.
Queridos filhos, quando vier a grande tribulação os anjos do Senhor serão
enviados para socorrer os que permanecerem fiéis. Chegará o dia em que os
homens estarão cheios de cólera contra os ministros de Deus. Muitos serão levados
ao cárcere e outros renegarão à fé. Peço-vos que sejais fieis a Jesus. Aconteça o que
acontecer não vos afasteis da verdade. Eu caminharei convosco. Avante. 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.
2.836 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 12/05/2007- Angüera/BA Sábado.
Queridos filhos, Deus é o vosso Tudo e sem Ele nada sois e nada podeis fazer.
Confiai n’Ele que é o vosso grande amigo; aquele que não engana nem decepciona. O
Senhor enviará. Os homens verão e durará três dias. Muitos se tornarão
fervorosos na fé e a paz se estabelecerá para o bem dos Meus pobres filhos.
Coragem. Deus quer salvar-vos. Abri vossos corações. Sede bons uns para com os
outros. Deixai que a vossa vida fale do Senhor mais que vossas palavras. Avante sem
medo. Confiai nas promessas do Senhor. Esperai na oração e na alegria. 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.
2.837 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 15/05/2007- Angüera/BA Terça.
Queridos filhos, os homens e mulheres de fé carregarão pesada cruz, pois
serão perseguidos e muitos serão martirizados. Grande será o sofrimento dos que
amam a verdade. Sede corajosos. Deus não vos abandonará. Acreditai em Sua

extraordinária proteção e sereis vitoriosos. Buscai forças na Eucaristia e não vos afasteis
da oração. Eu sou a vossa Mãe e caminho ao vosso lado. 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.
2.838 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 17/05/2007- Angüera/BA Quinta.
Queridos filhos, a humanidade precisa de paz, mas os homens trilham pelos
caminhos da violência. Chegará o dia em que uma famosa cidade brasileira será
invadida. Os homens marcharão furiosos e espalharão terror e morte. Eu sou a
Rainha da paz. Vim do Céu para trazer-vos a paz. Rezai. Somente por meio da oração
podeis alcançar a paz. Não cruzeis os braços. Abri vossos corações ao Deus da Salvação
e da paz. 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.
2.839 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 19/05/2007- Angüera/BA Sábado.
Queridos filhos, buscai o Senhor. Ele é a vossa esperança e sem Ele jamais
sereis felizes. Sede homens e mulheres de oração. A humanidade afastou-se de Deus
porque os homens se afastaram da oração. Não vos esqueçais: quem reza se aproxima
do Senhor e será salvo. Tende cuidado. Sois importantes para o Senhor. Ele vos ama e
espera muito de vós. Sofro por aquilo que vos espera. Fugi do pecado. Deus está
contristado por causa dos vossos pecados. A Capital do Brasil será vítima do seu
próprio povo. Haverá grande destruição. 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.
2.840 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 20/05/2007-Cristino Castro/PI
Domingo.
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para abençoar-vos e dizer-vos
que sois importantes para o Senhor. Peço-vos que sejais fiéis ao Meu Filho Jesus e que
em toda parte procureis testemunhar a vossa fé. A humanidade caminha para o abismo
da destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Arrependei-vos dos
vossos pecados. Reconciliai-vos com Deus. Eis o tempo da graça. Não fiqueis
estacionados. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Sabei que nas
tribulações o Senhor manifestará Sua Misericórdia para todos vós que estais a
escutar-Me. Dizei a todos que Deus tem pressa. Não desanimeis. Eu vos amo como
sois e quero ver-vos feliz. O Senhor realizará grandes coisas nesta terra. Chegará o
dia em que uma descoberta alegrará vossos corações. Avante sem medo. 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.
2.841 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 22/05/2007- Angüera/BA Terça.

Queridos filhos, A Igreja do Meu Jesus será perseguida de forma feroz. Eis o
tempo em que Eu vos anunciei no passado. Rezai. Os Ministros de Deus se afastarão
da verdade e causarão graves conflitos. Eu sou a vossa Mãe dolorosa e vim do céu
para chamar-vos a viverdes os Meus apelos. Quando chegar a grande tribulação,
poucos permanecerão firmes. Buscai forças em Jesus. Não vos deixeis contaminar.
Sois do Senhor. Confiai n’Ele e sereis vencedores. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunirvos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
2.842 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 26/05/2007- Angüera/BA Sábado.
Queridos filhos, coragem. Não desanimeis. Deus está presente no meio de vós.
Confiai plenamente em Seu amor Misericordioso e tudo acabará bem para vós. Eu sou a
vossa Mãe e vim do céu para chamar-vos à santidade. Não vivais em pecado. Sabei que
as coisas do mundo não são para vós. A humanidade vive fortes tensões e os homens
caminham como cegos a guiar outros cegos. Deus tem pressa. Convertei-vos depressa.
Um fato grandioso se dará em São Francisco e se repetirá em Mato Grosso. Rezai.
Dobrai vossos joelhos em oração. Eis o tempo das grandes provações para a
humanidade. Dizei a todos que não vim do Céu por brincadeira. Acolhei os Meus apelos
e mudai de 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.
2.843 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 29/05/2007- Angüera/BA Terça.
Queridos filhos, rezai. Quando vos peço para rezar deveis entender que a oração
contribuirá para o vosso progresso espiritual. A oração é o recurso seguro para vós
nestes tempos difíceis. A humanidade beberá o cálice amargo do sofrimento e
grandes cidades desaparecerão. Suas grandes construções cairão como folhas secas
nas grandes ventanias. Eis o tempo das grandes provações para os homens. Mudai de
vida. Voltai-vos. Deus vos espera. Não recueis. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunirvos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
2.844 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 01/06/2007- Angüera/BA Sexta
Queridos filhos, sede corajosos. Não recueis ante vossas dificuldades. Sabei que
vossos sofrimentos podem levar-vos a santidade. Buscai forças em Jesus. A cruz não é
derrota. É vitória para todos aqueles que a aceitam por amor. Continuai a rezar. Na
oração compreendereis os desígnios de Deus para vós. A cidade banhada pelo mar
azul e cercada de belos montes carregará pesada cruz. A morte passará e poucos
viverão para narar os terríveis acontecimentos. Rezai. O vosso Brasil beberá o
cálice amargo da dor. Soro por aquilo que vos espera. Confiai no Senhor. Sede fieis e
alcançareis vitória. 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.
2.845 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 02/06/2007- Angüera/BA Sábado.
Queridos filhos, quando a água doce for invadida pela água salgada os Meus
pobres filhos hão de chorar e lamentar. Grande será a destruição. Peço-vos que
intensifiqueis vossas orações. Não vos afasteis do Senhor. Ele espera muito de vós.
Sede bons filhos para o Senhor. Ele é o vosso Tudo e sem Ele nada sois e nada podeis
fazer. Amai o Amor. Se amardes a humanidade voltará a ter paz. Não recueis. 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.
2.846 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 03/06/2007- Montes Claros/MG
Domingo.
Queridos filhos, Cristo é o vosso Caminho, Verdade e Vida. Confiai n’Ele e
buscai forças na Eucaristia. Sois amados um por um pelo Pai, no Filho por meio do
Espírito Santo. Fugi do pecado e testemunhai em toda parte que sois do Senhor. Eu
preciso do vosso sim sincero e corajoso. Abri vossos corações. Não recueis. Deixai que
a vossa vida fale do Senhor mais que vossas palavras. A humanidade trilha pelas
veredas da destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. A ave
negra agirá e causará espanto a todo o Oriente. Passará pelo ninho da águia e fará
sofrer seus filhos. Rezai. Voltai-vos Àquele que é o vosso Bem Absoluto e vos
conhece pelo nome. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Não desanimeis. Eu pedirei ao Meu
Jesus por 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.
2.847 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 05/06/2007- Angüera/BA Terça.
Queridos filhos, a humanidade precisa de paz e somente em Jesus é possível
encontrar a paz. Meu Filho Jesus vos ama. Ele quer salvar-vos, mas vós não podeis
viver em pecado. Abri vossos corações à graça do Meu Filho e sereis transformados. A
cruz será pesada para muitos dos Meus pobres filhos. Os homens do terror
espalharão o veneno e a morte passará. Eu sofro por aquilo que vos espera. Dobrai
vossos joelhos em oração. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Voltai-vos
depressa. O vosso tempo é curto. Avante. 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.
2.848 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 09/06/2007- Angüera/BA Sábado.
Queridos filhos, voltai-vos ao Senhor. Não fiqueis de braços cruzados. Deus tem

pressa. Dobrai vossos joelhos em oração e suplicai ao Senhor Sua Misericórdia para
vós. Um grande terremoto sacudirá o Irã e o segredo escondido será atingido.
Sofro por aquilo que vos espera. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Eu pedirei ao
Meu Jesus por vós. Sede bons uns para com os outros. Amai. Sem amor não podeis
compreender os desígnios de Deus para vossas vidas. Avante. 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.
2.849 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 12/06/2007- Angüera/BA Terça.
Queridos filhos, o sofrimento chegará aos habitantes da grande cidade, a
qual tem o nome de apóstolo. Acontecerá em uma sexta-feira e muitos dos Meus
pobres filhos experimentarão pesada cruz. Dobrai vossos joelhos em oração. Deus
quer salvar-vos. Não vos afasteis da verdade. Buscai o Senhor. Ele vos espera de braços
abertos. Acreditai firmemente em Meu Filho Jesus. Confiai n’Ele e tudo acabará bem
para 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.
2.850 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 13/06/2007- Angüera/BA Quarta.
Queridos filhos, abri vossos corações à paz do Senhor e sede em tudo
semelhantes ao Meus filho Jesus. Os habitantes da pequena Veneza carregarão
pesada cruz. A morte e a destruição passarão. A verdadeira sabedoria é a que vem
de Deus. Quem caminha sem deus tropeça e cai. É como cego a guiar outro cego.
Buscai o Senhor. Ele está de braços abertos à vossa 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.
2.851 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 16/06/2007- Angüera/BA Sábado.
Queridos filhos, sede do Senhor. Deixai que a vossa vida fale do Senhor mais
que vossas palavras. Não permitais que o demônio vos engane. Dobrai vossos joelhos
em oração. A humanidade corre grandes perigos e para que a paz reine em vossos
corações, deveis abraçar a graça da santidade. Somente servindo ao Senhor com
fidelidade podeis encontrar a paz. Os homens do terror agirão na terra de Santa
Cruz. A ação se dará na terra do Divino. Sofro por aquilo que vos espera. Não
recueis. Eu preciso do vosso sim sincero e corajoso. Abri vossos corações. 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.
2.852 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 19/06/2007- Brasília/DF. Terça.
Queridos filhos, Eu vos amo como sois e quero ver-vos felizes já aqui na terra e
mais tarde Comigo no céu. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé. Não
permitais que as trevas do pecado se apoderem de vossas vidas. Buscai o Senhor. Vivei
na Sua graça. Deus vos chama. Não recueis. O que tendes a fazer não deixeis para o

amanhã. Deus enviou-Me para chamar-vos à santidade. Abri vossos corações e sede
homens e mulheres de oração. Sabei que o Senhor agirá em vosso favor. Ele
manifestará Sua bondade para vós. Ele permitirá e vós vereis toda a vossa vida.
Tudo vos será mostrado como em um espelho. Deus vos dará a chance do
arrependimento. Ele quer salvar-vos. Coragem. Um fenômeno extraordinário se
dará no céu desta terra. Será um aviso de Deus. Rezai. Somente por meio da oração
podeis compreender os desígnios de Deus para vós. Avante. 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.
2.853 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 21/06/2007- Angüera/BA. Quinta.
Queridos filhos, buscai o Senhor e tereis vida nova. Vim do céu para conduzirvos Àquele que é o vosso único Caminho, Verdade e Vida. A humanidade afastou-se de
Deus e os homens caminham em direção ao abismo da destruição. Uma grande
multidão estará reunida.Corações de pedra e sem a graça de Deus. Sabre eles cairá
Ira de Deus. Eu sou a vossa Mãe dolorosa. Convertei-vos. Não ofendais ao Senhor.
Tende cuidado. Sois do Senhor. Não permitais que o demônio vos afaste da verdade.
Fugi dos lugares profanos e voltai-vos ao caminho da oração, do amor e da paz. 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.
2.854 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 23/06/2007- Angüera/BA. Sábado.
Queridos filhos, rezai. Somente por meio da oração a humanidade voltará a ter
paz. Abri vossos corações ao Deus da salvação e da paz. A humanidade afastou-se do
Criador e os homens trilham pelas veredas da autodestruição. Da ilha com nome de rei
virá grande sofrimento para os Meus pobres filhos. Eu sou a vossa Mãe e sei o que
vos espera. Voltai-vos depressa. Convertei-vos, pois de vossa conversão dependem
muitas coisas. . Avante ao encontro do Senhor. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunirvos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
2.855 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 26/06/2007- Angüera/BA. Terça.
Queridos filhos, não vos atemorizeis. Confiai no Senhor. Quando tudo parecer
perdido o Senhor virá a vós com grande vitória. Rezai pela Igreja do Meu Jesus. Ela
será perseguida e os ministros nela não poderão entrar. Muitos serão martirizados
e outros fugirão. Dobrai vossos joelhos em oração. Quando vos peço para terdes vida
de oração deveis entender que se trata de uma necessidade urgente. Sabei que Deus tem
presas. Não fiqueis no pecado. Avante ao encontro de Jesus. Ele vos ama e 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.

2.856 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 29/06/2007- Angüera/BA. Sexta.
Queridos filhos, abri vossos corações ao Senhor. Confiai plenamente em Sua
Bondade e acolhei com alegria o Evangelho do Meu Jesus. Rezai muito diante da cruz
pela paz do mundo. Rezai pelo sucessor de Pedro. Ele muito sofrerá. A Igreja será
perseguida, mas o Senhor vencerá. Confiai na Igreja. Amai-a. Rezai pelos Ministros de
Deus. Depois de toda tribulação, Deus fará surgir um homem de fé e de grande
espiritualidade. Será este o escolhido para preparar os homens e para entregar a
Igreja Àquele que vive e reina para sempre. Buscai as coisas do alto. Vós estais no
mundo, mas não sois do mundo. Eu sou a vossa Mãe e vos amo. Avante sem medo. 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.
2.857 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 30/06/2007- Angüera/BA. Sábado.
Queridos filhos, voltai-vos ao Meu Filho Jesus. Não fiqueis estacionados no
pecado. Eis o tempo oportuno para vos converterdes. Meu Jesus espera muito de vós.
Alegrai-vos, pois vossos nomes já estão inscritos no céu. Sabei todos vós que o
Senhor irá manifestar Sua Misericórdia aos homens. Ele quer salvar-vos. O
Senhor mostrará aos homens Seu grande sinal. A grande cruz será vista em toda
terra. Os homens poderão contemplá-la e o Senhor abençoará suas vidas. Será a
grande chance para a conversão da humanidade. Não vos afasteis da oração. O que
tendes afazer não deixeis para o amanhã. Avante. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunirvos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
2.858 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 02/07/2007- Angüera/BA. Segunda.
Queridos filhos, a humanidade será surpreendida quando o Senhor permitir
aos homens contemplar a grandeza de Sua aliança. O que está oculto estará visível.
Grandes mistérios serão revelados e a humanidade terá consciência de que a paz e
o amor são necessários para uma vivencia fiel da palavra de Deus. Vivei voltados
para o Paraíso para o qual unicamente fostes criados. Continuai firmes na oração. Vivei
na graça e fugi do pecado. 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.

2.859 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 03/07/2007- Angüera/BA. Terça.
Queridos filhos, vim do céu para chamar-vos a conversão e a santidade. A
criatura é mais valorizada que o Criador e a humanidade trilha pelas veredas da

destruição que os homens prepararam por suas próprias mãos. Rezai. Eu quero ver-vos
felizes já aqui na terra e mais tarde Comigo no céu. Sede do Senhor. Acolhei Sua
mensagem de salvação e sereis salvos. Um fogo veloz causará destruição na Terra de
Santa Cruz. O terror se espalhará e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz.
Cuidai da vossa vida espiritual e em tudo sede com o Jesus. 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.
2.860 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 07/07/2007- Angüera/BA. Sábado.
Queridos filhos, rezai. Um rei será ameaçado e tentarão afastá-lo do seu
trono. O que Eu vos predisse no passado está para realizar-se. Sede fieis a Jesus. Não
vivais afastados da Sua graça. Dizei a todos que Deus tem pressa. Não recueis. O
Senhor vos ama e vos espera. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Coragem. Deus
vencerá e com Ele todos vós que estais a escutar-Me. Avante. 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.

2.861 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 10/07/2007- Angüera/BA. Terça.
Queridos filhos, quando chegar o grande dia, no qual o Senhor dará aos
homens a grande chance de regressar ao Seu amor, o anjo do Senhor tocará o céu e
este mudará de cor. As montanhas descerão e os homens contemplarão uma beleza
infinita. O Senhor estará presente nos corações daqueles que se abrirem ao seu
chamado. Será o dia do grande sinal. A terra estará em paz. O Senhor enxugará
vossas lagrimas e vereis a Mão Poderosa de Deus agir. Rezai. Sede fieis ao
Evangelho do Meu Jesus. Abri vossos corações ao Meu chamado. Não cruzeis os
braços. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. 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.
2.862 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 12/07/2007- Angüera/BA. Quinta.
Queridos filhos, rezai pela paz do mundo. Uma grande multidão marchará
em direção ao palácio. Em seus corações, ódio e desejo de violência. O rei será
abandonado por muitos de seus súditos. Peço-vos que façais o bem a todos. Abri
vossos corações ao amor de Deus e não permitais que o demônio vos afaste da verdade.
Buscai forças na Eucaristia e na palavra de Deus. Coragem. Os que estão com o Senhor
jamais experimentarão o peso da derrota. Avante. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunirvos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.

2.863 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 14/07/2007- Angüera/BA. Sábado.
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por aquilo que vos espera.
Dobrai vossos joelhos em oração. A cruz será pesada para muitos dos Meus pobres
filhos. Os homens de barba grande preparam uma terrível ação contra o palácio
do rei. Abri vossos corações ao chamado do Senhor. Não vos atemorizeis ante vossas
dificuldades. Acolhei os Meus apelos. Buscai a paz em Jesus. Ele é o vosso Tudo e sem
Ele nada sois e nada podeis fazer. Voltai-vos Àquele que é o vosso Caminho, Verdade e
Vida. 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.
2.864 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 17/07/2007- Angüera/BA. Terça.
Queridos filhos, rezai. Somente por meio da oração podeis crescer na vida
espiritual. Sede fortes na fé. Não permitais que as coisas do mundo vos afastem do
caminho de Deus. Sois inteiramente do Senhor. Ele vos ama e vos chama. A
humanidade caminha para o abismo da destruição, mas vós podeis mudar esta situação.
Convertei-vos. Servi ao Senhor com amor e fidelidade. Um fato doloroso se dará no
Paquistão e se repetirá em São Sebastião. Suplicai a Misericórdia do Deus para 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.
2.865 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 19/07/2007- Angüera/BA. Quarta.
Queridos filhos, sede construtores de justiça e paz. A humanidade precisa de
paz, mas os homens não se esforçam em construí-la. Eu sou a Rainha da Paz e vim do
céu para chamar-vos à conversão e a santidade. Se os homens acolhessem os Meus
apelos, bem depressa a humanidade seria curada espiritualmente. Voltai-vos depressa.
Ainda vereis horrores sobre a terra. Meu Filho Jesus transformará a terra, mas a
humanidade ainda carregará pesada cruz. Os que rejeitam os Meus apelos hão de
chorar e lamentar. Sofro por causa dos vossos pecados. Sofro por causa daqueles
filhos que se fecha a toda ação de Deus. Vim do céu para apontar-vos o caminho.
Vivei as Minhas mensagens. Eis a sabia decisão que deveis tomar para o vosso bem
espiritual. Avante. 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.
2.866 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 21/07/2007- Angüera/BA. Sábado.
Queridos filhos, uma grande descoberta será feita na Terra de Santa Cruz.
Será para o bem da humanidade e os cientistas se alegrarão. Sabei que o Senhor
não vos abandona. Confiai n’Ele e sereis grandes na fé. Dobrai vossos joelhos em
oração. Não fiqueis estacionados no pecado. O Senhor espera o vosso sim ao Seu
chamado. Não cruzeis os braços. Coragem. Nada está perdido. 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.
2.867 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 24/07/2007- Angüera/BA. Terça.
Queridos filhos, chegará o dia em que não haverá mais tribulações para a
vida dos justos. O Senhor agirá com Seu braço forte em vosso favor. Ele enxugará
vossas lagrimas e, passadas todas as tribulações, vereis a transformação da terra.
Coragem. Dobrai vossos joelhos em oração. Buscai o Senhor. Ele vos espera de braços
abertos. Sede fieis ao Senhor. Somente n’Ele está a vossa esperança.Avante sem medo.
Quando tudo parecer perdido o Senhor virá em vosso socorro. 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.
2.868 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 27/07/2007- Angüera/BA.Sexta.
Queridos filhos, não vos afasteis da oração. Assim como as plantas precisam da
chuva para crescer, vós precisais de oração para ser grandes na fé. Sede somente do
Senhor. Deixai que a vossa vida fale do Senhor mais que vossas palavras. A
humanidade está enferma e precisa ser curada. Voltai-vos depressa. Uma grane
revolta se dará na Itália. Os homens marcharão em direção ao Vaticano e causarão
dor e destruição. Rezai. Somente rezando podeis alcançar a paz. Os homens
planejam o mal, mas a vitória será do Senhor. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunirvos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
2.869 Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 28/07/2007- Angüera/BA. Sábado.
Queridos filhos, coragem. Não desanimeis. Eu estou ao vosso lado. Avante sem
medo. Sabei que o Senhor transformará a terra e os homens viverão felizes. Não
haverá mais sofrimento e todos viverão conforme a vontade do Senhor. Depois de
toda tribulação contemplareis uma nova terra. Peço-vos que mantenhais acesa a
chama da fé. Fugi do pecado e servi ao Senhor com fidelidade. Eu sou a vossa Mãe e
pedirei ao Meu Jesus por vós. Rezai. Rezai. Rezai. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunirvos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
2.870- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 31/07/2007- Angüera/BA.Terça.
Queridos filhos, peço-vos que continueis a rezar. Somente pela força da oração
podeis alcançar vitória. Não vos afasteis do caminho que vos apontei. Dizei a todos que
Deus tem pressa. Não vivais estacionados no pecado. Convertei-vos, pois de vossa
conversão dependem muitas coisas. A vossa nação tropeçará. Densas trevas
atingirão o vosso Brasil. Eis o momento oportuno de vos abrirdes ao Senhor. Sede
corajosos e em toda parte procureis testemunhar que sois de Cristo. 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.
2.871- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 02/08/2007- Angüera/BA.Quinta.
Queridos filhos, vim do céu para conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Sede homens
e mulheres de oração. Mudai de vida para serdes salvos. Das profundezas da terra
surgirá um grande mistério. A ciência não explicará e os habitantes da Terra de
Santa Cruz temerão. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé. Não vos
atemorizeis. É preciso que aconteçam muitas coisas, mas por fim os justos levarão a
melhor. Avante na oração. 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.
2.872- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 04/08/2007- Angüera/BA.Sábado.
Queridos filhos, a humanidade afastou-se de Deus e caminha para o abismo da
autodestruição. Afastai-vos da maldade e buscai o Senhor para serdes salvos. Os
homens abraçaram toda espécie de imoralidade e desafiaram o Criador. Sabei
todos vós que a justiça do Senhor virá. Os anjos de Sodoma virão a terra e aí
daqueles vivem na imoralidade e na desobediência ao Senhor. Sofro por aquilo que
vos espera. Arrependei-vos dos vossos pecados. O Senhor quer salvar-vos. Voltai-vos.
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.
2.873- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 06/08/2007- Angüera/BA.Segunda.
Queridos filhos, não cruzeis os braços. Eis o tempo oportuno para vos
converterdes. Dizei não ao pecado e sede fieis ao Senhor. A humanidade beberá o cálice
amargo do sofrimento. Muitos dos Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Uma
grande embarcação estará em chamas. Em muitos lugares se ouvirão choro e
lamentações. Sofro por causa dos vossos sofrimentos. Buscai o Senhor. Não vos
esqueçais: Tudo nesta terra são coisas passageiras, mas a graça de Deus será eterna.
Antes e acima de tudo servi ao Senhor. 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.
2.874- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 07/08/2007- Angüera/BA.Terça.
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por causa dos vossos
sofrimentos. Confiai em Meu Filho Jesus e sereis vitoriosos. Eu conheço vossas
dificuldades e pedirei ao meu Filho Jesus por vós. Coragem. Não desanimeis. Dobrai
vossos joelhos em oração e segui-Me pelo caminho da obediência e da fidelidade. Uma
descoberta da ciência causará grande confusão para os homens. Não vos afasteis

da verdade. Sois do Senhor e somente a Ele deveis servir. 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.
2.875- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 11/08/2007- Angüera/BA.Sábado.
Queridos filhos, vós sois importantes para o Senhor. Sois amados um por um
pelo Pai, no Filho por meio do Espírito Santo. Alegrai-vos, pois vossos nomes já estão
inscritos no céu. Sede mansos e humildes de coração. Depois de toda tribulação, os
homens fieis experimentarão grande paz. A terra estará transformada e haverá
um só rebanho e um só pastor. Será o momento do triunfo do Meu Imaculado
Coração. Sabei todos vós que o Senhor reservou para os Seus, aquilo que os olhos
humanos jamais viram. Avante. 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.
2.876- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 14/08/2007- Angüera/BA.Terça.
Queridos filhos, o Anjo do Senhor tocará a trombeta e a terra inteira será
abalada. Será o inicio de um novo tempo; tempo esperado pelos justos. A
humanidade experimentará longo tempo de paz. Os justos verão o cumprimento
das promessas do Senhor. A vitória do Senhor será a vossa vitória. Sede fiéis. Abri
vossos corações e servi ao Senhor com alegria. Não vos afasteis do caminho da graça. O
Senhor espera muito de vós. Coragem. 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.
2.877- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 17/08/2007- Angüera/BA.Sexta.
Queridos filhos, confiai na bondade infinita do Senhor e esperai n’Ele com
alegria., O Senhor não vos abandonará. Voltai-vos a Ele que vê o oculto e vos conhece
pelo nome. Afastai-vos de toda maldade e sede somente do Senhor. Rezai. Não vos
afasteis da oração. Eu sou a vossa Mãe e sofro por causa dos vossos sofrimentos. A
humanidade vive fortes tensões e caminha para o abismo da destruição que os homens
prepararam por suas próprias mãos. O Senhor permitirá e os homens verão a
maravilha escondida no universo: Eis o nome d’Aquele que vive e reina para
sempre. Alegrai-vos, pois vossos nomes já estão inscritos no céu. Avante sem medo.
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.
2.878- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 18/08/2007- Angüera/BA.Sábado.
Queridos filhos, enchei-vos do amor de Deus. Abri vossos corações e sereis

curados espiritualmente. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Confiai no Senhor e
sereis vitoriosos. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Dobrai vossos joelhos em oração.
Viveis no tempo pior que no tempo do dilúvio e é chegado o momento de vos
converterdes. Arrependei-vos sinceramente dos vossos pecados e voltai-vos Àquele
que tem Palavras de Vida Eterna. A humanidade precisa ser curada pelo amor
Misericordioso do Senhor. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou.
Os homens do terror agirão com grande fúria. Um templo será destruído. Rezai.
Rezai. Rezai. 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.
2.879- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 21/08/2007- Angüera/BA.Terça.
Queridos filhos, a vossa nação sofrerá por causa de uma grande traição e
grande será o sofrimento para os Meus pobres filhos. Rezai. Eu sou a vossa Mãe e
estou ao vosso lado. Sede corajosos e em toda parte testemunhai que sois de Cristo.
Fazei o bem a todos. Amai. O amor é mais forte que a morte e mais poderoso que o
pecado. 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.
2.880- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 23/08/2007- Angüera/BA.Quinta.
Queridos filhos, voltai-vos às coisas do alto. Vós estais no mundo, mas não sois
do mundo. Sois do Senhor e somente a Ele deveis servir. Abri vossos corações e acolhei
com coragem o Evangelho do Meu Jesus. Dizei a todos que este é o tempo oportuno
para o vosso retorno. Rezai. Sem oração não podeis suportar o peso das provações. Um
pássaro gigante e as águas profundas. Eis um grande sofrimento. Caminhai ao
encontro d’Aquele que é o vosso único e verdadeiro Salvador. Não cruzeis os braços.
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.
2.881- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 25/08/2007- Angüera/BA.Sábado.
Queridos filhos, não desanimeis. Deus está convosco. Eu pedirei ao Meu Filho
Jesus por vós. Coragem. Sede homens e mulheres de oração. Sem oração a vida cristã
perde seu valor e eficácia. Sabei todos vós que o Senhor vos espera de braços abertos.
Não recueis. A humanidade precisa do vosso testemunho público e corajoso. Abri
vossos corações e aceitai os Meus apelos. Um fato assombroso se dará. O urso feroz
sairá à caça. Rezai. A humanidade caminha para o abismo da autodestruição preparada
pelas próprias mãos dos homens. Eu sou a vossa Mãe 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.
2.882- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 27/08/2007- Angüera/BA.Segunda.
Queridos filhos, grandes sofrimentos experimentarão os habitantes de São
José e a terra da Madre será abalada. Rezai. Desejo a vossa conversão o mais rápido

possível. Não deixeis para o amanhã o que podeis fazer hoje. Deus tem pressa. Voltaivos e testemunhai que sois inteiramente do Senhor. Buscai forças na Eucaristia e na
palavra de Deus. Se vos converterdes 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.
2.882- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 28/08/2007- Angüera/BA.Terça.
Queridos filhos, vivei voltados para o Paraíso para o qual unicamente fostes
criados. Vós sois importantes para o Senhor. Fostes criados à Sua Imagem e semelhança
e não podeis permitir que o pecado vos afaste do vosso único e verdadeiro Senhor. O
Senhor vos escolheu para serdes instrumentos de Sua mensagem de amor e paz. Não
recueis. A humanidade está enferma e vós podeis contribuir para sua cura
espiritual. Rezai. Sem oração não podeis compreender os desígnios de Deus para vós.
A terra do gelo sumirá e os homens carregarão pesada cruz. Muitos lugares que
hoje podeis contemplar deixarão de existir . Sofro por aquilo que vos espera.
Arrependei-vos e servi ao Senhor com alegria. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunirvos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
2.884- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 01/09/2007- Angüera/BA.Sábado
Queridos filhos, abri vossos corações ao Deus da Salvação e da Paz. Esforçaivos para viverdes os Meus apelos e sede mansos e humildes de coração. Eu sou a vossa
Mãe e vim do céu para conduzir-vos Àquele que é o vosso Tudo. Rezai. A oração
sincera e perfeita contribuirá para a conversão da humanidade. Um fato misterioso
surgirá: o grande rio invisível aos olhos dos homens, estará visível. Sabei que Deus
tem grandes coisas reservadas para a humanidade. Alegrai-vos, pois vossos nomes já
estão gravados em Meu Imaculado Coração. Avante sem medo. Rezai pelos habitantes
de Montevidéu. A morte passará e a dor será grande. 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.
2.885- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 05/09/2007- Angüera/BA. Terça.
Queridos filhos, a árvore será cortada e o jardim perderá sua beleza. Confiai
plenamente no Senhor. Não vos afasteis da Sua graça. Eis o tempo das grandes
tribulações para os homens. Rezai. Quando vos afastais da oração vos tornais o alvo
preferido do Meu adversário. Estais atentos. A vossa força está no Senhor. Buscai-O e
sereis vitoriosos. 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.
2.886- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 07/09/2007- Angüera/BA. Sexta.
Queridos filhos, gritos de socorro se ouvirão em São Francisco e um doloroso
acontecimento se repetirá no Paquistão. Dobrai vossos joelhos em oração. Não vos

afasteis da verdade. Assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos e não permitais que a
chama da fé se apague dentro de vós. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Eu vos
amo como sois, mas preciso do vosso sim sincero e corajoso, pois somente assim
poderei transformar-vos e conduzir-vos Àquele que é o vosso único e verdadeiro
Salvador. 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.
2.887- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 08/09/2007- Angüera/BA. Sábado.
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe Imaculada. Peço-vos que vos afasteis do
pecado, pois somente assim podeis compreender o desejo do Senhor para vós. Não
rejeiteis a graça do Senhor. Ele espera muito de vós. Sede fieis e em tudo sede como
Meu Filho Jesus. Eu conheço vossas dificuldades e pedirei ao Meu Jesus por vós. Rezai.
A oração vos conduzirá a vitória. Não recueis. Acolhei os Meus apelos e sereis grandes
na fé. Um fato assombroso acontecerá na França e se repetirá em Natal. Rezai.
Sofro por aquilo que vos espera. Avante sem medo. Deus está 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.
2.888- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 11/09/2007- Angüera/BA. Terça.
Queridos filhos, alegrai-vos no Senhor. Confiai n’Ele que é o vosso bem
Absoluto e sabe o que vos é necessário. Ele cumprirá Suas promessas em favor dos
Seus. A terra será transformada e os homens verão a Mão Poderosa de Deus agir.
Aquilo que os grandes Profetas anunciaram será realizado. Não haverá angustia
nem morte. Coragem. A vossa vitória está no Senhor. Buscai forças na oração, na
Eucaristia e na Palavra de Deus. Acolhei também os Meus apelos. O que vos falo é o
desejo do Senhor para vossas vidas. Não recueis. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunirvos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.

2.889- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 14/09/2007- Angüera/BA. Sexta
Queridos filhos, a humanidade contaminou-se com o pecado e os homens caminham
como cegos a guiar outros cegos. Eis que chagaram os tempos por Mim preditos.
Aproximai-vos do Senhor. Ele vos espera de braços aberto. Rezai e amai. Sem oração e

sem amor não podeis crescer na vida espiritual. Eu sou a vossa Mãe e espero o vosso
sim sincero ao Meu chamado de conversão. Não recueis. Um atentado contra a casa
do Senhor chamará atenção do mundo. Aquele que se opõe a Cristo agira com
grande fúria. Rezai. Rezai. Rezai. 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.
2.890- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 15/09/2007- Angüera/BA. Sábado
Queridos filhos, abri vossos corações ao Deus da Salvação e da paz e deixai que
o amor crie raízes em vossos corações. A humanidade está enferma por causa do pecado
e eis que é chegado o momento do grande retorno. Não cruzeis os braços. Servi ao
Senhor com fidelidade e em toda parte testemunhai o Evangelho do Meu Jesus. Eu sou
a vossa Mãe e vim do céu para ajudar-vos. Confiai na Bondade do Meu Jesus. Sabei que
Ele está muito perto de vós. Coragem. Um fogo veloz cairá na terra da rainha e a
terra dos reis será golpeada. Rezai. 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.
2.891- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 18/09/2007- Angüera/BA. Terça.
Queridos filhos, avante com coragem. Não desanimeis ante vossas dificuldades. Dobrai
vossos joelhos em oração e chamai por Jesus. Ele é a vossa força e vossa vitória. Peçovos que continueis firmes no caminho que vos apontei. A humanidade trilha pelas
veredas da autodestruição e é chegado o momento de vos converterdes. O
desentendimento entre três reis trará grandes sofrimentos para os Meus pobres
filhos. Três tendas irão desabar. Rezai. Escutai com atenção o que vos digo e acolhei
os Meus apelos com alegria. 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.
2.892- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 20/09/2007- Angüera/BA. Quinta.
Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração. Somente por meio da oração
podeis alcançar vitória. Nestes dias aproximai-vos do confessionário e buscai a
Misericórdia do Senhor para vossas vidas. Eu sou a vossa Mãe e quero ajudar-vos.
Reconciliai-vos com Deus. Não vivais em pecado. A humanidade abraçou toda espécie
de pecado e a criatura é mais valorizada que o próprio Criador. Dizei a todos que ainda
há tempo para uma sincera e verdadeira conversão. Quando o rei for tirado do seu
trono começará a grande batalha. A humanidade viverá momentos de grandes
tribulações. Rezai. Rezai. Rezai. 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.
2.893- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 22/09/2007- Angüera/BA. Sábado.

Queridos filhos, o Senhor estabelecerá a Paz e a humanidade verá a Mão
Poderosa de Deus agir. Três gigantes se unirão para guerrear, mas um homem de
paz virá e contribuirá para a convivência pacífica entre eles. A humanidade ainda
carregará pesada cruz, mas por fim virá a vitória do Senhor. Aquilo que Eu vos
anunciei no passado vai realizar-se. Coragem. Quando tudo parecer perdido o Senhor
virá com grande vitória. Rezai. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé. Não
recueis. 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.
2.894- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 25/09/2007- Angüera/BA. Terça.
Queridos filhos, acolhei as maravilhas do Senhor. Abri vossos corações aos
Meus apelos, pois somente assim podeis contribuir para o Triunfo do Meu Imaculado
Coração. Deus enviará e os homens contemplarão. O sol perderá seu brilho e se
moverá diante dos vossos olhos. Coragem. Deus quer salvar-vos. Não recueis. Sede
dóceis e em tudo sede como Jesus. Não quero obrigar-vos, mas escutai com atenção o
que vos digo. Rezai. A oração contribuirá para o vosso crescimento espiritual. 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.
2.895- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 27/09/2007- Angüera/BA. Quinta.
Queridos filhos, esforçai-vos para que os dons recebidos possam produzir
grandes frutos para o bem da humanidade. Vós sois importantes para o Senhor. Foi
precisamente por vós que Meu Filho Jesus morreu na cruz. Ele carregou todo peso
provocado pelos pecados dos homens. Doou-Se por amor, afim de que possais conhecer
a verdade e chegar à salvação. Jamais podeis imaginar o quanto sois amados por Meu
Jesus. Se chegásseis a compreender choraríeis de alegria. Peço-vos que vivis na graça
do Meu Senhor. Não permitais que as coisas do mundo vos afaste d’Aquele que é o
vosso único e verdadeiro Salvador. Rezai. Ainda tenho nobres coisas a realizar em favor
dos Meus pobres filhos. Coragem. Não temais. Quem está com o Senhor jamais sentirá
o peso da derrota. O que foi anunciado virá. Os homens serão surpreendidos. Não
esperarão, mas serão agraciados e, ao contemplarem, mudarão de vida. Avante
com alegria. 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.

2.896- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 29/09/2007- Angüera/BA. Sábado.
Queridos filhos, obrigada por terdes vindo. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Eu
quero levar-vos a um ardente e continuo desejo de Deus. Abri vossos corações ao Meu
chamado. Dizei a todos que Deus tem pressa e que não há mais tempo a perder. Dobrai
vossos joelhos em oração. Eu sou a vossa Mãe e vim do céu para apontar-vos o caminho
da vitória. Sede dóceis. Amai. O amor é mais forte que a morte e mais poderoso que o

pecado. Sabei que tudo aquilo que fizerdes em favor dos Meus planos não ficará sem
recompensa. A humanidade precisa ser curada. Os homens se contaminaram com toda
espécie de pecado e é chegado o momento do vosso retorno. Os anjos do Senhor virão
e ai daqueles que corromperam a terra. Três grandes expulsarão os que praticam
o mal e desafiam o Criador. Tende cuidado. Voltai-vos ao Senhor. O que tendes a
fazer não deixeis para o amanhã. 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.
2.897- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 02/10/2007- Angüera/BA. Terça.
Queridos filhos, confiai plenamente na bondade do Senhor e abri vossos
corações ao Seu chamado. Não cruzeis os braços. Vós não estais sozinhos. Convosco
estão os anjos do Senhor. Coragem. Não temais. Nos momentos mais difíceis para vós
chamai por vosso anjo da guarda. Ele está ao vosso lado e sua missão é cuidar de vós.
Dobrai vossos joelhos em oração. A oração é o recurso que vos ofereço para estes
tempos de tribulações. Um fato grandioso se dará na terra de São Francisco. Rezai.
A humanidade ainda viverá momentos de grandes sofrimentos. Eu sou a vossa Mãe e
quero socorrer-vos. Avante pelo 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.
2.898- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 04/10/2007- Angüera/BA. Quinta.
Queridos filhos, convido-vos a serdes mansos e humildes de coração. Encheivos do amor de Deus, pois somente assim podeis contribuir para a conversão da
humanidade. Chegará o dia em que a humanidade abarcará a mensagem da
humildade. A terra será transformada e por meio de um homem cheio de virtudes,
a humanidade encontrará o caminho da paz. O Senhor reinará e vereis o triunfo
definitivo do Meu Imaculado Coração. Coragem. Rezai. 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.
2.899- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 06/10/2007- Angüera/BA. Sábado.
Queridos filhos, sede corajosos e testemunhai que sois de Cristo. Fugi do pecado
e buscai as coisas do alto. Sois do Senhor e as coisas do mundo não são para vós. Sabei
todos vós que o Senhor vos espera. Não cruzeis os braços. Sede homens e mulheres de
oração. A humanidade afastou-se de Deus e contaminou-se com o pecado. Converteivos depressa. Não fiqueis estacionados no pecado. Israel chorará. A morte passará e
grande será a destruição. A grande cidade será cercada e seus habitantes
experimentarão pesada cruz. 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.

2.900- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 09/10/2007- Angüera/BA. Terça.
Queridos filhos, avante pelo caminho que vos apontei. Abraçai a verdade, pois
somente assim podeis encontrar a salvação. Afastai-vos da maldade e buscai o Senhor.
Ele é a vossa esperança e sem Ele nada sois e nada podeis fazer. Enchei-vos do amor de
Deus. Buscai forças na Eucaristia e em Sua palavra. Deixai que a vossa vida fale do
Senhor mais que vossas palavras. Um fato assombroso se dará na França. Toda
Europa carregará pesada cruz. Rezai. Eu sou a vossa Mãe e estarei 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.
2.901- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 12/10/2007- Boquim/SE. Sexta.
Queridos filhos, amo-vos como sois. Quero dizer-vos que é chegado o momento
do vosso retorno ao Senhor. Abri vossos corações Àquele que tem palavras de vida
eterna. Não recueis. O Senhor vos escolheu para serdes instrumentos de Sua paz. Sede
dóceis. Dizei a todos que Deus tem pressa e que já não há mais tempo a perder. A
humanidade afastou-se do Criador e caminha para o abismo da autodestruição. Dobrai
vossos joelhos em oração e escutai a voz de Deus. Eu vim do céu para socorrer-vos a
fazer-vos grandes na fé. Voltai-vos. Reconsiliai-vos com Deus e em tudo sede como
Jesus. Eu pedirei ao Meu Filho por vós. Coragem. Não fiqueis estacionados no pecado.
Eis o tempo oportuno para encontrardes o Senhor. Eu espero o vosso sim sincero e
corajoso. Não temais. Eu estarei convosco. Rezai. Rezai. Rezai. A cruz será pesada
para os habitantes do Chile. Virá do norte e os homens hão de chorar e lamentar.
Sofro por causa dos vossos sofrimentos. 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.
2.902- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 13/10/2007- Angüera/BA. Sábado.
Queridos filhos, o urso feroz alimentará o leão e este ganhará grande força
para o ataque. Dobrai vossos joelhos em oração. .A humanidade caminha para uma
catástrofe. Eu sou a vossa Mãe e sei o que vos espera. Peço-vos que façais o bem a
todos. Amai o Amor. A humanidade precisa ser curada e somente por meio do amor
encontrará a verdadeira paz. Acolhei o Evangelho do Meu Jesus. Esforçai-vos para
serdes em tudo semelhantes ao Meu Filho Jesus. 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.
2.903- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 16/10/2007- Angüera/BA. Terça.
Queridos filhos, da grande embarcação virá uma noticia que chamará
atenção do mundo. Sede fieis. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos
confiou. Dobrai vossos joelhos em oração pela paz da humanidade e pela conversão dos
pecadores. Confiai em Meu Filho Jesus. N’Ele está a vossa salvação e fora d’Ele jamais
o homem poderá ser salvo. Abri vossos corações e acolhei o Evangelho do Meu Jesus.

Não recueis. Avante sem medo. 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.
2.904- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 18/10/2007- Angüera/BA. Quinta.
Queridos filhos, vivei no amor do Senhor. Deixai que a graça do Meu Jesus
penetre vossos corações, pois somente assim podeis alcançar a santidade. Confiai em
Jesus. Ele é o vosso único e verdadeiro Salvador. Aproximai-vos d’Ele que vos espera
de braços abertos. Ele vos conhece pelo nome e vos chama a segui-Lo na verdade e na
fidelidade. Rezai. A humanidade carregará pesada cruz. Um fogo devastador trará
sofrimento e dor para os Meus pobres filhos. O que Eu vos anunciei no passado vai
realizar-se. Sede do Senhor. Não vos sintais sozinhos. Eu estou convosco. 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.
2.905- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 20/10/2007- Angüera/BA. Sábado.
Queridos filhos, uma grande árvore será cortada e daí surgirá a grande
batalha. Os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Rezai. Somente por meio
da oração podeis suportar o peso das provações que já estão a caminho. Sede mansos e
humildes de coração. O Senhor vos chama. Não vivais estacionados no pecado. Voltaivos. 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 reunirvos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
2.906- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 23/10/2007- Maceió/Al. Terça.
Queridos filhos, vim do céu para oferecer-vos Meu amor. Abri vossos corações e
enchei-vos do amor de Deus. A humanidade está enferma e o Senhor deseja curá-la.
Confiai na Bondade do Senhor. Conheço vossos problemas e quero socorrer-vos. Não
desanimeis. Sede justos. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Viveis no tempo pior que do
dilúvio. Hoje a criatura é mais valorizada que o Criador e por esta razão os homens
caminham como cegos a guiar outros cegos. Quando tudo parecer perdido, o Senhor
virá a vós com grande vitória. A terra encontrará o caminho da paz. Deus enviará
Seus anjos e os homens de fé terão sua recompensa. Os que buscam o Senhor
encontrarão repouso. Serão estes a experimentar novos céus e novas terras. Não
vos afasteis de Jesus. N’Ele está a vossa Vitória. Coragem. Ele está muito perto de vós.
Avante sem medo. 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.
2.907- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 24/10/2007- Maceió/Al. Quarta.

Queridos filhos, confiai plenamente no poder de Deus. Sabei todos vós que o
Senhor quer salvar-vos. A humanidade afastou-se do caminho da graça e abraçou o
pecado. Voltai-vos depressa. Ainda há tempo para o vosso retorno. O Senhor vos espera
com imenso amor de Pai. Não recueis. Sede dóceis e acolhei amorosamente os Meus
apelos. Não quero obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. Buscai forças na
Eucaristia e nas palavras do Meu Jesus. Tenho ainda nobres coisas a realizar em favor
dos Meus pobres filhos. Abri vossos corações. Quando vos afastais de Deus, o demônio
vence. Sede somente do Senhor. Ele vos ama. Ele vos quer. Ele fará grandes coisas para
salvar a humanidade. O grande sinal será visto por todos. A grande cruz iluminará o
céu e todos os olhos verão. Será a grande chance para todos se arrependerem e
voltarem ao Deus da salvação e da paz. Dobrai vossos joelhos em oração e vereis a
Mão poderosa de Deus agir. Avante. 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.
2.908- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 27/10/2007- Angüera/BA. Sábado.
Queridos filhos, afastai-vos da maldade e servi ao Senhor com amor. Vim do céu
para chamar-vos à conversão. Não recueis. Acolhei os Meus apelos, pois desejo
conduzir-vos Àquele que é o vosso único Caminho, Verdade e Vida. A humanidade
caminha para o abismo da autodestruição preparada pelas próprias mãos dos homens.
Sofro por causa dos Meus pobres filhos. A união dos homens de barba grande com
aquele de cor vermelha causará grade dor à humanidade. Eu sou a vossa Mãe e sei
o que vos espera. Não quero forçar-vos, mas peço-vos que não vos afasteis do caminho
que vos apontei. A linha será quebrada. A dor será grande. Peço-vos que
mantenhais acesa a chama da fé. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã.
Avante se medo. 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.
2.909- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 30/10/2007- Angüera/BA. Terça.
Queridos filhos, sede instrumentos de paz e amor. Amai sempre, pois o amor é a
certeza da felicidade. Os que amam atraem sobre si as bênçãos do Senhor. Sabei que o
amor vence tudo. No amor só há vitória. Imitai Meu Filho Jesus e enchei-vos do Seu
amor. A humanidade precisa ser curada pelo amor Misericordioso do Senhor. Abri
vossos corações e deixai que o Senhor transforme vossas vidas. Quando tudo parecer
perdido o Senhor manifestará Sua Misericórdia em favor dos homens. A vida na
terra será diferente. Os anjos do Senhor estarão no meio de vós para orientar-vos.
O Senhor jamais vos abandonará. Do céu virá a grande oportunidade do homem
se reconciliar com o Seu Deus. O que está invisível aos olhos dos homens estará
visível. Aí todos serão tocados e a paz reinará para sempre. Avante na oração. 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.
2.910- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 01/11/2007- Angüera/BA. Quinta.

Queridos filhos, amai a vida que é dom de Deus. Sede gratos ao Senhor por tudo
que Ele faz em vosso favor. Rezai. Louvai ao Senhor pela Sua bondade e Misericórdia.
Sois amados com um amor sem limites. Coragem. Eu sou a vossa Mãe e estou ao vosso
lado. Não desanimeis. Não vos atemorizeis. Na alegria ou na dor confiai sempre no
Senhor. Luz que não se acende e casa vazia. Eis o mistério. 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.
2.911- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 03/11/2007- Angüera/BA. Sábado.
Queridos filhos, sabei que o Senhor vos ama e vos espera de braços abertos. Não
vivis afastados. Sois importantes para a realização dos Meus planos. Abri vossos
corações e em tudo sede como Jesus. Testemunhai com a vossa própria vida que sois do
Senhor. Enchei-vos de amor e esperança. Nada ou ninguém está perdido. Não julgueis.
Somente Deus é o Juiz Supremo. Peço-vos que continueis a rezar. Somente por meio da
oração podeis compreender os desígnios de Deus para vós. Um fato assombroso se
dará em Paris e se repetirá em Cuba. Sofro por aquilo que 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.
2.912- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 04/11/2007- Sento Sé /BA.
Domingo.
Queridos filhos, Alice e Leonora: duas filhas da mesma terra hão de chorar e
lamentar. Dobrai vossos joelhos em oração. Confiai no Senhor. Ele espera muito de
vos. Não fiqueis estacionados. Encorajai-vos e assumi o vosso verdadeiro papel de
cristãos. Não cruzeis os braços. Esforçai-vos para que os Meus pobres filhos se voltem
ao Deus da Salvação e da Paz. Eu fico feliz por estardes aqui. Pedirei ao Meu Jesus por
vós e por vossas necessidades. Coragem. Um grande tesouro vos será dado. Os
homens ficarão maravilhados. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunirvos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz

2.913- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 06/11/2007- Angüera/BA. Terça.
Queridos filhos, arrependei-vos dos vossos pecados, pois o pecado vos afasta do
Criador e vos conduz à cegueira espiritual. Buscai o Senhor que é o vosso bem absoluto
e vos conhece pelo nome. Rezai sempre. A oração é a fortaleza dos fracos e para os
fortes um grande sustentáculo. Quem reza não experimentará a derrota. Eu sou a
vossa Mãe e venho do céu para encher-vos de alegria. Amai e perdoai. Somente assim a
humanidade será curada espiritualmente. A humanidade ainda viverá momentos de
grandes tribulações. Um fogo veloz cairá sobre Derby. Sofro por aquilo que vos
espera. 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
2.914- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 10/11/2007- Angüera/BA. Sábado.
Queridos filhos, abri vossos corações a Cristo. Sabei que Ele é o vosso grande
amigo e espera muito de vós. Confiai n’Ele que vê o oculto e vos conhece pelo nome.
Vim do Céu para convidar-vos à conversão. Voltai-vos. Não vos afasteis do caminho da
graça. A humanidade distanciou-se de Deus e caminha para um grande abismo. Peçovos que continueis a rezar. Deus quer salvar-vos. Não recueis. O Senhor fará muito em
vosso favor. Ele vos ama. Não rejeiteis o amor de Deus. Vim do céu para prepararvos, pois um dia estareis diante d’Aquele que é o Princípio e o Fim; o Juiz
Supremo, Amoroso, Misericordioso e Justo. Depois de toda tribulação um fogo se
espalhará pelo Céu e o firmamento será abalado. Dois justos anunciarão e cada um
receberá sua recompensa. Convertei-vos O que tendes a fazer não deixeis para o
amanhã. 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
2.915- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 13/11/2007- Angüera/BA. Terça.
Queridos filhos, não temais. Confiai na vitória do Senhor. Acolhei a verdade e
dizei não a tudo aquilo que paralisa o verdadeiro amor e vos afasta do Criador. Meu
Jesus vos ama. Confiai n’Ele e sereis ricos espiritualmente. A humanidade está enferma
e precisa ser curada. Rezai. Não vos afasteis da oração. A Igreja do Meu Jesus viverá
momentos difíceis. Aproxima-se para Ela o momento da grande angústia. Rezai.
Somente os fiéis permanecerão no caminho da verdade. 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
2.916- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 14/11/2007- Angüera/BA. Quarta.
Queridos filhos, eis o tempo oportuno para o vosso retorno ao Senhor. Caminhai
ao encontro daquele que é o vosso único Caminho, Verdade e Vida. Dobrai vossos
joelhos em oração em favor dos Meus planos. Chegará o dia em que os homens
perversos ocuparão espaço privilegiado na casa do Senhor. Serão estes que
atrairão para dentro da Igreja aquele que se opõe o Cristo. Será o tempo em que o
Sagrado será lançado fora e os fiéis serão perseguidos. Poucos permanecerão
firmes na fé, mas por meio destes poucos, Deus fará surgir grande esperança para
Seu povo. Depois de toda tribulação a Igreja experimentará grande alegria. A
vitória do Senhor será visível àqueles que permanecerem fiéis até o fim. Avante.
Não recueis. Jamais o Senhor vos abandonará. Confiai e esperai com alegria. 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
2.917- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 17/11/2007- Angüera/BA. Sábado.

Queridos filhos, lua crescente, estrela brilhante, animal feroz: eis o grande
motivo de dor para muitos dos Meus pobres filhos. Dobrai vossos joelhos em
oração. A humanidade viverá momentos de grandes tribulações. A cruz será pesada para
muitos dos que estão afastados do Meu Senhor. Eu sou a vossa Mãe e sofro por aquilo
que vos espera. Não recueis. Não desanimeis. Buscai o Senhor. Ele vos ama e está ao
vosso lado. Somente em Deus encontrareis forças para a vossa caminhada espiritual.
Avante. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. 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
2.918- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 18/11/2007- São Paulo/SP.
Domingo.
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe e estou convosco. Não vos sintais sozinhos.
Peço-vos que sejais mansos e humildes de coração, pois somente assim podeis
contribuir para o triunfo do Meu Imaculado Coração. Voltai-vos Àquele que é o vosso
Tudo e vos conhece pelo nome. A humanidade trilha pelas veredas da destruição que os
homens prepararam por suas próprias mãos. Rezai. Se viverdes afastados da oração não
tereis forças para vencer o demônio. Abri vossos corações e deixai que a luz do Senhor
penetre vossas vidas. Abri vossos corações ao Meu chamado e sentireis o desejo de
servir ao Senhor. O Senhor preparou para vós aquilo que os olhos humanos jamais
viram. Sede dóceis. Não recueis. Um fenômeno extraordinário será visto no céu
desta terra. Estais atentos. O Senhor irá se manifestar. É o Seu chamado. Acolhei
com alegria. 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
2.919- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz.. 20/11/2007- Campinas/SP. Terças.
Queridos filhos, acolhei com amor os Meus apelos, pois somente assim poderei
transformar-vos e conduzir-vos ao Meu Filho Jesus. Não fiqueis de braços cruzados.
Deus tem pressa. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Esforçai-vos para
viverdes na graça do Meu Senhor. Dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos
confiou. A humanidade precisa do vosso testemunho e da vossa fé. Eu sou a vossa Mãe
e venho do céu para oferecer-vos o Meu amor. Abri vossos corações. Chegará o dia
em que a cruz será pesada para os fieis. Os homens de barba grande preparam um
grande ataque contra o povo de Deus. Dobrai vossos joelhos em oração. Confiai em
Meu Filho Jesus. Ele é o vosso único Caminho, Verdade e Vida. Sem Ele nada sois e
nada podeis fazer. Vivei também e, sobretudo, o Evangelho do Meu Jesus. Se os
homens acolhessem o Evangelho, bem depressa a humanidade seria curada
espiritualmente. Coragem. A vitória será do senhor. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunirvos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz
2.920- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz. 22/11/2007- General Salgado/SP.
Quinta.
Queridos filhos, Eu sou a vossa Mãe. Peço-vos que tenhais coragem, fé e

esperança. Sabei que o Senhor vos espera com imenso amor de Pai. Eis o tempo da
graça. Não fiqueis no pecado. O que tendes a fazer fazei agora. Deixai que o Senhor
mude as vossas vidas. Não vos afasteis do caminho que vos indiquei. Fico feliz por
estardes aqui. Abri vossos corações ao chamado do Senhor. Enchei-vos de coragem. A
humanidade está enferma e precisa curada pelo amor Misericordioso do Senhor. Não
vos afasteis da graça. Uma preocupante notícia virá da região da Patagônia. Rezai.
Somente por meio da oração podeis compreender os desígnios de Deus para vós.
Avante com 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.
2.921- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 24/11/2007- Angüera/BA. Sábado.
Queridos filhos, amai. O amor é mais forte que a morte; o amor vence tudo.
Amai o Amor e deixai que vossos corações se encham deste sublime sentimento. Se os
homens se amassem, a humanidade encontraria o caminho da paz e todos seriam felizes.
Não podeis ser verdadeiros cristãos se não amardes. Meu Jesus espera muito de vós.
Depois de toda tribulação, Meu Jesus enviará Seus anjos. A terra será
transformada e tudo que hoje contemplais será diferente. Os justos herdarão uma
terra transformada na qual não haverá nem morte nem dor. Todos serão felizes e a
paz reinará para sempre. Peço-vos que façais o bem a todos. Ouvi a voz de Deus e
acolhei com alegria Seu chamado de conversão. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Não
desanimeis ante vossas dificuldades. Quem está com o Senhor jamais será derrotado.
Avante sem medo. . 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.
2.922- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 25/11/2007- Angüera/BA.
Domingo.
Queridos filhos, avante pelo caminho que vos apontei. Levai Meus apelos ao
mundo. Não fiqueis em silêncio. Deus vos chama e vós não podeis cruzar os braços.
Sabei todos vós que o tempo é curto. Eis agora a grande chance que o Senhor vos
oferece. Rezai. Somente rezando sereis capazes de viverdes as Minhas mensagens. A
humanidade precisa acolher o amor do Senhor. Os homens caminham como cegos a
guiar outros cegos e os Meus pobres filhos vão se perdendo em número cada vez maior.
A Argentina beberá o cálice amargo da dor. Igual sofrimento experimentarão os
habitantes da Costa Rica. Eu sou a vossa Mãe e quero-vos felizes. Voltai-vos ao
Senhor. Eu preciso do vosso sim. Abri vossos corações e sede em tudo como 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.
2.923- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 27/11/2007- Angüera/BA. Terça.
Queridos filhos, Sou a Mãe de Deus Filho e vossa Mãe. Vim do céu para
abençoar-vos e oferecer-vos as graças necessárias à Salvação. Abri vossos corações e
acolhei os Meus apelos. Não desanimeis. Sabei que Deus está ao vosso lado. Aconteça o
que acontecer não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Rezai. Não vos

afasteis da oração. O Ocidente tremerá com o acontecimento nefasto provocado
pelo inimigo invisível. Sofro por causa dos vossos sofrimentos. Sede fiéis. A vitória
será dos fiéis. Avante sem medo. Eu estarei sempre convosco. 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.
2.924- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 01/12/2007- Angüera/BA. Sábado.
Queridos filhos, abri vossos corações ao Meu Jesus. Deixai que Sua graça vos
transforme e santifique. Meu Jesus é o vosso Bem Absoluto e conhece cada um de vós
pelo nome. Confiai n’Ele e sereis grandes na fé. A humanidade precisa do vosso
testemunho público e corajoso. Sabei todos vós que este é o tempo favorável à vossa
conversão. Não cruzeis os braços. Deus tem pressa. Aproximai-vos da oração. Não
fiqueis estacionados no pecado. Meu Senhor espera muito de vós. Os inimigos
entrarão em Manhattan e os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Não
recueis. Eu pedirei ao Meu Jesus por 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.
2.925- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 04/12/2007- Angüera/BA. Terça.
Queridos filhos, uma descoberta da ciência trará grande preocupação a
humanidade. A cruz será pesada para muitos dos Meus pobres filhos. Rezai. Eu sou
a vossa Mãe e vim do céu para conduzir-vos ao Meu Jesus. Não recueis. Confiai na
Bondade do Senhor. Acreditai firmemente em Sua Misericórdia e o amanhã será
melhor. Dizei a todos que este é o momento do grande retorno. Fugi do pecado e buscai
a graça do Senhor que vos liberta e salva. Sede corajosos. Não permitais que as coisas
do mundo vos afastem de Deus. Avante pelo 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.

2.926- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 06/12/2007- Angüera/BA. Quinta.
Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração em favor da Igreja. Chagará o
dia em que os fiéis buscarão por homens piedosos e tementes a Deus, mas não
encontrarão. Haverá grande perseguição aos lugares sagrados e os que buscam
viver os Meus apelos carregarão pesada cruz. Confiai no Senhor. Rezai. Rezai.
Rezai. 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.
2.927- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 08/12/2007- Angüera/BA. Sábado.
Queridos filhos, Sou a Mãe do Senhor e vossa Mãe. Sou a Mãe do Belo e Puro

Amor. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da fé, pois somente assim podeis
testemunhar o amor do Senhor àqueles que vivem nas trevas do pecado. Enchei-vos do
Amor de Deus. A humanidade está enferma e somente por meio do amor poderá ser
curada. Eu vim do céu para chamar-vos à conversão. Não fiqueis estacionados. Voltaivos ao Senhor que vos ama e vos conhece pelo nome. Quando vier a grande e
dolorosa tribulação muitos homens experimentarão terrível angústia, pois
buscarão e não encontrarão. Gritarão por socorro, mas ninguém os ajudará.
Muitos pedirão a morte, mas sofrerão por causa do pecado e por causa da vida
transcorrida sem Deus. Sofro por aquilo que vos espera. O que tendes a fazer não
deixeis para o amanhã. Deus tem pressa. Não cruzeis os braços. 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.
2.928- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 11/12/2007- Brasília/DF. Terça
Queridos filhos, vivei os mandamentos do Senhor. Caminhai segundo as leis do
Senhor e sereis ricos espiritualmente. Sou a vossa Mãe dolorosa e sofro por causa dos
vossos sofrimentos. No coração onde existe corrupção e injustiça, tudo cairá por
terra. Chegará o dia em que uma criança andando com seu pai por uma cidade
brasileira, vendo sua ruína, perguntará a seu pai: o que houve aqui? E este
responderá: a ira de Deus caiu neste lugar. Peço-vos que vos afasteis do pecado. Não
vos afasteis do caminho que vos apontei. Sabei que este é o momento do vosso retorno
ao Senhor. Não recueis. 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.
2.929ª- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz– 12/12/2007 -Angüera/BA –
Quarta.
Queridos filhos, a Terra de Santa Cruz caminha para a autodestruição. Os
homens criaram suas próprias leis e rejeitaram as leis de Deus. Caminhais ao
encontro do inevitável. Das profundezas da terra ainda virá grande dor para os
Meus pobres filhos brasileiros. Ainda vereis horrores em toda parte. Eu sou a vossa
Mãe e sei o que vos espera. Sofro por causa dos vossos sofrimentos. Buscai o Senhor.
Fugi do pecado e sereis salvos. 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.
2.930ª- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz– 15/12/2007 -Angüera/BA –
Sábado.
Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração. A paz do mundo está
ameaçada. Sofro por aquilo que vos espera. Chegará o dia em que o dragão furioso
lançará fogo sobre o ninho do urso e grandes sofrimentos experimentarão os Meus
pobres filhos. Eis que chegaram os tempos por Mim preditos. A maldade penetrou
muitos corações e muitos dos Meus pobres filhos caminham cegos espiritualmente. Não
vos afasteis da graça. Deus precisa de vós. Abri vossos corações. Um fato doloroso se

dará na Dinamarca e se repetirá no Rio de Janeiro. A humanidade precisa aceitar o
amor. O amor cura, liberta e salva. Amai sempre e sereis capazes de acolher os Meus
apelos. 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.
2.931ª- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz– 18/12/2007 -Angüera/BA –Terça.
Queridos filhos, Buscai forças na Eucaristia e nas palavras do Meu Filho Jesus.
Eis os tempos difíceis para vós. A humanidade caminha cega espiritualmente, mas o
poder do Senhor tudo pode mudar. Confiai plenamente em Sua Misericórdia. Deixai
que a luz do Senhor penetre vossos corações. Se vos entregardes ao Senhor sereis
transformados em homens e mulheres de oração. Não permitais que a chama da fé se
apague dentro de vós. A humanidade precisa do vosso testemunho sincero e corajoso.
Escutai com atenção os Meus apelos. Não vos esqueçais de tudo aquilo que vos
anunciei no passado. Grandes sofrimentos experimentarão os habitantes da
Alemanha e da Suíça. Rezai. Um fato doloroso se dará na região norte do Brasil e
os Meus pobres filhos carregarão pesada cruz. Sofro por aquilo que vos espera.
Avante com coragem. 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.
2.932- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 20/12/2007- Angüera/BA. Quinta.
Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração. Chegará o dia em que a
desordem estará presente nos lugares sagrados e os fiéis carregarão pesada cruz.
Muitas ordens religiosas serão ferozmente perseguidas e os fieis não conseguirão se
reunir nas igrejas. Sabei que Deus tem pressa e já não podeis cruzar os braços. O que
tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Eu pedirei ao Meu Jesus por vós. Não recueis.
A vossa cruz será pesada, mas Deus estará perto de vós. 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.
2.933- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 22/12/2007- Angüera/BA. Sábado
Queridos filhos, deixai que a graça do Meu Jesus penetre vossos corações, pois
somente assim sereis capazes de amar e perdoar. A humanidade somente poderá
encontrar a salvação no amor do Senhor. Muitos dos Meus pobres filhos foram
escravizados pelo demônio e não conseguem abrir os corações. Sofro por causa deles.
Rezai. Somente pela força da oração os corações fechados poderão voltar ao Senhor.
Não vos afasteis do caminho que vos apontei ao longo destes anos. Rezai também pela
Igreja, pois será perseguida como nunca. Os inimigos estão em seu interior e
esperam a oportunidade para atacar. A ação maléfica causará grande destruição.
Rezai. Rezai. Rezai. 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.

2.934- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 25/12/2007- Angüera/BA.Terça.
Queridos filhos, alegrai-vos no Senhor e confiai plenamente em Sua
Misericórdia. Sabei todos vós que o amanhã será melhor para todos os fiéis. Meu Jesus
enxugará vossas lágrimas. Chegará o dia em que a terra será completamente
transformada. Sua geografia não será mais a mesma. Diante dos grandes
acontecimentos, os homens tomarão consciência de que sozinhos não
experimentarão vitória e confiarão em Jesus. A paz reinará nos corações e as
nações em guerra se reconciliarão. A violência será extinta e Deus reinará com Sua
paz. Dobrai vossos joelhos em oração. A humanidade vive distante do Criador e Eu
sofro por causa daqueles que se fecha a toda ação de Deus. Os que forem fiéis até o
fim receberão a recompensa dos justos. Avante com alegria. O Senhor está
convosco. 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.
2.935- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 28/12/2007- Angüera/BA.Sexta.
Queridos filhos, sede sinceros em vossos atos. Amai a verdade e em tudo sede
como Jesus. A humanidade está enferma e precisa ser curada. Eis os tempos difíceis
para a humanidade. Sofro por aquilo que vos espera. Dobrai vossos joelhos em oração.
Quando estais afastados, vos tornais o alvo do demônio. Buscai forças na Eucaristia e
nas palavras do Meu Jesus. Um fato doloroso se dará na terra de Santa Cruz. Os
Meus pobres filhos hão de chorar e lamentar. Fugi dos lugares profanos e voltai-vos
Àquele que é o vosso único Caminho, Verdade e Vida. Esta é a mensagem que hoje vos
transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunirvos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém. Ficai em paz.
2.936- Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz 29/12/2007- Angüera/BA.Sábado.
Queridos filhos, quando a serpente do oriente partir em direção a Roma,
chegará para a Igreja o momento de sua agonia. Com sua cauda derrubará
grandes pilares da Igreja. Peço-vos que continueis a rezar. Não vos afasteis do
caminho que vos apontei. Este é o momento oportuno para vos converterdes. Não quero
obrigar-vos, mas o que digo deve ser levado a sério. A humanidade carregará pesada
cruz porque a criatura é hoje mais valorizada que o próprio Criador. Voltai-vos. Não
fiqueis estacionados no pecado. Quando sentirdes o peso da cruz, não desanimeis. Eu
estarei ao vosso lado. Pedirei ao Meu Jesus por vós e por vossas necessidades. Avante
sem medo. 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.

